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

،به سپتامبر۲۲برابرشهريور ۷۰شنبهچهارخت سوئد،مرکزی شهراستکهلم پايت
،کارخود را به پیش ۰۷۳۳جرم مشارکت درکشتارزندانیان سیاسی درتابستان 

  .برد
با ادامه  پیشین زندان گوهردشت کرج،داديارنوزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری، 

 .استکهلم سوئد برگزار شددر "مسعود اشرف سمنانی"شهادت 

 :آقايانشاکی وشاهد بعد از دهمینبعنوان شرف سمنانی مسعود ادراين نشست 

همايون -۰مهدی برجسته گرمرودی  -۷نصرهللا مردانی-۲مصداقی يرجا-:۰
 مهدی اسحاقی -۸رمضان فتحی -۳محسن اسحاقی  -۳سیامک نادری -۵ کاويانی

 .اند شهادت داده ،(اکبر بندعلی)اکبربندلی علی -۹

بعنوان شاکی وشاهد درسی دادگاه دا،روزيجلسه دمسعود اشرف سمنانی در
را برای دادگاه حضورداشت ووکیل مشاوراوضمن معرفی اش وضعیت او

پس آنگاه اد وضیح دیس دادگاه روند پیشرفت دادگاه رابرايش توتعريف نمود ورئ
طرح وکالی مدافع نوری،فرصت  ان به طرح پرسش های خود پرداختدادست

سمنانی در  شرفباره مسعود ايگردحضورازاينرو.پرسش های خود را نیافتند



پرسش هاازآقای مسعود طرح ت اظهارات وی وفدريا برای ادامه نشست ديروز

 .اشرف سمنانی است

  :اعالن این موضوع بوداین روزی رخداد خبراز

ماه پیش اما متاسفانه وی چهار. بود می "دوست حمیدرضا خالق"می بایستین شاکی دادگاه دوازدهم

 جنایات حمیدشاهد زندان بود وسال در۰۱دوست  حمیدرضا خالق. کرده بود دلیل ابتال به کرونا فوت به

بود وی ضبط کرده بود که قرارقبال پلیس ویدیویی از. برد ام مینوری بود که زندانیان را برای اعد

  .یو پخش نشددادگاه پخش شود اما این ویددرامروز

 :انیخود ویژه گی های اظهارات مسعود اشرف سمنبرخی 

ديدم که دوست هايم رابه سمت " راهروی مرگ"حمید نوری را چندين باردر  

" راهروی مرگ"ستانم را درمن خیلی ازدو.حسینیه زندان گوهردشت برده است
 !برای آخرين بارديدم

 برده شدم ودرآنجا بچه هايی را ديدم که"هیئت مرگ "من خودم دوباربه طرف

ه حمید عباسی لیست اسامی ديدم ک.دشت برای اعدام رفتندبه سمت حسینیه گوهر
آنها را ازبندهای مختلف فرعی های زندان جمع می کردند وبه .می خواندآنها را

ادگاه می بردند، گزارشات داخل زندان اين بچه ها را حمید عباسی و طرف د
 . ناصريان تهیه می کردند

همه آنهايی که رفتندواعدام شدند چه مجاهد وچه چپ، انسان  :مسعود برآنستکه

 . های واقعی بودند که برای آزادی وانسانیت تالش می کردند

 :دردادگاه مسعوداظهارداشت

 ؟يا روزبعد ترمی برند فردافکرم اين بود امروزمن را برای اعدام میبرند،
نوشته روی ديوارسلول در!با خانواده ام صحبت می کردمانم وفکرم با دوستدر

حسین فیض قبال آنجا چیزی  "!بايستايستاده همواره ای سروايستاده،: " بود
می به پدرم فکر. می کنمه مادرم فکرب. نوشته بود ، االن آنرا به خطر ندارم

 .از دست داده بودندی فکر می کردند که بچه هايشان راپدرهابه مادرو .کردم
ما را اعدام نمی توانستم بفهمم چرا !؟،به چه گناهیبردارها، خواهرها وهمسرها

همین شکنجه هايی که بهمن ، به خاطربه سوئد آمدم من يادم میآد وقتی.می کنند
اشک  سلول بیان اين خاطراتمسعود تمام مدت در -اقامت گرفتم شده بود،

