
 ۸۱یادداشت 

 از استکهلم( عباسی)ی حمید نوری  محاکمه جلسههفدهمین گزارش 

 امیرجواهری لنگرودی      

                                                                                                                      

 ۹۱۹۰سپتامبر ۹۱ برابربا ۰۰۱۱ شهريور ۹۲دوشنبه

 

دادگاه ۷۳،درسالن (عباسی)جلسه دادگاه حمید نوری هیجدهمینهفته هفتم و  

،به جرم سپتامبر۹۱برابر شهريور ۹۲دوشنبهمرکزی شهراستکهلم پايتخت سوئد،

 .کارخود را به پیش برد،۰۷۳۳رزندانیان سیاسی درتابستان مشارکت درکشتا

رشده است، جلسه امروزدوشنبه درلیستی که پیش ازاين ازسوی دادگاه منتش

خورده  ۰۱جلسه پیشین جلسه هفدهم است وجلسه بعدی شماره .شماره روزندارد

 .است

 مرندی که يازده نصرهللا. برگزارشد«روز رزرو»دادگاه که درجلسه از ايندر  

به سواالت وکالی مدافع مین جلسه دادگاه شهادت داده بود،دهشهريورماه ودر

 .حمید نوری پاسخ داد

پیش پلیس ته باآنچه که اودردادگاه گفآنچه که آقای مرندی در:وکالی نوری گفتند

له را رد کرد و نصرهللا مرندی اما اين مسئ.گفته است تناقض دارد ومتفاوت است

راهروی مرگ، صدای اوگفت که در. هايش وجود ندارد گفت که تناقضی درگفته

از رااو آورد نیمی ازبدن را شنیده و چون سرش را باالمی( ورین)حمید عباسی

 :استديدهچشم بند 

 تهش مرگبرای من هیچ مهم نبود که از قانون اينها پیروی کنم ،»:مرندی گفت

 .«مکتک بخور مباال آوردن سربود ومهم نبود که به خاطر



درسازمان مجاهدين خلق، به دلیل عضويت  ۳۱نصرهللا مرندی که در دهه 

جلسه دهم دادگاه گفته درسال زندان محکوم شده بود پیش ازاين  ۰۱به زندانی و

روی من  روبهپنج نفر»:اند مرداد وقتی اورا به هیات مرگ برده ۰۹بود که روز 

اشراقی و [ مرتضی]راست کنارش از. سینعلی نیری نشسته بودوسط، ح. بودند

[ راهیماب]سمت چپ نیری، . شناختم پورمحمدی که من آن زمان نمی[ مصطفی]

اختند شن های کرج می شناختم اما بچه وقت نمی نهم آرئیسی نشسته بود که من اورا

 .«شوشتری نشسته بود[ اسماعیل]هم کناراو. چون دادستان کرج بود

 . که عین گفت وشنود دادگاه راانعکاس دهم: دراين بخش همه تالشم اين بود

***** 

نصرهللا مرندی دادگاه بود دوتن ازآقايان دراين نشست که ازسری جلسات رزرو

به ۳۳های سال  بردگان اعدام در به  زندانی سیاسی وازجان ف سمنانیمسعود اشرو

های دهه  درباره نقش حمید نوری دراعدام داشتند تاحضورشاهد،عنوان شاکی و

وکیل ،وضعیت زندان گوهردشت وبه پرسش های دادستان وقضات دادگاه و۳۱

 . مدافع نوری پاسخ دهند

شاهد دوم عنوان شاکی و به اقای نصرهللا مرندیکه پیشترقابل توجه است 

برابر مبرسپتاشنبه دوم صبح پنجی حمید نوری، دردهمین دادگاه محاکمه

اقای مرندی فرصت اينکه به پرسش شهريور،شرکت داشتندودرآن روز۰۰ با

 .  های وکیل مدافع نوری پاسخ دهند، نداشتند

شهادت نصرهللا مرندی عمدتا به سئواالت درروزدوشنبه،درحضورديگرباره 

 .وکالی حمید نوری جواب داد

 :نصرهللا مرندیادامه بازجويی از

هم داريم واقای مترجم جديد زدوشنبه بیستم سپتامبراست ورئیس دادگاه،امرو

  .دادگاه را آغازمی کنیم. دارند نصرهللا مرندی درداگاه حضور

 .استحمید نوری مدافع  نوبت وکالی،سئوالی ندارندها دادستاناگر

 دانیل مارتوکوساسم من :گويد یمی کند ومبه نصرهللا سالم :ینور مدافع وکیل

ديگربه نام توماس مدافع وکیل يک نوری هستم و وکیل حمیدی منو است

 . استنشسته من  دربغل دست سودرکويست

طور  همین.که االن هم صحبتش شد هفته پیش دادستان ازشما بازجويی کردچند 

من يادداشت های ازآن اظهارات تو اما،دانیدازآن تاريخ مدتی گذشته است که می

ممکن است من اشتباه .يادم استهای که توکردی،همه چیزچیز وازآن کردم

 .شما حتما تصحیح کنید،بنابراين وقتی می گويم،اگردرست نبود،نوشته باشم



 ،منگذشتهازبازجويی تان چون مدت زمانی .می گويیداگرچیزجديدی بود

 . باشیدصبور تکرارکنم وشما هم کمیکه مجبورم 

آيا همه دادگاه آنروزی که جلسات دادگاه تشکیل شده است،از:سئوال اولم اين است

 را گوش کرديد؟

 .تقريبا بلی: نصرهللا مرندی

 حضور کرد،آياآنجا می دادستان تفهیم اتهام،اولچهارروزيا  سه:وکیل نوری

  داشتید؟ 

 .بودم بخش بیشترش: نصرهللا مرندی

 تحقیقات مقدماتیمورد اين شروع می کنم درازرا  مالسئوخوب من :وکیل نوری

شنبه موکل من يک روز. د که دستگیرگرددکه وسیله ش(حمیدنوری)موکل من

دفعه قبل که داشت کرده باشم،درست ياداگر.دستگیرشد ۹۱۰۲نوامبر( ۲)نهم

 شده،اينترنت ديدی که شخصی دستگیردرکه تو.ازشمابازجويی شد،اين ها راگفتی

شما ،ولی چند روز بعد از اين دستگیرینقشی داشته است  ۰۲۱۱درحوادث سال

 است؟درست  اين. ببینید عکسش راو چی استاسمش  توانستید بفمید که 

 دستگیريک فردی تقريبا درماه نوامبر:پلیس گفتم پرسیمن درباز:مرندینصرهللا 

ائید بعد که دادستانی تدوتاسه روز.دقیق نمی دانم.نوامبر۰۹و۰۰اشتباه نکنم .شد

 . هم دست داشت جنايت دردعا نیست واسمش حمید نوری بود که ا.کرد

 .منترنت ديدايتا اين که درنمی دانستم چند روزطی ان را شايد من نام او

 .گرديم خودتان دربازجويی پلیس اشاره کرديد بعدا به آن برمیشما:نوری وکیل

و را نمی دانستید و شماازاول نام ا: ولی فعال سئوال من حول اين بود که گفتم 

 .اينترنت اسم وعکس اش راديده بودی،دو باره هم تکرارکردیروزدر بعدازچند

  آيامن اين را درست فهمیدم؟

در اينترنت خواندم اسمش را نمی دانستم باريک.من جوابم رادادم:مرندینصرهللا 

در اين فاصله زمانی مشخص شد که اين فقط حمید نوری است که دست .

