
 ۶۱یادداشت 

 از استکهلم( عباسی)ی حمید نوری  محاکمه جلسهشانزدهیمن گزارش 

                                                         امیرجواهری لنگرودی      
 ۰۱۰۱سپتامبر ۱۶ برابربا ۱۰۱۱ شهريور ۵۲ پنجشنبه

 

 نوریدادگاه محاکمه حمید وشاهد، هشتمین شاکی مهدی اسحاقی بعنوان 

 سپتامبر۶۱ برابر شهريور ۵۲دراستکهلم روز پنجشنبه ( عباسی)

 . آفرينشگرصحنه هايی است که تا به امروز کمتر شنیده شده است ،

جالد »خمینی به عنوانشهادتش اززمانی که مهدی اسحاقی دربخشی از

آن ازترجمه گفتارش به سوئدی،حمید نوری قبل از. نام برد« خونخوارو

توهین م به رهبر»:گفتاعتراض واکنش نشان دادوسوی دادگاه به 

به حاکمیت اسالمی  اش نالگین سیولبدين ترتیب حمید نوری با ا «.نکنید

 ! و کوتاه نیامده استباقی مانده  فهماند که هنوز سر موضع

ايران اودر:دادگاه اين بود که گفتدرازابعاد مهم اظهارات مهدی اسحاقی 

را به  "حمید عباسی  هويت"ردی بود کهاولین فزمانی که درزندان بود،

 .شناسايی کرده است "نوری" عنوان

آن را .ام را نگه داشتم حکم ،کردمفکر  من به آينده»:ی گفتقمهدی اسحا

امروز آن را در کردم و جاسازی،دسته ساکی که همیشه همراهم بوددر

 «.اختیار دارم



ازجیب خود  به يکباره چشم بندی را" م بندچش"اسحاقی درتشريح محسن 

من االن همه شما را می بینم، : "چشم خود زد وگفت بیرون آورد و بر

نم ابرای اينکه اين چشم بند من است و من آنرا جوری آماده کردم که بتو

گرد خود اين بیان و ش!" همه شما را بینم ولی شما من را نمی بینید

 ! ددادگاه را شگفت زده کردرحاضرين " چشم بند"فهماندن عملکرد 

****** 

،درسالن (عباسی) هفته ششم وشانزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری

 شهريور ۵۲پنجشنبه سوئد، استکهلم پايتخت شهرمرکزی دادگاه ۷۳

،به جرم مشارکت درکشتارزندانیان سیاسی درتابستان سپتامبر۶۱ برابر

  .، کارخود را به پیش برد۶۷۱۳

، درباره نقش اين مقام سی سابقزندانی سیادراين نشست مهدی اسحاقی،

های  وضعیت زندان گوهردشت و برگزاری دادگاه،۱۶های دهه  اعدامدر

 .انقالب شهادت داد

 شاهد بعد ازهدی اسحاقی،بعنوان هشتمین شاکی ودراين نشست نام م

-۴ مهدی برجسته گرمرودی -۷نصرهللا مردانی-۵مصداقی ايرج-۶آقايان

رمضان فتحی -۳سحاقی محسن ا -۱سیامک نادری -۲همايون کاويانی

 .اند شهادت داده

 ۶۰تاريخ در مهدی پیش از اين،محسن اسحاقی، برادر نکته خبری اينکه 

چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری شهادت در سپتامبر

جلسات بعدی برادر ديگر او به نام منوچهر نیزقراراست درداده و 

 .بدهد  شهادت

معرفی مهدی اه دربه ارائه شرحی کوت اسحاقی سپس(مدافع)وکیل مشاور

است و  ۶۰۱۵مهدی اسحاقی متولد سال  :وکیل گفت.اسحاقی پرداخت

در آستانه کالس چهارم دبیرستان و شد،بازداشت ۱۶سالهنگامی که در

سال اسحاقی در.سال بعد از زندان آزاد شده است۶۶او .گرفتن ديپلم بود

ت ئهم به مالقات هی همان زمانيک باربه راهروی مرگ برده شده و۱۳

 .مرگ رفته است



دبیرستان  ،زمانی که دانش آموز کالس چهارم۶۷۱۶مهدی اسحاقی،سال 

اقدام علیه "و"سازمان مجاهدين خلق"بود،دستگیر وبه اتهام هواداری از 

او دوران بازجوئی . به دهسال زندان محکوم شد"جمهوری اسالمی

ه قزلحصار منتقل ومحاکمه خود را درزندان اوين گذراند و سپس ب

 . ازاين زندان به زندان گوهر دشت منتقل گرديد۶۷۱۲وی درسال .شد

، حمید نوری را در زندان ۶۷۱۱يا اوائل سال  ۶۷۱۲اسحاقی اواخر 

 . گوهردشت می بیند

است که هويت حمید   همچنین اشاره کرد مهدی اسحاقی کسیوکیل مشاور

همچنین به او. ستحمید نوری شناسايی کرده ا عباسی را به عنوان

( قیمحسن اسحا)آنها مهدی اسحاقی اشاره کرد که يکی ازبرادران ديگر 

در جلسات آينده ( اسحاقیمنوچهر)پیش از اين شهادت داده است وديگری 

 .شهادت خواهد داد

او . هايش را آغازکرد شاور، دادستان صحبتهای وکیل م پس از صحبت

که جريان  :گفتیح داد وروند پرسش و پاسخ ازمهدی اسحاقی را توض

ابتدا با سواالت به مانند جلسات پیش،چگونه پیش خواهد رفت دادگاه 

و آنگاه پرسش های وکیل مدافع ،یدادستان و سپس روايت خود اسحاق

 ..طرح خواهد شد تهم نوری،م

درباره او. ازمهدی اسحاقی پرداخت پرسش هايیدادستان سپس به طرح 

اش را دراختیار  اينکه او چگونه حکمسال دستگیری اسحاقی پرسید و 

 دارد؟

را انجام داده و ” خطا“ای اين  دورهجمهوری اسالمی در :اسحاقی گفت 

احکام را به شکل کتبی به زندانیان ابالغ کرده است، اما بعد خواسته 

 .ها را پس بگیرد آن

دسته ساکی آن را در.ام را نگه داشتم وحکمای فکر کردم  من به يک آينده»