    -میريخت
ی ازنقشه های زندان اوين رااو مسعود سمنانی،مهندس آرشیتکت بوده وبخش

برای کتاب ايرج مصداقی ترسیم نموده است، که دادستان همواره ازآنها استفاده 
 .می نمايد



********** 

 !با هم دادگاه امروز را دنبال می کنیم

شما از شخصی :ازجمله پرسید.دادستان به طرح چند پرسش تکمیلی اشاره داشت
فامییل اش .دداشت بکنم انستم فامیلی اش را ياوبه نام هادی و من نت. اسم برديد

 چه بود؟
 !هست( A)و در لیست آ فامیل اش، طالبی بود: مسعود سمنانی

 !است ۵۰ (A)آن اسمی که ما داريم هادی صابری است وشماره آ :دادستان
 .شايد من استباه می کنم: مسعود سمنانی

 چه چیزی را اشتباه می کنی ؟:دادستان
 !شايد طالبی وصابری رااشتباه می کنم : مسعود سمنانی

پس مطمئن نیستی ؟حاالدوباره برمی گردم وراجع به اين شخص : دادستان
دادستان ادامه داد؛يک اسم ديگری هم بردی به نام مجید .صحبت می کنم

 !اگردرست گفته باشم. چمشیدات
 جمشیديت:مسعود سمنانی

 او هم در فرعی بود؟: دادستان
من وچمشیدت با هم ازاوين به گوهردشت .وهم درفرعی بودا.بله:مسعودسمنانی

 .رفتیم وازبیرون زندان هم من اورا می شناختم
 !تعريف کن: دادستان 

 چی را تعريف کنم؟: مسعود سمنانی
 منظورت قبل اززندان چی است؟!گفتی ازقبل زندان هم او را می شناسم:دادستان

بعد . هدين فعالیت می کردممن دربخش دانشجويی سازمان مجا: مسعود سمنانی
، 56دريک سری جلسات اورا مالقات کردم بعد که به زندان آمديم،فکرکنم سال 

دردرون زندان اوين درهمان مجموع ای که اعصاب غذا .دوباره يکديگرراديديم
 .کرديم ، ما را با يکديگربه گوهر دشت بردند

 !اوهم بگوخوب يکی ديگرهم حمید نجاتی خلق دوست، درباره : دادستان
 .اوتا قبل ازاعدام ،با ما بود.وقتی ما را درفرعی تقسیم کردند:مسعود سمنانی

 منظورت تا قبل ازاعدام ها چیست؟: دادستان
، من منظورم اينستکه؛آن بچه هاراچند وچند بیرون می بردند:مسعود سمنانی

دوباره ولی بعد از انفردای من،وقتی به سالن عمومی برگشتیم، !نديدمديگه آنهارا
 .او را ديدم

 قبل ازاينکه فرعی باشی، آيا قبل اش هم اورا ديده بودی؟:داستان 
کسی ديگری راهم می توانم بگويم که درهمان فرعی !يادم نیست:مسعود سمنانی

 بوده واعدام شده است؟



 !فقط آرام بگو که ما بتوانیم بنويسیم. بله : دادستان 

  -نیکخويی حجت -ابراهیم اکبری صفت:مسعود سمنانی
می برند و " کمیته مرگ"و" راهروی مرگ"توگفتی که دوبارتورابه:دادستان

گفتی که دلیل چرايی بردنت را هم می دانستی؟حاالازاحساسات می توانی برای 
 ما تعريف بکنید، وقتی تورا به آنجا می برند،چه حس کردی تا ما متوجه گرديم؟ 

راهروی "حمید را به ن واست که م من يادماوبا بغض می گويد؛ :مسعود سمنانی
من دراين .فکر کنم دريک بعدازظهری،بغل هم نشسته بوديم.بردند"مرگ

. فکربودم که اين بچه ها که اينگونه رديف شدند،دارند برای اعدام شدند میروند
من فکرمی کردم که بخشی ازوجودم به سمت مرگ میرود ويک بخش وجودم 

دم فکرمی کردم که طناب به اينجام رسیدواالن آن موقع باخو!زنده بمان:می گويد
درذهنم فقط باشوهر !زيرچهارپايهنه االن برنندروی چهارپايه وممکرفتم 