 . است  شتهدرجنايت دا

نهم در روز دستگیريش يعنی يعنی شما اين اطالعات را اکی : نوری وکیل

 نوامبر نگرفتید؟

 .توضیح دادممن دو بار.اين استنباط شما است:مرندینصرهللا 

 آيد به پلیس چی گفتید؟ يادت میخوب اکی،: نوری وکیل

می .هم گفتم هايی که االن توضیح دادم به پلیس همین حرفتقريبا: مرندینصرهللا 

 !توانید به نوار من در پلیس مراجعه کنید

اکی البته آن بخش هايی که الزم است را من با اجازه دادگاه می : نوری وکیل

 .خوانم و شما گوش می دهید 



 ۹۰اين بازجويی درتاريخ  .آن آمده است ۰شماره( F)ل افدر پروتک ۱صفحه 

من نظر.آنزباال وسه بند بعدازابند دوم .به شکل ديالوگ بوده است۹۱۹۱ژانويه 

که اونوشته :رئیس دادگاه توضیح داد.کند هايت فرق می اين است که حرف

 . مطبوعات فارسی زبان خبر را دريافت کرده استاز

: حرف هايش فرق می کند ولی اگر رئیس دادگاه می گويد ؛نظرمن اين استکه

 !خیلی مهم نیست فرق نمی کنه نه،

اسم  در چه زمانی، پلیس از تو می پرسده بدهید بخوانم؛اجاز: نوری مدافع لوکی

 فهمیديد؟را اين شخصی که دستگیر شده 

او اسم اين شخص را .کردند ه موسوی بااو مصاحبهوشنبه شب وقتی کا

دستگیرکردند که که حمید نوری رابعد افزوديدگفتید؟شما چه اسمی را.بودآورد

که موکل :م که شروع کردم گفتممن ه!زندان به نام حمید عباسی کار می کرددر

که ازحرف هات آنگونه که توهم .استمبردستگیرشده ما روز شنبه نهم نوا

آيا ؟برای اين نوشته ايکه من خواندم چه پاسخی داری!همان شبش فهمیدی؛گفتی

ينکه دو تا سه روز بعدی، کدام اش درست يا ادرسته همان شبش متوجه شديد 

 است؟  

ی کنم که خود شما متوجه صحبت من نمی شويد و من ممن فکر:مرندینصرهللا 

ول کاوه موسوی گفته و االن قاز" شورای مديريت گذار"گفتم که  کامال درست

 مدت کوتاهی ازبعددستگیر شدومن شنیدم که .می اش هستهم درکانال تلگرا

 . اسمش مطرح شد

 .درست استاالن کاوه موسوی ،اين را خواندم : نوری وکیل 

 .است« گذارمديريت شورای » تلگرامبلی مصاحبه او در :ندینصرهللا مر

می در بازجويی تان عباسی حمید درمورد حمید نوری که شما به آن :نوری وکیل

. بود۰۷۷۳بهار که من يادداشت کرده ام حمید نوریتان با اولین تماس.ئیدگو

 درسته؟

 بلی: مرندینصرهللا 

حمید معرفی کرد و گفت من گفتید او توی بند اومد وخودش را:نوری وکیل

 درسته؟. داديار هستمعباسی و 

 . تر گفتم من کاملاينجوری داريد می گويید ولی تقريبا : مرندینصرهللا 

من اينجوری يادداشت کردم و االن هم مدت .خوب درسته ديگه:نوری وکیل

و من همه عبارات شما رايادداشت نکردم ولی  زيادی ازآن گذشته است

 . ری بوددرمجموع اينطو

 هم درپلیس و هم دردادگاه، کامل صحبت ام راخواهید من  می:نصرهللا مرندی

 ؟که هر دو جا يک حرفی زدم توضیح دهمدوباره 



اين حمید  :گويید می. بپرسمسئوالم را.گردم حاالبرمی.بگذريمآن از:نوری وکیل

عباسی که می گويید ، لباسی اش چه شکلی بود،عاليم ونشانه های خاصی 

 !هاش وکفش هاش يا هرچیزلباس ت؟مثالداش

دانم  اما می. دانم سال چه می ۷۷اما پس از . لباس شخصی داشت: مرندینصرهللا 

 .که لباس شخصی داشت

لباس شخصی يعنی چه،منظور تان از ال جديدبودومن نمی فهمم سئ:نوری وکیل

 چیست؟

دقیق يادم .ش بودلباس معمولی تن. نمی توانم االن از خودم بسازم :مرندینصرهللا 

تنش بودداشت ذهنم را  لباس پاسداریاگر .تنش نبود پاسدارینیست ولی لباس 

 .لباس پاسداری نداشتاما .گرفت می تر  بیش

 هايش را دقت کرديد؟ کفشکفش هاش چی؟آيا به اکی،:نوری وکیل

بايد چراخودش برام مهم نبود،.من يادم نیست چه کفشی داشتم:مرندینصرهللا 

 .چیزی يادم نیست.مید عباسی را بدانمهای ح کفش

احتیاج نیست که سئوال هارازيرعالمت .شماجواب مستقیم بدهید:نوری وکیل

س درباره کفش آيد برای پلی يادت میآيا. اگرنمی دانی بگو نمی دانم.سئوال ببريد

  یزی گفته باشی؟چ حمید عباسی

 .يادم نیستچیزی نه : مرندینصرهللا 

 تاريخازجويی که درب(F)۷۰جازه دادگاه صفحه اپس با اکی:نوری وکیل

عاليم خاصی داشت مثال  :پلیس از شما پرسد .می خوانمرا شدهژانويه انجام ۹۰

 . در مورد حرکت کردن

ورزشی پايش کتانی و های  همیشه کفش: گفتید. يه چیزی بود بلی:گفتیدشما

دمپايی  :یدگفت .يه جوری می کشید.نمی دوم چه جوری توضیح بدهم :بعدگفت.بود

ت که شما درباره برداشت من اين اس.را تامی کرد هايش پشت کفش.مانند بود

گويید  اما امروز می.و خیلی هم توجه کرده بودیبوديدکفشش توضیح داده 

 آيايادت می ايد که به پلیس اينها را گفته باشی؟:اينگونه می پرسملم سئوادانید؟ نمی

پلیس . نه روز اولو درست هم هست و  را گفتم  صحبتهاهمه : مرندینصرهللا 

چه ويژگیهای از حمید عباسی می دانی؟من آنچه يادم بوددرمجموع : من پرسیداز

نه . درباره نوری توضیح دهید من توضیح دادمگفتم وهمه اين حرف هارا زدم 

 .روز اول که شما از من سئوال کرديد

سوء شايدده ولی درکلاکی شايد اين سوء تفاهم شده که چه وقتی بو:نوری وکیل

   ؟باندسته که می گفتی که پاشنه کفشش را می خوادر تاين جواب ولی،تفاهم شده



چون پلیس از من می خواست که من چقدر .تماما درست است:مرندینصرهللا 

هر چه که يادم بوددرکلیتش .حمید نوری رامی شناسم و ويژه گی هايش چه بود

 .بلی درست است. گفتم

عنوان "عرب"يک شخص که اينجا  اسم.ادامه می دهیم خوب:نوری وکیل

؟آنچه من يادداشت کردم،تکرار می کنم يادداشت های من خاصه .شده،شنیديد

شنیده بودم اما را"عرب"گفتی من يک کسی به نام. است وکلمه به کلمه نیست

 درسته؟. هرگز نديده بودم

 .بودم یندهاش ش درباره،فقط بودمرانديده "عرب"بلی من:مرندینصرهللا 

کدام در"عرب"چیزی که برای من مشخص نشده بود اين است که : نوری وکیل

 ؟وشما راجع به او شنیدی کرده زندان کار می

گوهر بازجويی های من چنین سئوالی نشد ولی فکر کنم هم در : مرندینصرهللا 

 .ديده باشم اوينهم دشت و 

 ی کنه که بخش اعدام هاخوب حاالبه اين بخش که دادستان ادعا م:نوری وکیل

 بوديد۹بند در مرداد،تو۱درتاريخشدم،متوجه  اين جورکه من.بوده ورود می کنیم

. جواب کردندمرداد آمدند سئوال و۰۱درتاريخ ناصريان عباسی و وگفتی که

 ؟اينهايی را که گفتم درسته

سپس ناصريان و  .بند بیرون بردمرداد لشکری ما رااز۰۱: مرندینصرهللا 

من اين ها را .فکرکنم که جوابم را دادم.بازجويی کردندبیرون درما زعباسی ا

 .ديدم، شنیده ها را نمی دانم

 . برای اينکه جواب سئوال شما را داد. حاال ازاين سئوال را بگذر: رئیس داگاه

دهم مرداد لشکری .يک سئوال ديگری می کنم . اکی ولش می کنم: نوری وکیل

 ديگری هم آنجا بوده است؟ ايا شاهد شما را بیرون برد؟

تا  آنجا نديدمکسی را ومنادی بردندجواب به انفروازسئوال من رابعد:مرندی

ولی زمانیکه ما را به راهروبردند، يک !که رفتم فرعیدوازدهم وسیزدهم همان 

 . تعدادی بوديم وازآن بندتعدادی باالی ده ساله را بیرون بردند

 ناصريان؟وبرد پیش عباسی  يعنی می: نوری وکیل

 . کردند بازحويی میوعباسی دربیرون  ،ناصريانبلی:نصرهللا مرندی

 ؟، همه با هم اند يا تک تک است کردند چه جوری بازحويی می: نوری وکیل

 .من سئوال کردندعباسی ازای ناصريان و با يک فاصله:مرندینصرهللا 

انگاردر .یازآنهايی که آنجا نشسته بودند می توانی چنداسم ببر:وکیل نوری

 !بازجويی  پلیس اسم هايی را بردی که در راهرو بودند

را ازرهروی که ما رابردند چند نفرمن ازراهرواسمی نیاوردم،:نصرهللا مرندی

 . گفتم ولی از راهرو دهم اسمی نیاوردم



 يعنی پانزدهم مرداد بله؟: وکیل نوری

 .بلی ،دهم مردادمن اسم کسی را نیاوردم: نصرهللا مرندی

ازشما می پرسند،آياشما می توانید به خاطربیاوريد که همبند و : ل نوریکی.