 «.دارمهمیشه همراهم بود،جاسازکردم وامروزآن رادراختیاره ک

مهدی اسحاقی درپاسخ به سوال دادستان درباره انتقالش اززندان 

ها و بندهايی اشاره  به سالن: حصاربهزندان گوهردشت توضیح داد قزل

 . کرد که درآنها زندانی بوده است

صار داد و ح بندهای زندان قزل اسحاقی توضیحی هم درباره واحدها و

ها وجود  اصطالحی درباره زندان»:ها گفت ادامه درباره ويژگی زنداندر

زندان . بسته زندان بسته وزندان نیمهزندان باز،: دارد به اين ترتیب

فضای کلی . راحت آسمان راديد توان می. استحصار بازمثل زندان قزل



دشت اما زندان گوهر. زندانی است و مانعی درمقابل اونیستدراختیار

زندانی درسلولش هیچ راهی به بیرون . زندان بسته است

درهواخوری هم فضای محدودی دراختیاراوست و حتی يک کالغ .ندارد

 «.هم ممکن است از فراز سرش نگذرد

عارف کلمه اق گاز به معنی متتااين :دادتوضیح "اق گازتا"بارهدرمهدی 

ار نبود،ولی در آنجا گ!نه. اين نیست که در آن گازکار گذاشته اند

اق را گرفته بود و هیچ هوايی طهمه منفذ های هوای ا.اکسیژن هم نبود

بیماريهای ريوی  !ما از تنفس همديگر،نفس می کشیديم.دراطاق نبود

آسیب های زندان ازاين جا به جسم و جان زندانی سايرتنفسی وو

  !میرسید

 سال حبس محکوم شده بود، بار اول اواسط۶۶مهدی اسحاقی که به 

اوبا .گ به رياست حسینعلی نیری قرارگرفت مرئهیبرابردر ۱۳مرداد 

نوشتن انزجارنامه نسبت به سازمان مجاهدين و قبول مصاحبه از اعدام 

 .رهايی يافت

مضاء انامه رامهدی اسحاقی دربرابراين سوال دادستان که چرا انزجار 

                                                                                        کرديد؟

برای اين که خودم . خواستم زنده بمانم برای اين که می»:دادوی پاسخ 

 «شدم؟ برای چه بايد کشته می. را دوست داشتم

 بخشی ازشهادتش ازاسحاقی در که مهدی درجلسه دادگاه آن هنگام

 .نام برد« خونخوارجالد و»خمینی به عنوان  شخص

ازآن سوی . مهدی اسحاقی برای دادگاهتاربل ازترجمه گفق حمید نوری 

م به رهبر»: گفتوواکنش نشان داد عصبیصدايی هستريک وبا سالن

درون دادگاه را به خود از بدين ترتیب اولین سیگنال. «.توهین نکنید

و به سوی حاکمان اسالمی رساند، که من هنوز برسر قرارم با بیرون 

ی دلجويی من فرستاديد وبرای دفاع از شما هستم که شخص سفیر را بر

وطرح دعوی برعلیه  دوکیل گرفتی ، برايمام ت دادهجنايات صور

به سخنان مطمئن بود که واکنش او نوری .دستگاه قضايی سوئد کرديد

به رهبرم امام " آقای مهدی اسحاقی مبنی براينکه  شاهدهشتمین شاکی و

انعکاس خبری ری دربیرون ازقول حمید نو!"خمینی ره توهین نکن

    !ورسانه ای می گردد خواهد داشت



ازکلمات  تا:شاهد خواستدنبال اين موضوع بود که قاضی از به

 تذکر وکیل مهدی اسحاقی،اوبادرخواست اما .نکند نامناسب استفاده

بیان شاهدان دادگاه بايددر:گفتاو به قاضی .مواجه شدبندگت هسل بری،

 .ز اين تذکر را پذيرفتقاضی نی. شان آزاد باشند  شهادت

ادامه ودر پاسخ به سوال دادستان، جزيیات بیشتری مهدی اسحاقی در

وی مرگ، پس ازمالقاتش باهیئت مرگ ارائه  ازحضورش در راهر

 . داد

ر نوری در راهروی مرگ مهدی اسحاقی به مواردی ازجمله به حضو

ر ت خودش کوچککه از)که نوری دايی او را  :همچنین گفت.اشاره کرد

 .از زندان گوهردشت به زندان اوين منتقل کرده است( است

با نام )همراهی حمید نوری بامحمد مقیسهمهدی اسحاقی درشهادتش از

رفتارها وبرخوردهايی  :گفتصحبت به میان آورد و(مستعار ناصريان

 .بغايت ضد انسانی بوداند،  که اين دو با زندانیان داشته

ن بار با نوری آمده است واورا به ان اولیناصري:اسحاقی توضیح داد