اسمش سهراب و ار من . شده بود صحبت می کردم اعدام۳۰سالکه درخواهرم 
سهراب به من کمک کن اگرجايی رسید که بايد انتخاب بکنم :می گفتم.بزرگتربود

من .آن بچه ها واقعا کاری نکرده و بی گناه کشته شدند!ت بمیرمبه من بگوتا راح
واقعا نمی تونستم بفهمم که چرا !اصال باورنمی کردم که چراآنها بايد کشته شوند

 کسانی مثل حمیدنوری حاضرند،اين بچه ها رابه راحتی وباخونسردی ببرند
ته جمعی مگرورزش دس.مگرماچه کارکرده بوديم!ودسته ودسته اعدام شان کنند

کردن،يا به صورت اشتراکی زندگی کردن،مگرجرم است؟ما بايد چه شکلی در 
چرا برای اينکه مصاحبه نکنند ، .زندان زندگی می کرديم؟ماحکم گرفته بوديم

دندوچشم انتظاراين بودند آنهاراُکشتند؟چرا مادروپدرهای آن بچه ها منتظرشان بو
بااشک ريختن برزبان جاری می تمامی اين عبارات رامسعود  -!گردندکه آزاد

  -جوسنگیین بردادگاه حاکم کرده بود.کرد
.  برايتان بسیارسخت بوده است -فهمیديم  -م يبسیارمتشکرکافیه ...مرسی:دادستان

مید نوری رانشان دادی وگفتی وحاکی توتعريف کردی :دادستان ادامه می دهد
" راهروی مرگ"است که درگوهردشت درعباسی اورامی شناسی که همان حمید

اين حمید عباسی را  خودت همچنین.مصاحبه می کرد۳۱سالدرکسیکه ديدی،
همه جاهايیکه . مصاحبه با خودت درزندان اوين هم ديدی ومالقات کردی درحین

 اسم بردم،همین يک شخص عباسی بود؟ 
 !بله حمید عباسی آنروز وحمید نوری االن:مسعود سمنانی

 ه اين همان شخص است؟کامال مطمئن هستی ک: دادستان 

ک چیزی شبیه سن من بوده، يفقط اين فرِد آن روز،!بله وبله:مسعود سمنانی
  .موهايش ريخته استو شده استامروزمسن تر



پرسشم اينستکه؛چه چیزی وسیله می شودکه توبگويی حمیدعباسی :دادستان

 آنروزهمین نوری امروزاست ؟
اين صدايی است که من .استبه نظرم صدايش کمی پیرترشده : مسعود سمنانی

 .صورتش همان صورت است وکمی پیرترشده است.درمصاحبه ها شنیدم
 رفته بوديد؟ "ايران تريبونال"درست است که شما به : دادستان

 بله: مسعودسمنانی
ايران "اينکه دلیل رفتن ات به .می خواهم عکسی رابه شما نشان بدهم:دادستان

ازبازماندهگان کشتاردهه شصت بودی ويکی اين بوده که خودت يکی  "تريبونال
چه شکلی "ايران تريبونال"ارتباط توبا.اعدام شده بوددرايران ازنزديکانت 

  به انجا فرستادی؟وياهردوشکل،خودت را به شکل کتبی وشفاهی اسنادبرقرارشد،
 !بخشی کتبی وبخشی هم شفاهی. به هردوشکل : مسعودسمانی

  اولین بخشش چه بود؟: دادستان
اولین بخشش نوشتاری بود که درآن تاريخ به ذهنم آمد،نوشتم :سعود سمنانیم

 .وبرای آنها فرستادم
بعد ازاينکه دادگاه شکل گرفت، توکجا رفتی؟ چون می دونم بعضی ها :دادستان

  . درلندن بودند وبعضی ها درهاگ کردند
 !به من گفتند؛ توبايد اظهاراتت را درلندن بدهی: مسعود سمنانی

ازجمله اينکه،خودت .خوب االن مطالبی که نوشتید وگفتیدرامی بینیم:تاندادس
شاهد بردن بچه ها برای اعدام کردن واينکه بچه ها برای .درگوهردشت بودی

 !آمفی تاترمی بردندوهمینطوربچه ها راازبندشماچندين باربردندوهرگزبرنگشتند
 ت بودکه برنگشتند؟وقتی اينرامی نوشتی ،کدام بخش زندانی ها مد نظر:دادستان