 زندانی های ديگری هم بودند ومتوجه شديد که آنها هم بودند؟

 !می توانید گزارش پلیس را بخوانید: نصرهللا مرندی

 آيا شما دربازجويی پلیس اسم کسی را برديد يا نه؟ :وکیل نوری

اريخش ياد نیست که چه روزی بوده است ولی من گفتم، ولی ت:نصرهللا مرندی

 .پانزدهم را مطمئن هستم که گفتم

 .اکی ولی االن بحث روز دهم است: وکیل نوری

اگريادم .شما می توانید مطرح کنید.ولی من چیزی يادم نیست: نصرهللا مرندی 

 . باشه به شما خواهم گفت

از اقای  زه بدهید کهاجااول اکی من می تونم االن کنترل کنم ولی :وکیل نوری

 !بپرسم؛ می توانم سئوال طرح کنم يا نه؟ قاضی

ازشما می کنند  که دومین بازجويیدرتحقیقات مقدماتی ازشما،:وکیل نوری

آنچه را که من می خواهم بخوانم،اسامی است  ،۰۲۰۲تاريخ پنجم يونی فوريه در

اسم هايی را به  يادتان نمی آيد که چه:که درآنجا برده شده،درحالیکه شما گفتید

ببنید بحث برسراينکه شما درنزد پلیس اسم هايی را برديد واينجا می .؛پلیس گفتید

 . گويید که آن اسامی را به خاطر نمی آوريد

می آورم وتاريخ را به جاگفتم اسم ها را به .من اين حرف رانزدم:نصرهللا مرندی

 .جا نمی آورم 

را ديدند وقتی شما  چه کسانی شما می دانیدهم مرداد،دراکی اکی،:یکیل نورو

 بند می بردند؟را از

 !بیرون بوديم واالن اسم فردی يادم نیستها درما باالی دهساله :نصرهللا مرندی

 ! فالح را می شناسیدمثال اسم رضا : کیل نوریو

 .را می شناسمرضا فالح من :نصرهللا مرندی

 ا ديدند؟يا ايشان شما رديديد،شما ايشان را روزآن: وکیل نوری

 نگگذاری نشان .من اسمی ازايشان نیاوردم: نصرهللا مرندی

 شناسید؟  لويی را هم می محمد خدابنده: وکیل نوری

اما وی ربطی به .آوردمبلی اسمش را. من اسامی اينها را آوردم:مرندینصرهللا 

 .مرداد ندارد۰۱تاريخ 

 ؟می آيدمرداد يادتان (۰۱)را حوالی دهم لويی چی خدابنده:وکیل نوری



خدابنده :من گفتم .گوهردشتدر نه،اوين بود خدابنده لويی اصال:مرندینصرهللا 

شده کوربه خاطر ضربه ای که حمید عباسی برسرش زد،؛شاهدی است که لويی

 !شما می توانید او را به دادگاه احضارکنید.بود

میدم فه جا که من  تا آن.می برند به سلول انفرادیشما را دهم مرداد:وکیل نوری

 شما از دهم تا دوازدهم در سلول انفرادی بوديد؟

 .مرداد۰۷يا بلی از دهم : نصرهللا مرندی

 . می برند فرعیمرداد به ۰۱شما را تا  بعدهم:وکیل نوری

 .بلی: نصرهللا مرندی

 ؟می برند "هیئت مرگ"بعدشمارابه کريدوردربرابر:وکیل نوری

 .بلی درسته: نصرهللا مرندی

به ی و هم ومیر "مرگکريدور"مردادهم به۰۱مان تاريخشمادره:وکیل نوری

 ؟، درسته"ت مرگئهی"

 بلی: نصرهللا مرندی

 جا دادگاه آيا همیشه آنقبال هم گفتی لوکال دادگاه کجا بود؟:وکیل نوری

 ؟و برای کارديگری استفاده می شد درکجا ديگری بود بودياقبالجای

ل زندان گوهر دشت هم ؟کريدورمرگ طبقه اودتوضیح ب: نصرهللا مرندی

سمت  را ماآنجا، که زندانیان را می آوردند نزديک آن کريدور می نشاندند.بود

جايی نشسته "هیئت مرگ"تیم.راست می گفتیم؛يعنی هنوزبه دادگاه نرسیده است

بعد از .می بردند به اتاق مرگد را ازکريدورافرا.بودکه دردو اطاق تو در تو بود

گر اعدامی بود، غالبابه سمت چپ کريدور و ،اآوردند دقیقه بیرون میچند

نفر می ۰۹تا ۰۱های  گروه.نشاندند به سمت راست میاعدامی نبودند اگر

برای اعدام به حسینیه اطاق مرگ  سپسبردند ته کريدورو شدند،آنهارا می

من . جا ندارم های زندان بود اما من دقیقا آشنايی به نقشه آن تقريبا وسط .بردند می

 !می گويم و وقت دادگاه را نمی گیرم ديدمکه ا را ه آنهافقط 

لوکال خیلی خوبه که اين ها را توضیح می دهید؛بحث من درباره :وکیل نوری

ای هم  مصرف ديگهعنوان سالن دادگاه بوديا همیشه به اين لوکالآيا.دادگاه است

 ؟.،من اين را می خواهم که شما توضیح بدهیدداشت

م جا رفت آنمن يک بار. ا من نمی توانم جواب بدهم اين سئوال ر:مرندینصرهللا 

که آنجا کار می حمید نوری بپرسیدترش را بايد از بیش.ودر همان حد هم گفتم

 .کرد

سال ،(۷۷)سهائیکه سی وببین ما داريم حول يک ريزه کاره کاری ه:وکیل نوری

باره اين ولی يادتون می آيدکه در.م صحبت می کنیميدار،پیش اتفاق افتاده

  ساختمان دربازجويی پلیس تان چه گفتید؟ 



جا دست  وگفتم اين من همان جا هم به اين نکات اشاره داشتم:نصرهللا مرندی

 .دانم را نمیتراز اين  بیش. پاسدارهابود

 ۳۹در ص من می خواهم صورت مسئله را برامان روشن کنید، شما:وکیل نوری

آن بخش را عوض .پايین بردندطبقه ما را يک : پلیس آمده استبا  تانبازجويی 

خاطر تان میآيد که  خوب.دادگاه کرده بودندسالن يک بخش آن را کرده بودند و

 ؟دراداره پلیس چنین حرفی را زديد

مانند يک و اتاق داشت ود :، به پلیس گفتمگويم االن هم می:مرندینصرهللا 

 .آپارتمان کوچک بود و توالت هم داشت

بحث ،پانزده مرداد چه ديديد و چه شنیديد درکه اکی واکی،سر اين:وکیل نوری

 ، لشکریعباسی توانستید بند داشتید با اين حال چشم که: گفتیداين است که شماسر

مديريت زندان کس ديگری را خوب حاالشماآنجا هستید،از.ايد و ناصريان را ديده

 ديديد؟آنجا هم 

 اندورسه نفررا در  من اين:دادگاه گفتممن دربازپرسی وهم در: مرندینصرهللا 

 .بودندو پاسدارهای ديگر هم  ديدم"راهرو مرگ"درها  اعدام

يا  مديريت زندان کس ديگری را هم ديديدمن بحثم اينه آيا از:وکیل نوری

 !جواب تان اين استکه؛ نه نديديد؟نه

 اماراديديم،( عباسی -لشکری -ناصريان)من اين سه نفر:مرندینصرهللا 

  انم، منظورتان چیست؟ازمديرت زندان، نمی د

کس ديگری را هم ديديد که پست م اين است که آياشمامنظوراکی :وکیل نوری

 داشته باشد؟ تر از پاسدار ها رارده باال

من رده اين ها را در زندان نمی دانستم ولی رده اين دو تا را : نصرهللا مرندی

 . داديار و لشکريان را آدم امنیتی می شناختم

حاجی که باشماحرف میزدم،شما اسم فردی به نام دفعه قبلاخه  ببین:وکیل نوری

 محمود را برديد؟

 .آره گفتم:نصرهللا مرندی

 شما آنروز ايشان را آنجا ديديد؟: وکیل نوری

 باره د شما .من درجواب دادستان ازحاجی محموداسم بردم:نصرهللا مرندی 

 . آنجا نديدم من ايشان را در.صحبت می کنید "مرگ راهرو"