 .دادياری به زندانیان معرفی کرده استعنوان يکی ازافراد مسئول در

پاسخ به دادستان به مواردی از جمله برخورد بايکی مهدی اسحاقی در

توضیح مناسبات قدرت اشاره کردودر" عرب"ازمسئوالن زندان به نام

حمید )وعباسی زندان گوهردشت ازناصريان به عنوان نفراول در

 . به عنوان نفر دوم ياد کرد( نوری

توضیح گاز به اتاقنش وردش با حمید نوری به دنبال بردبرخ مهدی

هم گفتم پیشتر .هم تظاهر می نمود شکنجه،ورزش هرباربعد از»:داد

اتاقش نشسته بود و ، حمید نوری در(به اتاق گازبردندبار۷من را)

عد از تعهد هم پاسدارها منتظر ب. منتظر بود تا ما برويم و تعهد بدهیم

. ديديمش رفتیم و می بند به اطاق اومی چشممابا.نندمان بز بودند تا کتکما

دانست  او هم می. بند بزند ضابطه اين بود که زندانی بیرون بند، چشم

من يک باردراتاق حمید عباسی . داد ما اهمیتی نمیبینمش ا که ما می

ها  ه لیست مقابلش که لیست زندانیمجبور بود برای کاری باو. بودم

من در اين فاصله فرصت . کرد بود نگاه کند و مستقیم من را نگاه نمی

 «.داد او هم متوجه بود اما اهمیتی نمی. داشتم که او را خوب ببینم

مهدی اسحاقی دربخش ديگری ازاظهاراتش درپاسخ به پرسش  ن

 ید؟دادستان، آيااين افرادی که ياد کرديد را می شناس

توانم حضور ناصريان را  من حتی اگرنابیناهم بشوم، می»:چنین گفت 

ها  اين. حس کنم،حضور لشکری را حس کنم،حضور عرب را حس کنم



يک خشونت آشکاری داشتند اما در مورد حمید نوری اگر نابینا باشم 

 «.… زد ها لبخند می وقت او حتی بعضی… . حتمابايدصدايش را بشنوم

به عنوان يک  "لشکری"بخش ديگری از شهادتش از  مهدی اسحاقی در

 و( حمید نوری)کند که بازوی نظامی حمید عباسی  ياد می« آدم الدنگ»

او درشت هیکل بود و معموال »:بوده است( محمد مقیسه)ناصريان 

 «.پوشید لباس سازمانی يا کماندويی می

ید مهدی اسحاقی درواکنش به حرف های دادستان که گفت؛او گفته حم

 :.تیپ بود نوری خوش

تر و تمیز : بلکه گفتم. تیپ بود من نگفتم؛خوش»:مهدی اسحاقی گفت

نوری همین شکلی بود که . ست تیپ از نظر من کس ديگری خوش. بود

 « االن دردادگاه هست فقط کمی سفیدترشده است

 :اسحاقی سپس به يک خاطره ديگری اززندان اشاره کردواظهارداشت

بردند که متوجه شدم دو پاسدار  داشتند من را میيک بارپاسدارها »

. ام، دويدم  من به سمت دايی. زنند را کتک می( ام دايی)دارند جعفر ما 

کنی؟ من توجهی نکردم  پاسدارهايی که با من بودند داد زدند چه کار می

مانع شدم که او را کتک [ کشد نفس عمیق می]ام و  و رسیدم به دايی

بعد هم بردندم پیش . ا ريختند سر من و من را زدندبعد پاسداره. بزنند

جا تا به من رسید يک سیلی زد توی گوشم و  نوری همان. حمید نوری

گفت کارت به جايی رسیده که دست روی برادران پاسدار انقالب 

 کنی؟  اسالمی بلند می

ام  دست روی کسی بلند نکردم و فقط مانع شدم دو پاسدار دايی: من گفتم

به انفرادی : بعد حمیدنوری به من گفت.بند داشت، کتک بزنند شمرا که چ

من را حسابی تهديد کرد و . کنم المالقات ات می اندازمت و ممنوع می

درنهايت هم آن روز اجازه ندادند، والدينم را مالقات کنم اما من را به 

 «.سلول انفرادی نبردند

تذکر داد که به وکیل مدافع مهدی اسحاقی يک بار هم به حمید نوری 

اين تذکرباواکنش وکیل مدافع حمید نوری، توماس .شاهدان خیره نشود

قاضی اجازه چنین کاری را به نوری : او گفت.بودسودرکويست،همراه 

 .داده است

زندان،نکته گفتنی اين چندی ازدرون های برپايه شنید

 يبا تمامیدادگاه تاکنون تقردر ازآغازاظهارات شاکیان و شاهدان:است

  :شاهدان اشاره کرده اند



، چشم در چشم به آنها خیره اظهارات شاهدانجريان حمید نوری در»