مجموعه زندانی ها بخصوص زندانیانی که درطول سال ها زندان :سمنانیمسعود
 .اوين وگوهردشت وهمه زندانیان مدنظرم بود -بودنم درقزل حصار

چه شکلی اين اعدام هاشروع نوشته شده که بعددراظهاراتت می بینیم که :دادستان
اشخاصی راهم که  ونام ۸۸دادمر،(۲۱)گفتی ازبیستمو هم نوشتیتاريخش راوشد

مرداد می ۸تاريخ  ،امروزت دراينجا بازجويیولی در. شرکت داشتند، نوشتی
نتیجه .می شود مرداد(۷۱)ام سی،گويی واگريادم باشد وآن تاريخ را تبديل بکنیم

 !اينکه تاريخی که امروزگفتی با تاريخ آن روزتان فرق می کند
 !هم نکردمتاريخ نداشتم ودقت من آن روزاطالع درستی از:مسعودسمنانی

بعدا متوجه شدی يا ديگران چه تاريخی . خوب چه جوری برداشت کنم:دادستان

 گفتند، چه جوری متوجه شدی؟
من تاريخ را آن موقع خوب نمی فهمیدم ولی بعدا آمدم فهمیدم که :مسعود سمنانی

 . مرداد بوده است ۸روزاول اعدام ها،



 ۰۳ صفحهمله؛عکس ابراهیم اکبرصفت،که دردراينجا عکس چندی ازج:دادستان

 درمورد ايشان مطلبی می توانی بگويی؟ .است
سن اش ازمن کسی بود که ،"ابراهیم اکبرصفت"بگويم؛می توانم :مسعودسمنانی

خیلی رفتار، .می آمدگیالن روستا های اوازيکی از.چندسال بزرگتربوددوتاسه 
بهترين دوست من .ای بودوخیلی آدم صاف وساده  صورت وفرم روستايی داشت

ما خیلی احساس نزديکی به هم .ما خیلی با هم صحبت می کرديم.قبل ازاعدام بود
 .به خاطراينکه اوخیلی آدم صافی بود.می کرديم

 آخرين باری که شما ايشان را ديديد کی بود؟:دادستان
فکرکنم همان زمانی که بچه ها را دسته ودسته برای اعدام می :مسعود سمنانی

  .از آن ببعد ديگر من او را نديدم .ندبر
 االن داريم راجع به فرعی دو صحبت می کنیم درسته؟: دادستان

 بله ، بله : مسعود سمنانی
 .پس من اينجوری می فهمم که ايشان اعدام می گردند: دادستان 

 بله ، بله: مسعود سمنانی
 .ازکجا می فهمی که ايشان اعدام شدند:دادستان 

تنها بچه .برگشتیم (۲)وقتی ما به سالن فرعی دو.وضیح می دهدت:سمنانیمسعود
ايران "من دراين لیست شما که از.بودندگشتند،آنجابازاعدام هاازهايی که 

در .جمشیددرفرعی مابود.رامی بینم" جمشید شريعت"پیش شماهست، "تريبونال
را  بعدازآزادی خانواده جمشید. خانه ما نزديک خانه جمشید شريعت بود ،بیرون

 .ديدم وبه آنها تسلیت گفتم
 .    را می بینیم" هادی صابری"ما اينجا: دادستان

هادی "هادی که من گفتم؛همین .درست است"صابریهادی "بله،:سمنانیمسعود
  !بود" صابری

 .آنجايی که من می فهمم ، ايشان هم اعدام شدتا: دادستان
 . بله، ايشان هم اعدام شد: مسعود سمنانی

 . ايشان هم اعدام شدند که شما ازکجا می دانید،: دادستان 
هادی .نديدمهادی رابعدا ديگر،من مثل بقیه همهادی صابری را:سمنانیمسعود

بعد از اعدام ها،وقتی برگشتم به !.قزل حصارمی شناسمصابری رااززندان 
من ترسیدم که نکند شايدمن را می . ،  يکروز من را صدا کرد(۲)فرعی دو

 ! يا اعدام ببرند" تهکمی"خواهند به 

 کی شما را خواست ؟: دادستان
بعد من رادقیقا با خود به طبقه همکف که دم حسینیه !يک پاسداری:مسعودسمنانی