 پس شمادرنزدپلیس سوئد ازتاريخ پانزده مرداد صحبت کردند،.اکی:وکیل نوری

                                                     ؟ جاجی محمود نیاوردیاسمی ازتو

يک .، اما ببینید در چه نقطه ای آورده باشمشايد آورده باشممن :مرندینصرهللا 

ن روزها درآنجاتحرک داشتد،ولی نقش اين تمام پاسدارهادرآ:توضیح بايد بدهم

 .من دارم از موقع بردن به دادگاه صحبت می کنم .خیلی فعال بودندسه نفر



سئوالم .ببین من مرتب به بازجويی تو به پلیس مراجعه می کنم:وکیل نوری

 صدای حاجی محمود را شنیديد؟آيا آن روز:رااينجوری بپرسم

شايد گفته .ی دراداره پلیس گفته باشم،چیزآيد نمیمن يادم :مرندینصرهللا 

 .داشتند فعال نقش همه پرسنل زندان  ولی آنروزباشم،شايدهم نگفته باشم،

 حاجی محمود دارای چه سمتی بود؟:وکیل نوری

ولی هرچی که . بودپاسدارها(فرمانده)سرشیفتمن شنیدم  :نصرهللا مرندی

ن ديگری پست های شايد کسا.طوری شنیدم اينمن .بود،يک پاسدارمرموزی بود

 . من اينجوری شنیدم .ديگری ازاوشنیده باشند

خوب با اجازه رئیس دادگاه من بايد اين قسمت را بخوانم،چون :وکیل نوری

های مرندی ضد ونقیض است ومن نمی فهمم که منظور نصرهللا چی  حرف

 . ،درموردروز پانزده مرداد،بندچهارآن داريم،صحبت می کنم۳۹است؟ صفحه 

 !اجازه داريد بخوان: ادگاه رئیس د

و يکی  کلی آدم بود،نشسته بودمآنجا گفتید که من جوری   اين:وکیل نوری

آنی که نقش مهم .بود ناصريان ازاشخاصی که صدای قوی ترازديگران داشته،

تری داشته حمید نوری يا حمید عباسی نامیده می شدويکی ديگری هم بوده به 

زندان بود و يک نفر چهارم هم بود به اسم اسم داوود لشکری،که اوهم ريیس 

يادت می آيد که اين جوری به پلیس .مسئول امنیت زندان بوداو که حاجی محمود

 گفتی؟

اينها هر روزبرای .اين هیچ تناقضی با حرف های من ندار:مرندینصرهللا 

 . اينها همه بودند.خودشان يک پست ومقام جديد می گذاشتند

ويی؛اينهاچپ وراست برای خودشان سمت تعیین می اکی،يعنی میگ:وکیل نوری

 کنند؟ 

اين هاوقتی بهم میرسیدند،اينجوری لقب .را من نمی گذاشتم اين:نصرهللا مرندی

  . در آن کشتار همه شان حضور داشتند.ها به من ربطی ندارداين.می گذاشتند

وضیح تعدب.بند هم داشتید شماچشم.مرداد هستیم)(ماهنوز در پانزده:وکیل نوری 

کمی .هم داشته باشیمشاهداتی يک سری  ، توانستیبند چشمداشتن داديد با وجود 

 کروکیپیش پلیس،همان موقع که ازشمابازجويی می کردند، يک .گیج کننده است

دفعه قبل يادم هست؛دادستان ها می خواستندازکروکی ايرج .کشیديدهم 

حال .يم کروکی دارممصداقیاستفاده کنند ونشان بدهند ،توگفتی من خودم برا

کجا است که شمااين که می خواهم کروکی رابگذارم ونشان بدهم، سئوال من

تاريخ يی دوم تو در؟آنگونه که من متئجه شدم،اين دربازجوايد نشسته

 آيد؟ يادت میاين کروکی . ايد کشیده۹۱۹۱فوريه۱

 .بلی: نصرهللا مرندی



 بگذار ما هم ببینیم : رويس دادگاه 

  ۰۹۱چهار،صفحهبخش ( F)قسمت  در: وکیل نوری

خوب اين دادگاهی که ادعا میشه را آدم اينجا که کشیده شده،آدم می :نوری وکیل

در دو تا حروف الفبا نوشته شده،آ و ب،وقتی من بازجويی پلیس ات .بیند

 ؟، درسته نشستید« ب»سمتنشستید و هم « آ»در سمتتو هم راخواندم،

سمت :گويند می ،انجارا آيی میطرف که ازاين .توصیح بدهم:مرندینصرهللا 

اينجا را می  -سبز کنترل استفاده کنید و نشان بدهید،کجا ازلیز-.راست

 .اينجا می نشاندندويند،کلیدور سمت آ ،زندانی هاراازبندهای مختلف میآوردندوگ

ا می نشاندند ر زندانیافرادمنظورم اين بودکه ،ام کشیده منهايی که  اين خط

 آوردند جا که بیرون می ايناز،"اطاق مرگ"می بردندبه طرفها راازهمین جااين.

 نیزهماناين انتها.تو را به سمت چپ می بردند -اگروضعیتت مشخص می شد -

 .تا جائیکه يادم هست.بود"حسنیه مرگ"