د با کن متهم سعی می :آنها معتقدند. زند شود و گاهی چشمک می می

 .«به عکس العمل کندچنین کارهايی آنها را وادار 

های  اعدامپس ازآيا مهدی اسحاقی در ادامه در پاسخ به سوال دادستان،

 هم باز با حمید نوری برخورد داشته است؟ ۱۳ل سا

دوبارتوسط حمید نوری مورد ضرب وشتم :مهدی اسحاقی گفت 

قرارگرفته بود؛يک باربه دلیل تمسخر شعری منسوب به خمینی که 

 . ازراديو پخش شد

اين برخورد به پس ازانتقال او اززندان گوهردشت  به زندان »:اوگفت

خواهد تا درباره اين برخورد به  اجازه می گردد و از دادگاه اوين برمی

 « .شکل مفصلی توضیح بدهد

 . دادستان ازمهدی اسحاقی خواست که اين ماجرا را شرح دهد

آشام  درزندان اوين پس از مرگ خون ۱۶خردادسال »:اسحاقی گفت

دهد که  دراينجا رئیس دادگاه به مهدی اسحاقی تذکر می)جالد،خمینی 

هايی را به کار نبرد؛ احتماال در  کند و چنین واژه احترام دادگاه را حفظ

 .(واکنش به اعتراض پیشین حمید نوری

خواست از خمینی يک  تلويزيون می» :اسحاقی پذيرفت و ادامه داد

بدين معنی بعد ازمرگ . فیلسوف و انديشمند بسازد که نبود

کرد  شد او سروده پخش می خمینی،تلويزيون داشت شعری را که گفته می

ها، من  بندی اين ادامه پیدا کرد تا اينکه يکی از هم. کردم و من مسخره می

را لو داد و مسخره کردن خمینی از جانب من را به زندانبانان گزارش 

من پايم . مدتی بعد آمدند و من را صدا زدند که با وسايلت بیرون بیا. نمود

شروع به زدن و به يکباره بر سرم ريختند و . را که از بند بیرون گذاشتم

آنجا . بردند(حمید نوری)من را به اتاق حمید عباسی .توهین کردنم نمودند

خود نوری هم اضافه شد و من رازير چک ولگد خود گرفتند و با فرياد 

ها را  اين حرفمنافق تو هنوز خشک نشده،عزيز" امام"خون : گفتند می

توجه شدم م،خوردم  طور که کتک می من همان،فاصله ؟  دراينزنی می

يادم است که هوا خیلی گرم بود و نوری هم خسته . …نیست  "عرب"که 

سمت صندلی  آنرا به وکتش را درآورد.شده و حسابی گرمش شده بود

زير از جیبش افتاد ومن   ا کارت شناسايیاينج.،پرت کردپشت میزش



. دهم اعدامت کنند می :گفت عباسی به من می. اش را ديدم کتک نام واقعی

 «.… ای د بگويی که چه توهینی کردهباي

 :مهدی اسحاقی در ادامه گفت

شايد پنج ماه در انفرادی بودم .به انفرادی منتقل کردنددر نهايت من را »