( ۲)يعنی آن فرعی که بعدا ما را به فرعی دو!بودکه ما قبل ازاعدام آنجا بوديم



. بودچشم بندت را بردار،يک سری ساک آنجا :درآنجا پاسدارگفت. منتقل کردند

بنظرم می آيد که من چند تا  ازمن پرسید؛ صاحبان اين ساک ها را می شناسید؟
بعدا فهمیدم که آنها نمی دانند صاحبان آن ساک .ازاين صاحبان ساک ها راشناختم

ولی می خواهند بداند، آن کسی را که ُکشتند، می خواهند ساکش .ها کی ها هستند
  .  را به خانواده اش برگردانند

در !هست (E)درپیوست(۵۲)هادی صابری درصفحه پنجاودو:فقطبگويم:اندادست
اين همان آقای حمید دانشی پوراست ، .هم هست"حمید دانش"اينجا اسم آقای

 درسته؟ 
 !بله، دانشی پور، درسته:مسعودسمنانی

: بعد می گويید نوشته بوديد؟" ايران تريبونال" درنشستبعدا اين هارا :دادستان 
ولی دراينجا بحثی ازحمید نوری يا !ين اعدام ها دخیل بوده استاکه ناصريان در

 حمید عباسی شما نمی کنید؟چطورپیش می ؟آيد يا چطورامکان دارد؟
دراين قضیه خیلی بارز وناصريان شخص اول بود به خاطراينکه:مسعود سمنانی

بود ومن هم نمی خواستم ومن هم نمی خواستم کل آدم هايی که درآنجا بودند را 
من . اصال موضوع آنجا اين نبود که اشخاص ديگری معرفی گردد.وضیح بدهمت

می خواستم پروسه دادگاه راتوضیح بدهم وحتی منظورم اسم بردن ازشخص 
 .خاصی هم آنجا نبود

بعد آنها درلندن،حضورا وشفاها ازشما،پرسش می کنند ؟ اينجا هم کوتاه :دادستان
( ۰۵)آنجا می گويند که شمارادرپانزده.دربحث هايی ازشماشده نوشته شده است

بعداشما می گويید گه اعدام ها .يونی می شود( ۵)خرداد میبرند که معادل پنجم
اين دو .چه جوری بايد اين تاريخ را دقیق دانست.جوالی آغازشد(۲۱)بیست

 ؟اين را چه می گويید.تاريخ با هم درتناقض می افتد
 حاضرمی شدم وبزرگ ريک جمع که دبرای اولین باربودمن :انینسممسعود

اعدامی صورت خرداد اصالچرا که در.يک اشتباه بزرگ کردم تاريخ روی
 . نگرفت

نوشتند،شما يک بخشی " نتيوين پارت کمی"االن اين گزارشی که وکال:دادستان
 ازآن بديد؟

 !بله: مسعود سمنانی
در برای تنظیم چنین شکايتی کاری،شماکی متوجه شديدکه فعالیت و:دادستان

 جريان است ؟ 

 !مصاحبه بکنم" ربکا"فکرکنم چند روزقبل ازاينکه با : مسعود سمنانی
  ازکجا مطلع می گردی؟:ستانددا



برای من توضیح داده بود که حمید " ايرج مصداقی"قبلش :سمعود سمنانی 

من نمی دانستم درچه تاريخی وبه چه .عباسی می خواهد به سوئد وارد شود
ايرج !تاکید ايرج برآن بود که به هیچکس نبايد بگويی.ودشکلی وارد سوئد می ش

فکرکنم يک .با توتماس خواهد گرفت" کاوه موسوی"ياد آورشد که فردی به نام 
آخرشب بود که .، کاوه موسوی با من تماس گرفت"ربکا"مصاحبه باازروز قبل 

صحبت " کاوه موسوی"و"ربکا"با WhatsApp))طريق واتس آپمن از
، فارسی کمی صحبت کردم،بعدهم برای اينکه بخواهم توضیح دهماولش به .کردم

برای آنها .با دوربین موبیل به آنها نشان دادمنقشه راآوردم وکتاب ايرج را
همینطورکمی  .ديدم" راهری مرگ"تویرا من " حمید عباسی"توضیح دادم که 