اينجا نشسته اول :گفتم. کجا نشسته بوديد:پلیس پرسیدمن تا جائیکه يادم هست؛از

که من به معنی اين نبود هم «آ»اين جا نشسته بودم و اينمن :من به پلیس گفتم بودم

چون وضعیتم .اين مجموعه را سمت راست حساب می کردند.جا نشسته بودم آن

 نیز روزطاهر .نشسته بوديمجا من وطاهراين.بیرون آوردندمشخص نبود،من را

 .مرداد اعدام شد ۰۱

دقیق نمی دانی  هستی ولی" آ"سئوال من اين بود تو درقسمت اکی :نوری وکیل

 ؟ ،پهلوی طاهر«ب»طرف يواش تو را میبرند  ؟بعد يواش وبودیکجانشسته 

و ازآنجا می آورند " هیئت مرگ"از اينکه می برند پیش بعد :مرندینصرهللا 

ازسی ويکسال اين نقشه بیرون،تاجائیکه يادم است،چون طاهردرذهنم بود و بعد 

 .رامن کشیده بودم

را میبرند به طرف شما ،بدهیداجازه .اآگاه هستیمبله و بله،م:وکیل نوری 

،کسانی اند که می افتند"ب"آن طور که فهمیدم ،کسانیکه درسمت،و«ب»قسمت

  درست است؟ . بايداعدام بشوند

اعدام درپانزده مردادعلی حاجی وردی را هم که من نام بردم بله،:نصرهللا مرندی

  . ودجائیکه يادم هست،اينجا روبروی من نشسته بتاشد،

 ولی اعدام نشدی؟ ،بودی" ب"تو با اينکه سمت : وکیل نوری

حال من اينجا هربودند که تصمیم بگیرند،منتظرنمیدونم بله :نصرهللا مرندی

 .شايد بالتکلیف بودم. جا نشانده بودند دانم چرا مرا آن من نمی.نشسته بودم

ی کجای اين نمی دان ادقیقآنچه که هنوزنامشخص است،اينکه توهنوز:نوری وکیل

راهرونشسته بودی؟حاال به سئوالم فقط به سئوال جواب بده و چیز ديگری نمی 



نشسته بودی،چیزی باچشم خودت ديدی،نه اينکه چیزی " آ"وقتی قسمت .خوام 

  . بودی" ب"از ديگران شنیدی؟خودت ديدی نه اينکه شنیدی،آنوقتی که در قسمت

 چه چیزی ديدم؟ ده بودم؟ازچه کسانی،چه چیز هايی شنی:مرندینصرهللا 

 چیزی خودت ديدی؟ چی را ديدم؟ چی کسی را ديدم ؟:مترجم می پرسد

بازجويی وقتی از.راهرو بوديددرشما می گويید.شمابگو.من نمی دانم:وکیل نوری

بگو که چه ديدی وآنها چه کسانی خوب .شما گفتید يک چیزهايی ديديد،آمدی اينجا

انجا ( نوری)موکل من :االن ازجمله گفتید.ديدمی صدايش راشنیديم وگفتبودند؟

 !حاال هر کی را ديد.بوده است

عی آمده رتعدادی مان که از ف.طرف پُربودببین اينجادو:نصرهللا مرندی 

. علی حقوردی،بااينها کنار هم نشسته بوديم-قاسم سیفان-هراسامی همین طا.بوديم

. عمدتا همین جا می ديدم ناصريان رامن .با هم ازيک مکان آمديم.بله اينهارا ديدم

. می آورد اينجا می نشاند،بعد ازاينکه می برد ومی کرد و به اطاق می برد مصدا

آمد اسم يک تعدادی را خواند که پنج نفرشان را من .بعد ازظهرحمید عباسی بود

  !.طاهر از بغل من بلند شد.می شناختم

ه قبل که اينجا دفعسوالم را جواب بده،ديدی ياصدايش راشنیدی؟:وکیل نوری

آياباچشم خودت :بازهم می پرسم. بودی،به نظرم آمد که گفتی صدايش را شنیدی

  حمید عباسی رادراين راهرو ديدی؟

من !گفتم هم شنیدم وهم نصف بدنش رااززير چشم بندم ديدم:نصرهللا مرندی

 . همین را دردادگاه گفتم ودربازپرسی،اگر بخوانید ،همین حرف را زدم 

برای همین هم می ! تو اينجوری نگفتی:من می گويم.بله می خوانم:وکیل نوری

وکیل مشاورت هم که پهلويت . خوانم،البته بايدصبرکنیم تارئیس اجازه بدهد

اجازه رئیس دادگاه، با:دهدوکیل ادامه می.است،اگر غلط بخوانم به تومی گويد

 .فرق می کند،حرفهايش ۰۰۹ازپائین بندهفتم،درصفحه :ايد گفتهزجويی پلیس بادر

کدام بند را می گويی که حرفش فرق می کند؟باچه جمله :رئیس دادگاه می پرسد

، چهارمی ازپائین،به هرحال سخته که پیداکنم ۰۰۷ای شروع می شود؟درصفحه

 . که شنیده يا ديده است 

وقتی دربازجويی پلیس بودی و اين نقشه هم جلويت :وکیل نوری ادامه می دهد

در طول آن روز همه چیزهايی که مشاهده :جوری می پرسدپلیس اين.است بوده

 "، چه بودچه شنیدنی و چه ديدنی.کردی

،يکبار جوابت بااشاره به "آ"يک بارصدايش را شنیدم درقسمت:جواب نصرهللا

درادامه بازجويی آمده،بار ديگرمی گويد وقتی صدايش .است"ب"قسمت

،آمده؛بازجو می ۰۷۷صفحهدوباره میريم در.راشنیدم،اسامی چندی را می خواند

 اگرحرف هايت را درست متوجه شده باشم،تو فقط صدايش را شنیدی؟" گويد



کاری کرد که تو واکنش نشان دادی،مثال وظیفه ای .بله:جواب می دهی

؟تواينطورجواب دادی؛هردوطرف آدمها نشسته اند ومن صدايش رامی داشت

ره باپرسنل حرف نمی دانم با يک زندانی مثل من حرف میزنديادا.شنوم

اينجاچکارمیکنی،اينجاچکارمی :من صدايش را شنیدم که میگويد.میزند

بازپرس می گويد .کنی؟بیشتر ازاين هم نمی دانم ونمی دانم به کی گفته است

 ؛کارخاصی نکرد که کاری انجام بدهد؟ 

 .نه،من نديدم: تو هم می گويی

ده،اين نقشه هم که جلويت نصرهللا آدم وقتی اين رامی خواند،همکارمن هم نبو   

اگر .وقتی می خواند،می فهمد که تو نديدی بلکه يک صدايی شنیدی.بوده است

   ديده بودی چرا برای  پلیس تعريف نکردی که آنجا من ديدم؟

 .يک بارديگر برای دادگاه توضیح می دهم من:مرندینصرهللا 

 !نه احتیاج به توضیح دوباره نیست: وکیل مدافع

من روی !کوتاه می گويم و درصحبت هام هیچ تناقضی نیست:دینصرهللا مرن

عباسی را چون که دو سال قبل ازآن حمید.صدای حمید عباسی تاکید کردم 

بند، مستقیم نمی توانستم تمام بدن اورا ببینم، اما  ولی من از زير چشم.شناختم می

  .  من همین را گفتم. بخشی ازبدنش رامی ديديم

اطالع داشتید که پیشرط اينکه به يک شخصی حکم اعدام ببنیدشما:وکیل نوری

بدهند،چی بود؟مثالدران هیئت،اکثريت اعضاء می بايد حکم اعدام می دادند يا 

                                                                       چی؟                         

ديدم و از دوستام سئوال کردم درکريدور مرگ من چیزی که :نصرهللا مرندی

ها  اين.گرفتند ها تصمیم خودرامی ت آنفقط گفتن اين که مجاهد اس.وآنهااعدام شدند

اماتاآنجائیکه من درروزنامه ها .شنیدم برای اعدام میرفتند، کسانی کهمن ازرا

،در فتوای خود دادحکم اعدام مجاهدين راخمینی هنگامی که .خواندم و شنیدم

صحت اين ولی من از .نوشت که سه نفرازاين افرادبايد حکم راامضاء کنند

 "مجاهد" کلمه رطمی دانم که دوستان من به خا موضوع اطالع ندارم ولی آنچه

. رنام مجاهدين اعدام شدندخاط دانم دوستان من به آن چیزی که من می.اعدام شدند

من . بودند، می دانند|هیئت مرگ"جزو تصمیم گیرنده آن چهاريا پنج نفری که

 .ندارمخبر "کمیته مرگ"آن تصمیماتاز

( ۲۲)مرداد داريم میرسیم به بیست ودو( ۱۱)خیلی خوب ازپانزدهم: یل نوریوک

مرداد ( ۲۲)اينها شما رادرتاريخ بیست ودوم: شما درجواب دادستان گفتید.مرداد

 .به راهروی مرگ بردند

 بله : نصرهللا مرندی



خوب شمااينها را به دادستانی گفتید،دربازجويی پلیس تان نگفتید، :وریوکیل ن

 !مردادآنجا بوديد(۰۰)دوماينکه شما بیست وشمادرواقع بحث جديدی رابازکرديد،

همین االن .دلیلش را گفتم.احتماال در بازپرسی پلیس يادم رفت: نصرهللا مرندی

 .  که پیشتريادم نبود رممن خیلی حرف برای زدن دا.اگرشما ازمن بازپرسی کنید

مرداد خاطرتان (۰۰)دومبیست وخواسته بگويم که شماخوب همین را:وکیل نوری

 !نبود که برای پلیس تعريف کنید

چون بیشترين وقتم دربازجويی باپلیس برای شاسايی حمید .بله:نصرهللا مرندی

و صحبت ازهمه جنبه های راهرو نشده بود برای همین دنبال نوری گرفته شد

 .نشد

ببینیداينکه آنجاشما نرسیديد،درباره کل چیز های ديگرشما صحبت :وکیل نوری

خاطرتان است .کرديد،راجع به پانزده مردادو بیست ودوم مردادصحبت کرديد

يکی اش به پايان نرسیده بودو دوباره يه بازپرسی ديگر . دوتابازپرسی ازشماشد

 فوريه ؟ ۴۱يه بود و ژانو ۴۲خاطر تان می آد  دهند؟از شما انجام می 

 !فکر کنم همانطور بود: نصرهللا مرندی

حاال ببین من نمیخواهم با شما بحث کنم ودلیل بیاروم که چه بوده و : وکیل نوری

نرفتی فکرکنی که آيا چی شده ،  وبعدی ۴۲ولی بین بازجويی اول يعنی چه شده،

م اقتاده، بین اين تاريخ ها رادقت کنی که چه گفتی وچه نگفتی وچه چیزهايی ازقل

 !دوتا بازجويی،همچون فکرهای نکردی؟

االن بعد ازسی سال به اين پرونده پرداخته میشه ولی من درسال :نصرهللا مرندی

. ، هم نوارش رادارم وهم کاست اش را دارم "هوسبی ترف" دراستکهلم۴۰۴۱

 !همه اين تاريخ ها را مرورکردم ولی آنروزيادم نمی آد

خوب ازبیست و !دفعه قبل هم صحبت کرديم.دم می آيديا،اری:وکیل نوری

می خوب هرجوری که حساب کنیم مااالن .می گذريمکرديم وصحبتش را(۰۰)دوم

بعد . که درآن تاريخ دراين کريدورهستید شماگفتید!مرداد ۴۱خواهیم برويم روی 

با اين حال من می خواهم اين .که درآنجا درآن موقعیت،حمید عباسی راديده بوديد

پلیس خاطرتان می ايد که به !مرداد ۴۱دقیقا روی همین :بپرسمسئوال راازشما 

 آنجائیکه به موکل من بر می گردد، چه گفتید؟ مردادتا ۴۱درباره 

دقیق يادم نیست ولی فکرکنم،گفته باشم که درآنجا ناصريان، :نصرهللا مرندی

است شايد ولی تاآنجايی که يادم .لشکريان وحمیدعباسی درراهرومرگ بودند

  .مردادبیشترروی ناصريان صحبت کردم۴۱آنروز

پس توبه نحوی نا مطمئن هستی که چه گفتی؟ من فکرمی کنم الاقل : وکیل نوری

ببینم آياقاضی هم !آنچه به موکل من برمی گردد،خیلی تناقض دربیان شما است

بندپنجم در۱۴۴روی صفحه می تونیم !فکرمی کند که اين تناقض است يا نه



؛ آيا عباسی ،ببین اينجوری آنجا نوشته شده، پلیس ازتومستقیم سئوال کرده کهباال

بازپرس تان می .مرداد ديديد؟شما گفتید نه،من ايشان را نديدم۴۱رادرتاريخ 

صدايش :بعد بازپرس دومی ازشما می پرسد گويد، نه ، پس شما ايشان را نديديد؟

به . ن صحبت استهم همیبازآقای نصرهللا ببین !من نه:را شنیدی؟ تومی گويی 

نه : اينجوری می آد که شما به پلیس خیلی سريع وروشن گفتیدزعم من اين گفتگو

ولی به نظرمن االن شما دردادگاه حرف .ايشان راديديد ونه صدايش را شنیديد

 ! ديگری میزنید

: نديدم ولی دردادگاه گفتم : به پلیس گفتم. نه همان حرف را زدم: نصرهللا مرندی

 مرداد ۹۱خمن هم درتاري.خواستمن ديدن راپلیس ازین ديدن وشنیدن،ماب.یدمشن

 !شنیدم: ديدم بلکه گفتم: نگفتم

ايشان را نديد ولی االن :پس االن هم نظريم شما آنروزگفتید ،اکی: وکیل نوری

 مرداد صدايشان را شنیديد، درست است؟۹۱درتاريخ: می گويید

 !مرداد شنیدم۴۱صدايش را درتاريخ  تا آنجا که يادم است: نصرهللا مرندی

که صدايش : ببینید همین سئوال را دراداره پلیس ازشما می پرسند: وکیل نوری

 !من نه نه ،: را شنیديد؟ شما می گوئید

 !شما می توانید برگرديد ويکبارديگرنوارمن را ببینید:نصرهللا مرندی

نظر مستقیم شما اينه  ولی. حاالشايد يک موقع ديگراينکاررا کرديم  :وکیل نوری

! ، آنگاه که پلیس ازشما می پرسه،آيا صدايش را شنیديد يا نه ؟ شما گفتید که نه

 ولی االن نظر تان چیزديگری است 

ديدی؟ هیچ چیزی :تا انجايی که من يادم است،پلیس ازمن پرسید: نصرهللا مرندی

دام بردند و برای من تغییرنمی کند،هرچه که باشه درآنروزچهارنفررا برای اع

 ! درآنجا صدای حمید عباسی به گوشم آشنا است

 ايشان را ديديد؟ مرداد۹۱يعنی شما می گويید درتاريخ :وکیل نوری

 !من شنیدم، شنیدم: نصرهللا مرندی 

 !اعالم می کند ، آقا نصرهللا من اينجا می مانم: وکیل نوری

 ببینم آيا کسی سئوال دارد؟: رئیس دادگاه 

ببین آقا نصرهللا،من چند سئوال کوتاه از !چند سئوال کوتاه دارممن : دادستان 

يکی اينکه اين اقای :دادستان ادامه می دهد!دارممرداد۰۱شما درباره تاريخ 

ی راين شخص همان کسی است که حمید نوببینیدطاهرکه شما صحبتش راکرديد،

يدور مرداد،اسمش را صدا می کند؟ببینید اين شخصی که شما درکر۰۱ درتاريخ

 مرگ نشسته بوديد وديدد اسم کاملش چه بوده است؟

 "!حقیقت طلبزطاهربزا"اسمش : نصرهللا مرندی

 .ممنونم : دادستان 



 !را می شناختمبودکه اومن پنج سال : نصرهللا مرندی

آنجا در.شما بدهد نشانرا۷۸خواهش می کنم که آ وکیل شما من از اکی،:دادستان

 ! داريم" طاهرحقیقت طلب" ما يک 

 !اش افتاده است" بزاز" اين همان است و کلمه : نصرهللا مرندی

مرداد  51ببینید بحث اينکه درتاريخ ! اش افتاده است"زبزا"پس کلمه : دادستان

برايتان طرح درکريدورچه ديديد يا فقط می شنیديد؟ بگذاريد سئوال رااينجوری 

و  ؟پلیس گفتید که ديديدمرداد به ۰۱ ما برای تاريخآيا خاطرتان می آيد که ش:کنم

اگرديديد چطوری ديديد؟علیرغم اينکه چشم بند به چشم تان داشتید،چطوری 

 !توانستید ببینید؟

پلیس هم اين سئوال رابرای اينکه برای خودش مشخص بشوداز :نصرهللا مرندی

 توکه چشم بند داشتید، چطوری می ديديد؟. من کرد

 لیس چه گفتید؟خوب حاال يادت می ايد که به پ:دادستان 

 .نشسته بوديمکنارهم درراهروزمانی که باهم مامن توضیح دادم؛:نصرهللا مرندی

اشتید، کافی بود که کمی سرمان ماکه چشم بند دبزرگ نبود،يک بود وراهرو بار

زمانیکه اسم .با زاويه ای که به وجود می آمد می توانستیم ببینیم .کنیمراباال

نصرهللا  -می دانستم که برای اعدام میبرند،ازبغل دستم بلند کرد،را"طاهر"