بعد . هايم بودند سلولی ها هم تنها بودم و مورچه. آمد و کسی سراغم نمی

م عوض شده بوديک سر طی اين پنج ماه . …بردند به بند آمدند و من را 

در چنین . …وضعیت برايم جالب بود . هايم بلند شده بود و موها و ريش

کنند، اما  آيند و مو و ريش فرد را کوتاه می ها می بندی شرايطی معموال هم

ما تا حاال ! تیپ شدی خوش :آمد، خنديد و گفت( حمید نوری)عباسی 

ستمت فر هايت را کوتاه کنی دوباره می اگر ريش. ريش نداشتیمبازندانی 

من .متنفر بوديم ، بدلیلی اينکه نماد اين جماعت بود،ما از ريش. انفرادی

 «.هايم را زدم همان روز ريش

مهدی اسحاقی در ادامه شهادتش و در پاسخ به سوال دادستان به ماجرای 

وقتی کارت در فاصله » : ديدن کارت شناسايی حمید نوری توضیح داد

او روی کارت را خواند که . ادمتری او،روی زمین افت سانتی ۵۶-۷۶

 "برادر شهید حمید نوری"نوشته شده بوده 

شايد برادر حمید . بود” تايتل“برادر شهید آن زمان يک » :و ادامه داد 

اما کارت شناسايی . نوری در جنگ کشته شده باشد يا يک چنین چیزی

آن کارت شناسايی مجوز . های شناسايی امثال ما فرق داشت او با کارت

 «.بود… ورود او به زندان و 

 .ستمهدی اسحاقی تأکید کرد روی کارت را ديده و آن را خوانده ا

در ادامه روز شانزدهم دادگاه حمید نوری، دادستان از مهدی اسحاقی 

اش حمید نوری است آيا  وقتی متوجه شد حمید عباسی اسم اصلی: پرسید

 برای کسی اين موضوع را تعريف کرده است؟

نه، برای من مثل يک راز بود و دلیلی نداشت »:قی گفتسحامهدی ا

در آلمان بودم که شنیدم . بیرون آمدم برای کسی بگويم تا اينکه از زندان

از آنجايی .ايرج مصداقی به نوشتن درباره وقايع زندان،دست زده است

دانستم که چه عواقب ديگری  دانستم ايرج حافظه خوبی دارد و می که می

 . هم پیش خواهد آمد، به سوئد آمدم و ايرج مصداقی را مالقات کردم

دانی اسم واقعی حمید عباسی  رم، میيک چیز جالب برايت دا: به او گفتم

 چه بود؟

 نه، : گفت 

 . هاش پديدار شد لبخند روی لب: وقتی به او گفتم



 از کجا فهمیدی؟ : گفت

 «.ماجرا را برايش تعريف کردم»:مهدی 

 چه زمانی برای ايرج تعريف کردی؟: دادستان

 سال۵۶۶۷ محددهسال پیش در۶۳حدود فکرکنم :اسحاقیمهدی 

روی تاريخش ندارم،   اصراری. نیستدقیق يادم ئیات جز،اينمیالدی

 .دانم خیلی سال پیش بود می

 به غیر از ايرج مصداقی برای کسی ديگری گفتی؟: دادستان

 .ام نه، به جز اعضای خانواده: مهدی اسحاقی

 چرا تعريف نکردی؟: دادستان

يا حداقل من . نوشت دلیلی نداشت، فقط ايرج بود که می: مهدی اسحاقی

چرا خودت شروع : حتی ايرج گفت. نويسد دانستم کس ديگری هم می مین

 کنی؟  به نوشتن نمی

 .اش را ندارم من توانايی: گفتم

حمید عباسی که در گوهردشت ديدی، همان عباسی است که در : دادستان

 اوين ديدی؟

 بله: مهدی اسحاقی

 شود اينقدر مطمئن باشی؟ چه چیزی باعث می: دادستان

ما کسی ديگری کنارمان نبود، دادستان و دستیار دادستان :یمهدی اسحاق

 .های ما هم مثل هم باشد شايد حتی خواب. ها بودند فقط اين

چه زمانی متوجه شدی در سوئد تحقیقات مقدماتی در اين باره :دادستان

 حمید نوری شروع شده است؟

 من يک بار ديگر به سوئد آمده بودم و در. ۵۶۶۰سال »:مهدی اسحاقی

مردم به تو : يک مهمانی ايرج مصداقی را ديدم، به سمتم آمد و گفت

 .بدهکار هستند

 .فهمم منظورت را نمی: گفتم 

 . آيد میازآن سازهاست که بعدا صدايش در:گفت 

 .خب به او بگو :همسر ايرج مصداقی گفت

من هم کنجکاوی نکردم، تا اينکه . نه االن وقتش نیست :بعد ايرج گفت 

 .خوش دارميک خبر: عد ايرج تماس گرفت و گفتچند هفته ب

 !گرفتیمش :گفت 

 ؟را گرفتید کی: گفتم  

 … حمید عباسی، حمید نوری :گفت 



درد، غم، رنج، ، شد، خوشحالی اول باورم نمیمن حس عجیبی داشتم،

شود برای  احساسی که نمی.به سراغم آمدتمام آن تصاوير زشت و زيبا 

 از طريق واتس آپ ه به پايان رسید، برادرماين مکالم. آن اسمی پیدا کرد

برادرم . يک عکس برايم فرستاد، من اين عکس را بالفاصله شناختم

 شناسی؟  اين عکس را می :گفت

عکس فقط از صورتش . معلومه اين حمید نوری است :گفتمدر پاسخش 

 «.دانم از کجا آمده بود بود و نمی

 باز هم عکس در اينترنت ديدی؟: دادستان

کنم اخبار حمید نوری  راستش را بخواهید من پرهیز می»:دی اسحاقیمه

های او را  اما من کتابايرج مصداقی دوست من است،. ل کنمرا دنبا

های آن داستان هستم، چه چیزی را  ام، من خودم يکی از هنرپیشه نخوانده

کنم که تحمل خواندنش را ندارم، چون خیلی عصبی  بخوانم؟ اعتراف می

های  من بیش از يک سال تراپی رفتم تا بتوانم بخوابم و مانند آدم. شوم می

شناس يا روانکاو  دانید که يک روان شما همه می. نرمال زندگی کنم

 «.تواند کمی کمک کند فقط می. تواند معجزه کند نمی

من ديدم چند بار وقتی درباره نوری صحبت می کنی :دادستان

 بینی چه حسی داری؟ او را میگردی او را نگاه میکنی، وقتی  برمی

شود جای  توان نوشتش، من باورم نمی همان حسی که گفتم، نمی: اسحاقی

من جايی نشستم که همه . شود ما عوض شده است و او محاکمه می

من از خشونت و انتقام بیزارم، اما اعتقاد دارم . دوست دارند بنشینند

 .کنی هرچقدر بکاری همان قدر درو می

 ؟(اشاره به حمید نوری)شناسی  ن شخص را میاي: دادستان

هايش که در هم فرو برده  حالت دستهايش، بله رنگ چشم:اسحاقی مهدی

 .…و

 .هايش از مهدی اسحاقی به پايان رسید بعد از اينکه دادستان پرسش

وکیل مشاور . های کنترلی از او پرسید وکیل مشاور او برخی سوال 

ولی خودت گفتی بود، ۱۲ا ديدی سال اولین باری که حمید نوری ر :گفت

 بود، کدام درست است؟  ۱۱سال 

وارد  ۱۲ها ندارد چون آنها اسفند  اصراری بر تاريخ :اسحاقی گفت

بوده  ۱۱يا اوايل سال  ۱۲گوهردشت شدند و ممکن است اواخر سال 

 .باشد

 بار حمید نوری را در گوهردشت مالقات کردی؟چند:وکیل مشاور



حمید نوری را مالقات کردم، مثال وقتی در ها بار همن د»:مهدی اسحاقی

بند  هم با چشم. زد اما قدم میکرد، مشخصا با من برخورد نمی. آمد بند می

ما گاهی در دراوين هم به همین صورت،.،او را ديدمبند و هم بدون چشم

 .کنم دو سه بار در اوين او را ديدم بند بوديم و فکر می بند بدون چشم

هايی که در دوران زندان به او  ادامه درباره آسیبدرمهدی اسحاقی 

 :متحمل شده و رفتن پیش روانشناس برای معالجه صحبت کرد

ابتدا در آلمان شرقی بودم، آنجا همچنین . وارد آلمان شدم ۵۶۶۶سال »