 .توضیحات دادم
 گذاريد ياچی؟ شما اسمش را مصاحبه می. حاال من چی برداشت کنم:دادستان

من نمی دانم اسم حقوقی اش چیست؟ من بعدا اينطوربرداشت :مسعود سمنانی 
 !کردم، نوعی دادخواست است

ببین آنچه که با شما شد يک مصاحبه بود يا يک بازپرسی بود که در :دادستان 
به زعم شما اسم آن صحبتی که باشما شد، اسمش چی بود؟ ببینید .اين گزارش آمد

صحبت می کنید،اينکه اسمش رامصاحبه يا بازپرسی "ربکا"ما باخانمآموقع که ش
 يا نه بعد ازاين درموقعیت ديگری هم با شما صحبت شده يا فقط همان است؟

شايدباالترازيک ساعت يادوساعت ما گفتگو .نه فقط همان است:مسعودسمانی
لیسی بخشی ازانگ.بعدآنرامکتوب کرد وبه زبان انگلیسی برای من فرستاد.کرديم

فکرکنم .اش را می فهمیدم، ان بخش هم که نفهمیدم ازترجمه گوگل استفاده کردم
 .که همان را به سوئد فرستادند

قبل ازمصاحبه تان يا حین مصاحبه تان،آياعکسی ازحمید نوری به شما :دادستان
 .نشان دادند

ری شايدهم سه تا، بیشترازصورت حمید نو.نمی دانم چند تا !بلهبله،:مسعودسمنان
برای من مهم بود که مطمئن بشوم که دارم .رادرکامپیوترايرج مصداقی ديدم

  .  بعد من کامال اورا شناختم. راجع به حمید عباسی صحبت می کنم
کی شما مطلع شديد آن شخصی که شمابه نام حمیدعباسی میشناختید، :دادستان

 حمید نوری است؟اسمش حاال
. کنم اولین دادگاه رسمی اش تشکیل شد فکرمی !دقیقا نمی دانم:مسعود سمنانی

                                                                                                                                                                     من مطمئن نیستم

مطلع می گرديد که اسم ايشان  ازدستگیری ايشان،شمايعنی مدتی بعد :دادستان
 حمید نوری است؟ 

 !بله:مسعود سمنانی



 مرسی :دادستان

 .کیل مشاوراست، حاال ديگه نوبت ودادستان هامرسی از: رئیس دادگاه
يک سری اسامی . درمقدمه که شروع کرديم ودرلیست هايی که نگاه کرديم

امی را که بودکه اشاره کرديم واس( B)بودويک سری درلیست ب(A)درلیست آ
آن اسامی که من خواندم :حاالسئوال من اينکه!من خواندم،توهم گوش کردی

 درست بود؟
  !بله. بله: مسعود سمنانی

توخودت صحبتش راکردی . میرويم به برهه اعدام های دستجمعی:وکیل مشاور
آيا مورد ضرب و :اول بپرسم. که به طورفیزيکی مورد ضرب وشتم قرارگرفتی

 گرفتی ؟ زيکی قراریشتم ف
 .بفرستدبه بند ناصريان می خواست من را بله من دفعه دومی که:سمنانیمسعود

 . گرفتممورد ضرب وشتم قرار
برگشتید و به طرف "هیئت مرگ"يعنی بالفاصله بعد ازاينکه به : وکیل مشاور

 بند میرفتید، تورا مورد ضرب و شتم قرار دادند؟
ازاينکه می خواستند آخرشب من  بعد. دريک فاصله نشسته بودم:مسعود سمنانی

 .را به سمت انفرادی برد، دم درب شروع به زدن من کردند
 چرا زدنت ؟: وکیل مشاور

 !واقعا نمی دانم،خیلی عصبانی بود که من زنده ماندم: مسعود سمنانی
سئوال بعدی ام رادرباره سلول های انفرادی راادامه می دهم، :وکیل مشاور

 ی که تودرآن تنها هستی، درسته؟ سلول انفرادی يعنی سلول
 !دمپايی هايمبله من بودم و يک پتوو: سمنانی مسعود

 چه مدت زمانی مجبورشدی درسلول انفرادی باشی؟: وکیل مشاور
 !حدود يک ماه ونیم:مسعود سمنانی