 ديگه برام مهم که -دراين لحظه ،اندوه بی پايانی رادرسالن دادگاه با خود داشت

درآن من نیز،دوست داشتم،چکارمی کندبامن  نبود کهقانون امثال اين برام مهم 

پنج نفررا . دراين برا"طاهر"ولی ديدم که آن روز! بروم"طاهر" همراهلحظه 

 . پنج نفررا من می شناختم،تعدادشان بیشتربود!دبر

نه،سئوالم اين بود،علیرغم اينکه شماچشم بندداشتید،چه جوری می فهمم،:دادستان

 می توانی ببینی؟ 

، حاضر رعايت کنمدم که قوانین اينهاراآن لحظه من درشرايط عادی نبو:نصرهللا

" طاهر:" رزبان راندوب -نصرهللا می گريید  -!بودم هرکاری برای خودم  بکنم

ولی آنهايی که رفتند، وجود  ماازاينها نمی ترسیديم.ازپدرومادربرمن نزديکتربود

 !ما بودند

 ندتان ببینید؟ آيد که شما می توانستید ازچشم ب میاين برشما ازآنچه گفتید،:دادستان

 .بله؛ باال می کردم می ديدم :نصرهللا مرندی

 س هم به همین شکل توضیح داديد؟ ببینید فکرمی کنید به پلی:دادستان

 !آری به پلیس هم گفتم که نیمی ازبدنشان را ديدم : نصرهللا مرندی

در .مامی خواهیم اين را هم طرح بکنیم که دربازجويی پلیس نیامده است:دادستان

حرف هايی که آقا نصرهللا آنجا گفته  ،يک بخشش۱۳دوجاست يک جا درصفحه

 .نفرهستند ۹۱۱می گويید ا دستگیری دررابطه ب.با اين متفاوت است



 !بهتر است بخوانید : رئیس دادگاه می گويد

 .می خونم اکی : دادستان 

من .دربازجويی اينطوری گفتید.می کنیدمرداد را۰۱شما بحث آقا نصرهللا،اينجا

؟من نمی تونم االن .نفرآنجا نشسته ومنتظربودند۷۱۱يا بود نفر۹۱۱االن نمی دانم 

همه با چشم بند نشسته بودندولی تا جائیکه چشم کارمی کرد چون .دقیق بگويم

، پُرازآدم بودند که نگاه می کردیهم به سمت چپ وراست وقتی اززيرچشم بند 

تی که ه گفبعد توآنجا بود ک.آنجا بود که حمید عباسی را ديدم.نشسته ومنتظربودند

همان یم،شکافی که داريم ازش صحبت می کناين حاال.صدای ايشان را شناختم

،اين مساوی با آنجا ببینمست که گفتی می توانم سرم راباالکنیم وازشکافی ا

  ؟ همانه، درسته

کالشايدديدن و .مرداد،آن راهروخیلی شلوغ بود۰۱درتاريخ:نصرهللا مرندی

سعی را خود واقعه را .من درپلیس تمام وجودم راگفتم.شنیدن تفاوت داشته باشد

( حمید نوری)آری اين .نشدم ونمی دانم چه شدتعريف کنم وزياد واردجزئیات 

 .وداشتند می کشتند شب آنجا بودند۰۹و۰۰حتی شنیدم اينها آن شب تا .آنجا بود

بازجويی پلیس گفته شده درآنچیزی که بعنوان شکاف ببنید سئوال اينکه،:دادستان

ديدم ؛ اين همان چیزی است که شما می گويید؛ من سرم را که ازراه اين شکاف 

 ال کردم وازهمان راه اينها را ديدم؟با

حاالهر .ما خیلی سعی می کرديم که اطراف مان را ببینیم. بله:نصرهللا مرندی

کسی به يک شیوه ای عمل می کردولی سعی می کرديم که جائیکه میسر 

 . بود،اطراف مان را ببینیم

پلیس  خوب اگر بخواهیم سرهمین تم بايستیم،آيا تومی توانی بگويی به:دادستان

مرداد،حمیدعباسی راچه شکلی ديدی؟آيا مشخصه ۰۱چه شکلی گفتی که درتاريخ

 ويژه ای دراين آدم بود که می توانست اين فردراازسايرين متمايزبکنه ؟ 

مشخص درآن لحظه بیشترصدا وحرکات راه رفتنش،برايم بیشتر:نصرهللا مرندی

ی که می نشستی يک ويژه کی دراين فردبود که پرمی دستش بود وهرجائ.بود

بیش ازاين يادم !درمالقت وجاهای ديگر، آنرا مرتب برسربچه ها می ُکوفت

  .نیست که چه گفتم

 بازهم .گری ندارند، پس بازجويی تمام شداگردادستان ها سئوالی دي:رئیس دادگاه

وکیل .ازاينکه آمدی با ما بودی و بازجويی را پاسخ گفتیتشکر،نصرهللا مرندی

شما ديگر می توانید برويد و روزخوبی برای شما آرزو می .هم پرسشی ندارد

  .  کنم

هايم را  حرفو توانستم شد  برای من فرصتیکه کنم  میتشکر: مرندینصرهللا 

 !شمامرسی از .بزنم



  باشهادت مرندی،رئیس دادگاه اعالم کردکه دادگاهنصرهللا باپايان شهادت 

 .يابد ادامه می سمنانی اشرف مسعود

ای به هفت سال  خوانده بازداشت شده ودردادگاهی پنج دقیقه ندسی میکه درس مه

که او را دو :وکیل مشاوردرباره اشرف سمنانی گفت.حبس محکوم شده است

 .ها درجريان است اند و او آگاه بوده است که اعدام بارنزد هیأت مرگ برده

بعد از  نکته ديگری که وکیل مشاور درباره اشرف سمنانی گفت اين بود که او

وکیل مشاور به . خروج از ايران، به سوئد رفته و اکنون تابعیت سوئدی دارد

های کشیده شده از زندان گوهردشت و  نقش مسعود اشرف سمنانی در نقشه

ها را در همکاری با ايرج مصداقی  زندان اوين اشاره کرد و گفت او اين نقشه

 .اند ر شدههای مصداقی منتش ها در کتاب کشیده است و اين نقشه

وکیل مشاور همچنین گفت که برای مسعود اشرف سمنانی اصال آسان نیست که 

 :ها روايت کند از زمان اعدام

 رود می شناس روان پیش همچنان مسعود .ریزد می اشک دارد هم حاال همیناو»

 «.است دیده جدی آسیب اتفاقات آنواز گیرد می مشاوره وخدمات
***** 

 .اشرف سمنانی به عنوان شاکی و شاهد خوشامد گفترئیس دادگاه به مسعود 

آنگاه روند .وی با معرفی خود بیان داشت من توماس ساندر،رئیس دادگاه هستم

به همه آنهايی که تا حال آمدند گفتیم : مسعود توضیح داد و گفت رایدادرسی را ب

روع شهم آنهاهمیشه ، به آنها استناد کردند وشما را دادستان هاجويی اززکه با

زندان در خواست ما اينه که در مورد مشاهدات وتجربیات زنده خودت. می کنند

آنجا ازدوره اعدام ها که تودر ، بعداوينآن دروبعد از۸۲تا۸۸فاصله دشت درگوهر

ديگری ها راجع به اين موارد است وچیز خوبه که بدانی سئوال. زندانی بوديد

 . نیست

را طرح کرد، تمام وکالی ديگر  دادستان پرسش هايی خودوقت هست بعد از

همچنین وکالی مدافع حمید .درون سالن، می توانند مسلما سئواالت خود رابپرسند

ابتدائ ،که بخواهد،سئوال بپرسد هرکسی هم.نوری هم سئوال خواهندپرسید

درمورد بازجويی ازشاکی که میشه ، اول وکیل اش .خودش را معرفی می کند

 .اول اوشروع می کند.که وکیل شما استيال مارشون هم .صحبت می کند

 . آيدبیان اظهارات خود بربه يال مارشون دعوت کرد که از: هرئیس دادگا

درلیست نفرشماره سوم 5،ونکته اتهام(ب)پیوستدرمسعود:گفت يال مارشون

ن توانسته، جان آديده وازاويکی ازاشخاصی است که کشتاردسته جمعی را.است

جزء اولین نفراتی بود که پلیس سوئد از .کشتاراستبدربرده وازبازماندگان آن 

ی استکهلم يعنی همان روزی که حمید نوری در فرودگاه آرالندا.اوبازجويی کرد



تهران ۰۲۳۰متولداشرف سمنانی،مسعود.۹۱۰۲نوامبر۰۲شنبه يعنیشددستگیر

دستگیرشده، بخاطراينکه ازهوادارن سازمان مجاهدين بوده ۰۲۱۹سال رد .است

سال زندان محکوم  (۳)پنج دقیقه که می گفتند دادگاه است به هفتازبعد . است

 ۰۲۱۲سال در.د دررشته آرشیتکت درس میخوانددستگیری مسعو هنگام.شد

ودردسامبرهمان سال  مسعود ازايران خارج شد ۹۱۱۰درسال . اززندان آزاد شد

ازآن تاريخ تا .گرفته است ۹۱۱۳تابعیت سوئدی خود را درسال به سوئد آمدو

 -اوين)ن مختلف سال درسه زندا(۳)مسعودهفت. اال درسوئد زندگی کرده استح

ماه قبل ازکشتارجمعی (۳)شش مسعود تقريب.بوده است(قزل حصاروگوهردشت

 در اوراازگوهردشت به اوين بردندبعد.انتقالش دادندبه زندان گوهردشت رااو

  . رت گرفتاين انتقال صوبین سپتامبرواوت همان سال، اعدام ها، برهه همان

قبل وبعد تماسش با حمید نوری وضعیتش ومسعود خودش می آيدکه برای ما از              

. چشم بند وبی چشم بند ديده است، تعريف بکند رباازاعدام ها، اوراچندين با

خودش تعريف خواهد کرد که چگونه .بردند" هیئت مرگ"مسعود را دو بارپیش

ه آگاه بود بود،کامال ردوباری که مسعود آنجااين ه!موفق شد،جان سالم بدرببرد

که ازکجا میدانست که اعدام ها شروع شده  -خودش هم توضیح خواهد داد - است

می برند،دريافت که " ئت مرگهی" پیش يعنی آگاه بود آن دوباری که اورا .است

پیشترهم گفتم که مهندسی آرشیتیکت درايران می خوانده .اعدام می کننددارند

سعود خودش يک سری ازاين کروکی های زندان راکشیده است،از است وم

مشاور  ....لیست ها را مرور کرديم.جمله آنهايی که درکتاب ايرج مصداقی است

مسعود سمنانی در اين فرصت از روی لیست اسامی کسانی کسانی را که او می 

 . شناسد را زا شماره آنها برا يدادگاه می خواند

 .سلول انفردای بگذرانداعدام ها، مجبورمیشه يک ماه ونیم دربرهه ازبعد  مسعود              

بعد ازمدتی اورا به زندان .انفرادی، به راستی که ازوله بوده است نلودراين سا

 سیزدهدرصفحه .آنجا هم حمید نوری مالقات می کند.اوين انتقالش می دهند

زکنید،تا بگويم را با( ۰۷)صفحه سیزده . کیفرخواست اشتباه نوشته است،(۰۷)