ای  آنجا موسسه .امکانی وجود نداشت، بعد که به سمت آلمان غربی آمدم

آنها روانکاو . ددنکر میويژه  حمايت ،هبود که از زندانیان شکنجه شد

هر زمان  ؛روانکاو گفته بود. خودم را معرفی کردم و داشتند، من رفتم 

به ما مراجعه توانی  نیاز داشتی با من حرف بزنی بدون وقت قبلی می

اين موسسه کمک . اين روند تا يک سال و نیم ادامه داشت. بیايیکنی و

ديگر  ،های دولتی قطع شدن کمکگرفت، بعد از  مالی از دولت می

 . نتوانستند ادامه بدهند

کردم رابطه خوبی داشتم، برای همین راحت  من با کسی که صحبت می

بعدش مشغول کارهای سخت شدم و . نبودم با کس ديگری صحبت کنم

ولی فکر می کنم برای اين درد درمانی . اين کمی به من کمک کرد

از وقتی . دو سه ساعت بخوابم توانستم شبی ها بود می مدت. نیست

. خوابم يک ساعت هم نمی ف شب هاماجرای حمید نوری شروع شده

( اسیستانت)من درمانگر.کنم که بتوانم آرام باشم صرف میمن دارو م

جوانان افغانستانی و ايرانی بعنوان پناهنده  من بااجتماعی هستم، کار

برای .می کنندکه روزانه برای طرح مشکالتشان به من مراجعه . است

 «.جنگم همین بايد قوی باشم، من هر روز می

وکیل مشاور به دوران زندان مهدی اسحاقی بازگشت و از او خواست 

 .ها حس خود را بیان کند در زمان اعدام

را به بند جهاد برگرداندند روزهای سختی بعدازاينکه ما»:مهدی اسحاقی

های  تم و دوشگرف من هر روز دوش آب سر می. برای ما شروع شد

بودم  کردم که کسی صدای من را نشنود، چون من آدمی ديگر را باز می

خواست کسی  دلم نمیخواندم و که در طول زندان شاد بودم،آواز می

فقط يک بار خنديدم، همین . خواهد هنوز هم دلم نمی. گريه من را ببیند

ری مقابل اخیرا که از خواب بیدار شدم با قهقه، همین امروز که حمید نو

ام گرفت، ولی چون قرص مصرف  من متهم است، بی اختیار خنده



برد ولی آرام  خواب بروم، خوابم نمی کنم توانستم دوباره به تخت می

 «.هستم

 ها شکنجه جسمی شدی؟ در دوره اعدام: وکیل مشاور

گرفت، گويی که  يادم هست روی پاهای من خارش می»:مهدی اسحاقی

های زندان دکتر هم بود، ولی  ست که بین بچهدرست ا. آتش گرفته است

ديدم، فقط  دکتر پوست نداشتیم، من هم تغییری روی پوست پام نمی

شد، بعد از يک مدت  طور که گفتم يک شوک به پاهايم وارد می همان

 «.ها کسی من را شکنجه نکرد در طول اعدام. تمام شد

را برای مهدی  ها و شاهدين تعدادی اسم يکی ديگر وکالی مشاور شاکی

حمزه » :شناسد اسحاقی خواند و از او خواست بگويد آيا آنها را می

نژاد، سید عقیل محمدی  شالوند بروجردی، محمود میمنت، علی حاجی

 «.برنجستانی، عادل طالبی

 .فقط محمود میمنت را شنیده و برايش آشنا است :ی گفتقمهدی اسحا

ايون کاويانی را در آن مدتی آيا هم :ها گفت يکی ديگر از وکالی شاکی 

 شناخته و تماسی با او داشت است؟ شد می ها انجام می که اعدام

در راهروی مرگ ديده است و توضیح داد؛اسحاقی گفت کاويانی را در  

های مجید و  برادر به نام، يک اسم را اشتباه گفته، دوبازپرسی پلیس

 .رده استياد ک« مبشری»از آنان حمید مشرف که او به اشتباه 

مهدی اسحاقی سواالتی را مطرح سپس وکالی مدافع حمید نوری از

 . کردند

های ايرج مصداقی بود، وکیل مدافع نوری  اولین سوال درباره کتاب

بازجويی اولیه گفته پلیس کتاب ايرج مصداقی را اسحاقی در: گفت

اسحاقی خواست نخوانده است واز: گويد خوانده، اما اکنون در دادگاه می

 .در اين باره اگر توضیحی دارد ارائه دهد

هايش اسم من را  ايرج مصداقی در يکی از کتاب»:مهدی اسحاقی

های ايرج را نخواندم، ولی  کنم من کتاب برد، باز هم تاکید می می

های ايرج را خوانده بودند برای من تعريف  های ديگری که کتاب بچه

ها برای من  داقی را بچهبنابراين بخشی از اين کتاب ايرج مص. کردند

 «تان را گرفتید کنم جواب سوال فکر می. تعريف کردند

 های ايرج را در خانه داريد؟ شما کتاب: وکیل مدافع نوری

نگاه توانید رات خواندنش را ندارم، میبله، ولی ج: مهدی اسحاقی

کنم چون اذيت  من پرهیز می. کامال نو هستند،الی کتاب بازنشده،کنید

 .شوم می



هايی پلیس با دوستانش يا  آيا درباره بازجويی :کیل مدافع نوری پرسیدو

به هیچ عنوان و  :ديگر شاهدها صحبتی داشته است؟ اسحاقی تاکید کرد

تاکید کرد موضوع بازداشت حمید نوری خیلی سر و صدا کرد و همه 

 .کردند درباره آن صحبت می

های  شی از صحبتوکیل مدافع حمید نوری از دادگاه اجازه خواست بخ 

های  مهدی اسحاقی در بازجويی اولیه پلیس را بخواند، زيرا با صحبت

 .خوانی ندارد او در دادگاه هم

باالخره بین همه رد ها  مهدی اسحاقی هم توضیح داد که برخی صحبت

 . اند ها را برای هم نگفته جزئیات بازجويیشد،اما و بدل می

کدام از شاهدها درباره  که هیچ :اسحاقی چندين بار تاکید کرد

اسحاقی بار ديگر در پاسخ وکیل . اند ها با هم صحبت نکرده بازجويی

مدافع نوری توضیح داد که او با ديگر زندانیان در تماس است، آنها 

کنند، اما اين که به هم  درباره مسائل و خاطرات زندان صحبت می

 .بگويید چه بگويند يا نگويند چنین چیزی نبوده است

حمید )یل مدافع حمید نوری از مهدی اسحاقی خواست به موکلش وک

 .خیره نشود( نوری

« ادعا»را « اتاق گاز»ها و شکنجه در  وکیل مدافع حمید نوری اعدام

تی از بند سواال در ادامه وکیل مدافع حمید نوری درباره چشم. خواند

داشت برای او مهم است بداند چه نوع مهدی اسحاقی پرسید و تاکید

بان  بندی که زندان بند خود او بوده يا چشم بندی داشته است، آيا چشم چشم

 .به او داده است

وکیل حمید نوری تصويری را در دادگاه نمايش داد که مهدی اسحاقی 

پیشتر در اداره پلیس کشیده بود و محل دادگاه که هیأت مرگ در آن 

 .داد حضور داشت را نشان می

تواند  که زياد خوب نمی:گفتائه دادومهدی اسحاقی توضیحاتی ار 

 .نقاشی بکشد

آخرين پرسش وکیل مدافع حمید نوری از مهدی اسحاقی درباره چگونی 

 . بنده بوده است زير چشماز( قاضی مقیسه)نوری و ناصريان  ديدن حمید

های اولیه اسحاقی در  وکیل حمید نوری با استناد به برخی صحبت

و تنها از گردن به پايین نوری و بازجويی پلیس تاکید داشت که ا

که صورت  :ناصريان را ديده است، اما همزمان مهدی اسحاقی گفت

آنها را ديده و احتماال مترجم در روز بازجويی برخی نکات را درست 

 .ترجمه نکرده است



  :های پیشینم برآنم ی يادداشت بر پايه

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

های ايران، بدون گره زدن ناِم  ی ايرانیان خفته در خاوران فرزندان همه

اش در  ی اروپا که نماينده مبارزان با وام خواهی حقوق بشری اتحاديه

ی  ی نشست قاضی مرگ ابراهیم رئیسی برتخت قوه جريان مضحکه

 . اند اجرايی مهمان اين جانی و حاکمیت جنايتکار بوده

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

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

 داغدار، به وسعت ايران باشیم

زدهم ازدادگاه حمید نوری در با ارائه شهادت مهدی اسحاقی، جلسه شان

سپتامبر  ۶۳جلسه هفدهم دادگاه روز جمعه . استکهلم به پايان رسیدشهر

، زندانی سیاسی و از لیبنداکبر شهريوربا شهادت علی ۵۱/ 

به عنوان شاکی و شاهد، آغاز  ۱۳های سال  بردگان اعدام در به جان

 .خواهد شد

 