 دراين مدت اجازه داشتی که به بیرون برويد؟: وکیل مشاور
 !اصال و اصال بیرون نرفتم: مسعود سمنانی

يعنی يک ونیم ماه،تک وتنها درسلول بوديد؟مساحت اين اطاق :وکیل مشاور
 چقدربود؟

 !مترو نیم  دو در هشتادويک :مسعود سمنانی
 چرا تو را توی آن سلول انداختند؟: کیل مشاورو

 !اعدام کنندراماگیرند وبازباالدست دستورکه شايد به اين دلیل بود:مسعودسمنانی

افکارت به کدام وقتی درطول اين يک ماه ونیم درسلول نشستی،:وکیل مشاور
 !شتسمت می گ



يا می برند فردافکرم اين بود امروزمن را برای اعدام میبرند،:انینمسعود سم

روی سلول در!با خانواده ام صحبت می کردمانم وفکرم با دوستدر ؟روزبعد تر
حسین فیض قبال  "!بايستايستاده همواره ای سروايستاده،: " بودنوشته ديوار

به پدرم . می کنمه مادرم فکرب. آنجا چیزی نوشته بود ، االن آنرا به خطر ندارم
از دست داده ی فکر می کردند که بچه هايشان راپدرهابه مادرو .می کردمفکر

ما را نمی توانستم بفهمم چرا !؟،به چه گناهیبردارها، خواهرها وهمسرها .بودند
همین شکنجه هايی که ، به خاطربه سوئد آمدم من يادم میآد وقتی.اعدام می کنند

اشک  سلول بیان اين خاطراتمسعود تمام مدت در -اقامت گرفتم بهمن شده بود،
    -میريخت

 رند، چه مدت است؟می ب"هیئت مرگ" به سمت راتو باری کهاين دو
 !در فاصله ده روز بوده است: سمنانیعودمس

                                       .شدوارد گفتگو (عباسی)نوری کیل مدافع حمید و
آيا .وکالی حمید نوری هستميکی از "توماس کويست"من  .سالم مسعود

 وزهای اول دادگاه را شنیديد؟ر
 .نه: سمنانی مسعود

 بوديد؟شايد  دوستانهای ديگر بازجويی: مدافع وکیل
 .بودم (ديروز)دوشنبهفقط روز: سمنانی مسعود

 شما دوست ايرج مصداقی هستید؟ درسته؟: مدافع وکیل
 .بلی: سمنانیمسعود

 ايد؟ هايش را خوانده کتاب: مدافع وکیل
 .نه: سمنانی مسعود

 تاب او را برده بوديد؟آيا بازجويی پلیس ک: مدافع وکیل
 .هايش برده بودم برای نقشه: سمنانی مسعود

 ايد؟ ها را شما کشیده نقشه: مدافع وکیل
 .ام بلی من کشیده: سمنانی مسعود

مديريت زندان اما نخست از.برسیم ۳۳نید فکرکردم به مرداد ببی: مدافع وکیل
 دانید وی چه لباسی داشت؟ شما اسم حمید نوری را آورديد می. پرسم می

 .بلی لباس شخصی به تن داشت: سمنانیدمسعو
 منظور از لباس شخصی چیست؟: مدافع وکیل

 .منظورم اين است که يونیفرم بر تن نداشت: سمنانیمسعود

هیچ موقع و پوشید میشلوارو کت وشلواروگاه پیراهن یيعنی گاه:مدافع وکیل
 ناصريان چی؟ خوب . اونیفرم نداشت

 .ناصريان هم لباس شخصی داشت: سمنانیمسعود



 ؟، گاها کت و شلوار و پیراهنيعنی مثل عباسی: مدافع وکیل

 .بلی: سمنانیمسعود
 لشکری چی؟: مدافع وکیل

 .لشکری را با يونیفرم ديدم: سمنانیمسعود
 ؟به تن می کردرا  پاسدارها های سبز يعنی يونیفرم: مدافع وکیل

 .تن می کرد هب ها لباس آنازتر کمی تیره: سمنانی مسعود
يی صحبت کرديم به اقبال ما ازآق:ببینید اين سئوال را دادستان پرسید: مدافع وکیل

 شناسید؟ را می ، شما اين اسمعربآقای اسم 
  .شناسم نمی او را ولی،دمشنیاو درباره فقط:سمنانیمسعود