نام مسعود اشرف ۷شماره .چه چیزی درکیفرخواست اشتباه شده است

بايد باشه نهم اگوستی که نوشته شده .،درسه آخرنهم ودوازدهم آمده استسمنانی

گفته،همه مورد آن تاريخ هايی که مسعوددر.دوازدهم اگوستی که من آنرانوشتم

مرداديعنی اين :ريخی می گويديعنی اويک تا.تقريبی هستندازنظرزمانی، اش

همان روزبوده باشه، يعنی مطمئن باشه حاال نیست که صد درصد مرداد باشه

 ... حاال ممکنه چند روزاينورتريا آنورتربوده باشه 

که کمی سنگین تره واين آنکه برايش :ودرخاتمه اين را درمورد مسعود بگويم               

برای همه سخته ولی برای .ريف کندآسان نیست که بنشیند وبرايتان تع



 ناسالمتی های روحی داره،او!مسعودسخت تراست،چون حالش خیلی بداست

که مسعود  همین االن هم می بینم.کابوس ها وفکرهای آن دوره با اوهستندهنوز

بايد اين را بدانید وآگاه بشويدکه  میدانم سختش میشه ولی.داره اشک میريزد

 يعنی هنوز. وداروهای ضد افسردگی می خوردره اوهنوزهم پیش روانشناس می

اينها .ازآن دوران سخت وهمه آن چیزهايی که برسرش آمده، بیرون نیامده است

  !نکاتی بودکه درمقدمه برای معرفی مسعوداشرف سمنانی می خواستم بگويم

اين مم،کرد وگفت؛ چیزی که درباره ادله اثبات می خواستم بفهتشکر:رئیس دادگاه              

شده بايد اگوست نوشته و دوازدهم بايد درآن تاريخ نهم که گفتید؛اشتباه واشکاالت 

 باشد؟

 آره : وکیل مشاور مسعود              

وبیست (۰۸)می شودهیجدهم:ودوازدهم باالترش نوشته شده نهم:دادستان              

 !مرداد( ۰۰)يکمو

کمیته " ،بعدا بردندش پیش"کمیته" نم؛اولش بردند پیشبگذاريد بخوا:رئیس دادگاه               

میشود هیجدهم  يعنی. ،اينجاآمده درنهم ودوازدهم اگوستی چه ديده است"اعدام

پی دو دفعه ! مرداد می شود که مشاهدات چی می باشد( ۰۰)وبیست ويکم( ۰۸)