 :چند نکته ضرور

تا به امروزخیلی ها که دادگاه حمید نوری را جزء به جزء دنبال می  -*

یارابراهیم رئیسی قاضی آيا اين داديارواليی ودست:کنند،ازخود می پرسند

قاضی درزندان گوهردشت، که امروز ۱۳مرگ درکشتارخونین سال

 برراس قوه اجرايی کشوراست ، می شکند وزبان بازمی کند؟مرگش 

در  حمید نوریروزانه يادداشت نويسی های به گمانم قرائن موجود و

زندان و پیام سراسرفحش وناسزای اواززندان استکهلم به بیرون وطرح 

نسبت  جمهوری اسالمی دراستکهلمومی فرسفیرمعصسط شکايتی که تو

به دستگاه قضايی کشورسوئد وجیغ بنفش اودرصحنه دادگاه مهدی 

تا اينجای کارنشانه (به رهبرم توهین نکنید) اسحاقی و پیام رسانی اش 

 !نشکستن اش وپافشاری برمواضع تاکنونی اش است تا چه پیش ايد

نمايد  داد که منطقی اين میدادگاه نوری طی اين شانزده جلسه نشان  -*

رخ نمودن شاکیان و جزئیانت بی ريشه وازوارد کلی گويی نشويم و

چرا ازاين موارد تنها و .ر، بايد به شدت پرهیزنموديکديگ ين بهشاهد

تنها وکالی مدافع حمید نوری سود برده وضرروزيانش متوجه امر 

 . دادخواهی می گردد



مید نوری ونشانه گذاری های دادرسی حروزشانزدهمین اپزود های  -*

شنی نام ونشان مهدی اسحاقی دررابطه با ناروهشیاری مانده ازبجا

 حیاط،رزش درهمزمانی وکناراپزود اعتراض به بندجهاد دردر،نوری

تاريکی ها لحظه به لحظه روند دادگاه را دربرابر شکنجه شدن بی پايان،

  .زدروشن می سا

جلسه مهدی اسحاقی درامرروشنگری نسبت به مفاهیم اتاق گاز،  -*

رانه اين یاش آفرينی هشچشم بندبر چشمان خودزدن درصحنه دادگاه، نق

 .  زندانی سیاسی مستقل رانشان داد

ارائه صحنه دلخراش بازگويی، نمايه اينکه جنايتکاران زندانبان -*

ند تا با دست خودشان، نام و دماژيک به دست محکومین به ادعام می دا

عمق وقاحت، بی زبونی،، نشانه امیل خود را برکف پايشان بنويسندف

اين نظام ونشانه گذاری به نقطه سیبل ن ه گرآبرويی جنايتکارانه شکنج

دادگاه به مین روزشانزدهدرشکنجه روحی زندانی محکوم به اعدام 

 .ه شدنمايش گذاشت

و  یداسلول انفرادعای مهدی اسحاقی دردادگاه که طی پنج ماه در -*

نمای . اوبودند همراهو سلول هم بنددرکان که با مورچ اش هم بندی

دين نظام بند اسارت سن انسانی اين زندانی رها شده ازحزيبايی از

ما که شنونده مستقیم دادگاه و دادستانرا برای قضات دادگاه وساالر

 .به نمايش گذاشت بوديم،

اينکه چرا آن فرم را درقبال پرسش دادستان مبنی برمهدی اسحاقی  -*

زندگی را دوست می داشتم مبنی براينکه؛يد وپاسخ سريع اودامضاء کر

 !می خواستم زنده بمانمو

آن که به . انسانی را به نمايش می گذاردوسالمی اانديشه خود تقابل دو

 تا آنکه می خواهد زنده بماندمی کند وکشتن وجان ستاندن آدم ها فکر

مهدی اسحاقی امروزکاری که .دوست بداردوزندگی را زندگی بخشد

به پناهندگان گريخته  آلماندرکشور اجتماعیروامتانت آسیسبعنوان،

ايی شده اسالمی ايران می یمجمهوری موو انستانغجهنم طالبان افاز

، دنبال برای طناب دارشاناينان :"زدفرياد ری کهفکااعین نويد.نمايد

جامعه پهنه در که اين کالم بدل به شعارعمومی"يک گردن می گردند

مقابل سکوت در»:مادرش درروزهای پیش گفت.شداعدام داغ ودرفش و

 «!به نوعی پذيرش خود جنايت استجنايت 

 



داديارزندان  نوریبه محاکمه کشاندن حمید دادگاه به باورمن؛ -*

ت که يک سند افی اسک.رده استممکن کرادشت، غیر ممکن هاگوهر

را سترس مردمان ما باشد تا شمادردمی الاسجنايتکاران از

راه برای ما .به محاکمه بکشانیم،کجای جهان که بیابیمرامروزدره

 ! اين میداناين گوی و.بازشده است

نم ؛ آنهايی که مفهوم دادخواهی را در برای چندمین بارتکرارمی ک -*

داد و دهش گروهی وسازمانی ومنافع دوام و بقاءرهبری با نشان و بی 

به نبرد را استکهلمسی نوری درنشان خود می بینند وصحنه دادر

ايدئولوژيک پايان نیافته گروه ودسته خود بدل می سازند، هیچ چیزی 

ن مرحله ازمبارزه خانواده ازامردادخواهی درنیافته واهمینت تاريخی اي

های دادخواه به وسعت تمامیت جامعه ما را درسیمای جنايتکاری 

که نماينده بالفصل نظام اسالمی داغ ودرفش است همچون حمید نوری 

  !، درنمی يابند

 

 ...تا يادداشتی ديگر 

 :لینک يادداشت های دادگاه حمید نوری دراستکهلم 

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

DDPT0OmT6arD5agxkUrtLQkrNET6r?usp=sharing 

 