 .هردوخطش بايد اصالح شود. است يکی نهم و يکی هم تاريخ دوازدهم مرداد

يعنی يک تاريخی .درباره تاريخ های اعالم شده خودمسعود،همه اش تقريبی است              

ماه مرداد،ولی صددرصدباشد که همان روزبوده باشد، ممکنه حاالچند :می گويد

 .    روزی اينوروآنورباشد

( یسک)من يکی ازدادستان های اين پرونده.اسم من لیندينا کارلسون است: دادستان              

ابتداء برايت .ازشما می پرسمت راهستم وامروزاين من هستم که اين سئواال

روند کاری مان اين .چه شکلی انجام می دهیم ضیح می دهم که بازجويی راتو

. بعد شما جواب می دهم .شکلی است که ابتداء چند سئوال کوتاه ازشما می پرسم

ه، مشاهدات خود را در بعد ازآن فرصت می دهم که شماخودتان تعريف بکنید ک

بعدازاينکه توضیح دادی،من دوباره سئواالتم را !برهه اعدام هابرای دادگاه

امری که خیلی برای مامهم است،اينستکه .ازروی گفته های شما،تکمیل می کنم

توخیلی واضح وآشکاربرای ماکه بگويی که خودت چه چیزهايی را خودت با 

يااينکه موضوعی را اززبان ديگری !یچشم هايت ديدی ويا با گوش هايت شنید

اين راهم آگاههستیم که اين .شنیدی،آنراهم واضح بگويی تامشخص گردد

موضوع مربوط به سی سال پیش است ودرک می کنیم که آدم نمی تونه همه 

 . بنابراين اگردرموردمطلبی نامطمئن هستید، ازاولش به ما بگويید.چیزيادش بیايد

 خطاب به مسعود ؛ سئوالی در اين مورد داريد ؟ :دادستان              

  !نه: مسعود سمنانی              



 درسته؟ . کردنددستگیر۰۲۱۹سال درراگفته است که شماشماوکیل مشاور:دادستان              

 بله درسته: انی نمسعود سم             

 دلیل اين دستگیری چه بود؟ : دادستان              

 !به خاطر هواداری ازسازمان مجاهدين: نی انمسعود سم

 بعد محکوم شديد؛ میدانید ازلحاظ زمانی چه وقتی محکوم شديد؟: دادستان

  ۰۷۶۰اواخرتابستان:سمعود سمنانی 

 آنوقت محکوم به چند سال زندان شديد؟: دادستان 

 !سال زندان( ۷)هفت : سمنانی مسعود 

ند؟به نظرآنها توچه کارکرده زندان به توداد سال(۷)هفت یچبرای :دادستان

 بودی؟

 ، کمک مالی۰۷۶۰خرداد( ۷۰)شرکت درتظاهرات سیبه خاطر:مسعود سمنانی

  ۰۷۳۱خرداد قبل ازسی  ،،تبلیغ به نفع مجاهدينبه سازمان

 وکیل شماگفت؛شما راشش ماه قبل ازاعدام هابه گوهردشت آوردند؟.اکی:دادستان

تقريبی يا ! ماه دستگیری را هم بگو، لطفا روزوآيدمی اگريادت :مسعود سمنانی

 !کلی وتاريخ فارسی هم می توانی بگويی

  ۶۶تاريخ را نمی دانم بگويم، ولی بهمن :مسعود سمنانی

 دلیلش چی بود که تورا به گوهردشت انتقال دادند؟: دادستان

 دلیل اصلی اش رامن نمی دانم، ولی درآن زمان به خاطراينکه:مسعود سمنانی

دشت گروه ما را به زندان گوهرباالاعتصاب غذا کرده بوديم،۷بنددرزندان اوين 

 . منتقل کردند

 اعتصاب غذا کرده بودی ؛ منظورتان چیه؟: دادستان

وضعیت به واعتصاب کرده بوديم نسبت به شرايط بدغذايی ما :مسعودسمنامی

 .  صنفی زندان،اعتراض داشتیم

 دشت بردند؟گوهر ازکدام زندان تو را به:دادستان

 .ازاوين به گوهردشت بردند: مسعود سمنانی

االن که داری به  -وکیلت کمک می کند - .نگاه کن( B)لطفا به لیست ب: داستان

کسان ديگری هم ازآنهايی که ازاوين : لیست نگاه می کنی، سئوالم ازتواين است

 به گوهردشت برده شدند، يادت می آيد؟

  ۹۷، شماره"نجات خالق دوست حمید"يک نفرممکنه باشد،آن هم:مسعود سمنانی

 شک داری يا مطمئن هستی؟ :دادسان 

 !نه مطمئن هستم :مسعود سمنانی 

  وقتی ازاوين به گوهردشت آمديد، استقبالشان ازشما چگونه بوده است؟ :دادستان 



درحقیقت درسال عمومی گوهردشتما را با شورت لخت کردندو :مسعود سمنانی

 -کابل):ازجملهچی که با خود داشتندوبا هرپاسدارها يک تونلی درست کردند

بعد .بعد ما را دراطاق های آن بند کردند.دزدنکتک ما را ( مشت ولگد -کمربند

  . اتهامشان را پرسیدندند ازهرکدام ازافراد اطاق ها اسم ومشخصات وآمد

 يادت می آيد چه کسی اين سئواالت را پرسید؟:دادستان

 . داخل زندان گوهردشت را نمی شناختمنه من هنوزافراد : انینمسعود سم

 به کدام بند تو را بردند، ايا میدانی؟ :دادستان

من مطمئن نیستم ولی میدانم به يکی ازبندهای عمومی گوهر :مسعودسمنانی

اين بدبن معنی است که آن بند، سلول هاش بزرگ بود نه سلول های .دشت بود

 .کوچک انفرادی

 را ازاوين به گوهردشت بردند؟چند نفر بوديد که شما :دادستان

نفر،دقیق ۰۱۰يا ۰۰۰دقیق نیم توانم را اينرا بگويم ولی شايد باالی :مسعودسمنانی

 !نمی توانم بگويم

 همه را به همان بند عمومی بردند که االن گفتید؟ :دادستانی

ما راچشم بند،دستنبند زدند وبا اتوبوس اززندان  درحقیقت. بله:مسعود سمنانی

 . وهردشت بردنداوين به گ

ديگرخودتان می ... خوب حاال داريم میرسیم به آنجا، قبل ازاعدام ها :دادستان

  !چه چیزها ديديدوشاهد چه مسائلی بوديد. توانید تعريف بکنید

ما را .بعد ازتوضیح اين موضوع که به سالن بند عمومی آمديم:مسعود سمنانی

به .ا اعتصاب مان راشکستیمکردند واطاق ها را بستند ومحبس درون اطاق ها 

بچه ها رايکی ويکی به بیرون بند  -که دقیق به خاطرم نیست -فاصله چند روز

می اتهامشان راومشخصات وآنجالشکری ازآنها،اسم بیرون بند،دربردندومی

عمومی باشه، من بهترمی توانم های شد ونقشه يکی ازبندش باا اگرامکان.پرسید

 !توضیح بدهم

توجه داشته باشید که برای دادگاه خیلی مهم است که بداند ، چه  لطفا:رئیس دادگاه

که ازديگران شنیدی هم وچیزی را وخودت شنیدیی اخودت ديدچیزهايی ر

 !اين خیلی اهمیت دارد. مشخص باشد

 !حتما وحتما:مسعود سمنانی

وشنیده های خودت اتمرکزما روی ديده ههدف وبخش اصلی :رئیس دادگاه

اشته باشد وضروری هم باشد،می تواند بگويد ازديگران چی اال اگروقت دح.است

هم دارم ياد آوری می کنم که اينها مشخص باشه ببینید من باز .ها شنیده است

 !را بگويیدآنهاری ها،آنچه راکه خودتان ديديد،واصل کا

 .    متوجه شدم:مسعود سمنانی



 آيا نقشه ای ازبندعمومی است ؟ :مسعود سمنانی

 !داريمنه ن:دادستان

درون هربند عمومی وبیرون آن يک بند .اکی من توضیح می دهم:مسعود سمنانی

بند فرعی بود، يک اطاقی بود که لشکری دی آن جلوی ورو. فرعی وجود داشت

وقتی که ازبچه ها سئوال می کردند . آنجا نشسته بود -که برايتان توضیح دادم  -

    . هدين،فوری کابل می خوردندمجا:طرف که می گفت.واتهام شان را می پرسیدند

من خودم  .!نه کفش چون بچه ها دمپايی داشتند.کابل ها را روی پا ها می زدند

منافق وبعد :گفتم.وبعد که اوپیگیرشد!گفتم هواداری:که وقتی اتهام ام را پرسید

  !برگشتم به اطاق

   ند؟توازکجا می دانستی که بچه ها رامیزد. توگفتی بچه هارامیزدند:دادستان

گفتند؛ماکابل .بودند مجاهديناتهامشان بوديم،چندتن ازاطاقی که ما:مسعودسمنانی

 .ما صدای آنها را می شنیديم .وبچه هايی که کابل می خوردند. خورديم

 بعد چه شد؟: دادستان

( ۷۰)ما سی.قسیم کردندرا به جاهای مختلف گوهردشت تبعد ما:مسعود سمنانی

مسعود در  .بردندديگری به جای  ی که بوديم، ما راآن سالننفربوديم که ما رااز

 . دادگاه ازروی نقشه، نشان می داد

 درسته؟. می گويند( ۱)اين را ساختمان شماره هشت: دادستان

مامدت کوتاهی اينجابوديم ومارا فرستادند .آنجا طبقه همکف است:مسعود سمنانی

در . ها ما آنجا بوديم تازمان اعدام.به فرعی ای که اينجا که بازهم طبقه همکف

اين دوره من،نمی دانم هم اينجا وهم جای اولی که گفتم؛دويا سه بارحمید نوری 

آنها برای کارهای زبان وبررسی امورزندان  !.وناصريان را چند بارآنجا ديدم

 . آنجا بودند

( حمید نوری)وحمید عباسی ( محمد مقیسه)ناصريان ازحضور مسعود سمنانی

ما چه بايد بکنیم و  »کبندهای زندان روايت کرد که گفتندرد ۳۳سال در آغاز

ها را  اين. نیدجماعت نخواجمعی نکنید، نماز فتند ورزش دستهگ. چه نبايد بکنیم

هايی  البته بچه. آيد حمید عباسی چیزی گفته باشد من يادم نمیگفت و ناصريان می

 «.کرده آنان عمل میگفتند حمید عباسی برای تنبیه  بردند، می که برای تنبیه می

گیری از زندانیان که در  جريان مصاحبه و اعترافمسعود اشرف سمنانی، در

داشته و حمیدعباسی حضور:، گفتشد حسینیه زندان گوهردشت انجام می

خواستند ما ببینیم که يک  می»:نشستند ری روی زمین به تماشا میزندانیان ديگ

 .«ردب زندانی چطور مواضع گروهش را زير سوال می



هم حمید نوری را ها و آزادی از زندان  اين زندانی سیاسی سابق اما بعد از اعدام

ها من به  اعدامبعد از»:اودرپاسخ به سوال دادستان دراين زمینه گفت. ديده است

آن زمان شرط آزادی، انجام مصاحبه ويدئويی بود اما .زندان اوين منتقل شدم

بعد زنگ زدند که . اين مصاحبه انجام نشد دانم به چه دلیلی وقتی آزاد شدم نمی

بند  لین بار بدون چشمبرای انجام مصاحبه بیا و وقتی من رفتم اوين، برای او

( حمید نوری)حمید عباسی  من را تحويل( محمد مقیسه)ناصريان وارد شدم و

 .«مصاحبه آنجا انجام شداومرا برد به حسینیه و. داد

ناصريان »: به هیات مرگ برده شده استاربکه دو:گويد آقای اشرف سمنانی می

را بندم را برداشتم وسه نفر چشم. مرگ برد مرا به اتاق هیأت( محمد مقیسه)

اشراقی که دادستان بود، نیری که مال بود و وسط نشسته . روی خودم ديدم به رو

نیری از من پرسید که هوادار . بود و کسان ديگری هم بودند از جمله شوشتری

گفتم خودتان او گفت کدام سازمان؟ . هستی؟ من گفتم هوادار سازمانچه گروهی 

ها  دانستم اعدام کنی؟ می و میگفت تقاضای عف. گفتم منافقیندانید اما آخرسر که می

اش را  تا شما کارهای اداریگفتم که چیزی ازحکمم نمانده و. درجريان است

طور  من گفتم اگر اين. یآزاد شددتراو گفت که حاال شايد زو. شوم بکنید آزاد می

نیری به من . حاضری مصاحبه بکنی با تلويزيون؟ گفتم بله :بعد گفت.است بله

 .«گفت برو يک متن بنويس برای مصاحبه

: گفت"ت مرگئهی"سپس ازمرتضی اشراقی ونقش اودرمسعود سمنانی 

زندان سر نافقین نیستی بگو که چه کسانی دربا ماگراشراقی به من گفت که تو»

ام  ارم، معدهمیگرن د :گفتم. من مريضم که واقعا هم بودم :وضع هستند؟ گفتمم

اشراقی رو کرد . گذرد یزندان چه مجريان نیستم که درمريض است و خیلی در

 .«منافق است  آقا اين سگ حاج :گفتبه نیری و

مشغول خواندن »حمید عباسی رااتاق هم،مسعود اشرف سمنانی هنگام خروج از

 .ديده است« شدند رخی زندانیان که برای اعدام برده مینام ب

اند متنی دو  بردهدر جلسه دومی که آقای اشرف سمنانی را به اتاق هیات مرگ 

. نیری خواند»محکومیت سازمان مجاهدين همراه داشته اما سه خطی مبنی بر

بعد به . ندآنچه را من نوشته بودم بلند خوازد که آقايان ببینید چی نوشته و پوزخند

نیری به . گفتم خب شما بگويید چه بنويسم. خورد که اين بدرد نمی :من گفت

 .«آقا يک برگه بدهید بنويسد ناصريان گفت حاج

بندش را کمی باال  رگه، چشمراهروی مرگ برای نوشتن آن بگويد که در او می

آمد رفت وجا بودم و سه ساعتی آن و دو»:ديده استخیلی چیزها رازده و



. ديدم و ديگر پاسدارها را می( حمید نوری)، حمید عباسی(محمد مقیسه)ناصريان

ناصريان مرا کتک زد، مشت، . ناصريان آمد دنبالم و من را برد به يک انفرادی

ات   برو و متن مصاحبه. که حتما فردا بايد بروی و مصاحبه کنی :لگد زد و گفت

 «را بنويس

که به اتاق هیات مرگ  آنکه پیش از :گويد همچنین می مسعود اشرف سمنانی

 .ها قرار گرفته بود جريان اعدامزندانیان درديگرطريق مورس و ازبرود از

  :های پیشینم برآنم ی يادداشت بر پايه

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

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

اش در جريان  ی اروپا که نماينده وام خواهی حقوق بشری اتحاديه

ی اجرايی مهمان  ی نشست قاضی مرگ ابراهیم رئیسی برتخت قوه مضحکه

 . اند اين جانی و حاکمیت جنايتکار 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

 به وسعت ايران باشیم

، جلسه انیندوستان نصرهللا مرندی ومشعود اشرف سمبا ارائه شهادت 

نوزدهم جلسه . شهراستکهلم به پايان رسیدازدادگاه حمید نوری در هیجدهم

با حضور مجدد آقای مسعود ، ۹۱۹۰سپتامبر  ۹۹ چهارشنبه زرودادگاه 

به  ۳۳های سال  بردگان اعدام در به جانزندانی سیاسی و از از اشرف سمنان

 . ديگر بار حضور خواهد يافتعنوان شاکی و شاهد، 

 ...تا يادداشتی ديگر 

 :لینک يادداشت های دادگاه حمید نوری دراستکهلم 

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

DDPT0OmT6arD5agxkUrtLQkrNET6r?usp=sharing 

 

 

 