 شنیديد؟ اسم ايشان را ، چه ارتباطیدر: مدافع وکیل
 .ه استشنیدم او هم در دادياری بود: سمنانی دمسعو

 زندانآزادی ازبعد ازشنیديد يا بودی، زنداندرموقعیکه ببینید اين را :مدافع وکیل
 ؟شنیديد

نصراله ،زندانی سابق من همرهمین دادگاه، باجلسه دازآخرين بار:سمنانیمسعود
 .مرندی شنیدم 

به هیچ ،هیچ دادگاه شرکت نداشتیددر:گفتیداول جلسه به من شما:مدافع وکیل
 گفت؟چی مرندی  ، نصرهللاگويید االن میحرفی گوش نداديد،

 !جا بودم همین  دوشنبه من : سمنانیمسعود
ی است که اولین بار.پس شما دوشنبه شنیديد.،ببخشیدخیلی خوبآهان،:مدافع وکیل

 شنیديد؟ اسم عرب را میدوشنبه روز
 !سمقبال هم شنیدم ولی اين آدم را نمی شنا: سمنانیمسعود

گوهردشت درين است که آيا شما اين اسم راببینید سئوال مشخص ا:مدافع وکیل
 ؟که بعد ها شنیديد شنیديد يا اين

 !آد نمیيادم : سمنانیمسعود
  درسته؟پس به زعم شما،ايشان دادياربود،: مدافع وکیل

 .دانم نه نمی. بودنديک موقعی ايشان داديار:سمنانیمسعود
 ه مقطعی ايشان داديار بودند؟، میدانید چخوب: مدافع وکیل

 !نه ، نمی دانم: مسعود سمنانی
نید ببی!می خواهم نشان بدهم،، يک سری کروکی استبا اجازه دادگاه:مدافعوکیل 

ببینید اين کروکی را تا  !مدوشنبه به آن نگاه کردي، اين نقشه ای است که ما روز

 ايد؟ هشما اين کروکی را کشیدجائیکه من می فهمم ،
 بلی: سمنانی مسعود

 کشیديد؟اين ها را کی : مدافع وکیل



 .۲۱۱۳و يا  ۲۱۱۵ می کنم سال رفک:سمنانی مسعود

اين نقشه تو شما پريد يا نه،دانم که دادستان اين سئوال را ازمن نمی :مدافع وکیل
جا بود يا جای  شما دادگاه آنحاال به نظر. دهید جا نشان می آندادگاه اين را محل 

 ديگری؟
 .دانم اما دقیق نمی ،باشدممکن است يک ساختمان جلوتر: سمنانیمسعود

 ا باشد؟ج تواند اين کی متوجه شديد دادگاه می: مدافع  وکیل
يک ساختمان شايدمی کنم،لی فکرو .تازه گی ها به نقشه نگاه کردم:سمنانیمسعود

 . باشدشده اشتباه 
 ؟می تواند باشديعنی کی  ، چقدر تازه است، ها گی  ببینید اين تازه:مدافع وکیل

 . يک هفته پیش:سمنانی مسعود
هفته از نقشه را می کشید، ولیاين ،۲۱۱۳و يا  ۲۱۱۵سالاز شما:وکیل مدافع

 ؟تواند اشتباه باشد که می يداحساس را دارقبل 
ولی فکرم اينکه . شیدماينجا را ک ،۲۱۱۳و يا  ۲۱۱۵سالمن  :مسعود سمنانی

  . حسن کردم که اين درست جا گذاری نشده است. کروکی اينجا رادر دهنم بیارم 
شايد جای دادگاه  :به پلیس گفتیداين را به پلیس سوئد نشان میدهید؛: مدافع وکیل

 ؟محل ديگری بوده باشد
 من آنرا نمی دانستم .نه: سمنانیمسعود

آقای های  به شهادتشماگرم. ا به اين نتیجه رسیديديعنی شما بعد: مدافع کیلو
 اين قضیه صحبت نکرديد ؟با کسی سر ايرج مصداقی گوش نکرديد؟

 !نکردم یبتبا ايرج که اصال صح .نه: انینسممسعود
 اشتباه است؟ی که سال به اين نتیجه رسید۰۳يا و ۰۵خودت پس از: مدافع وکیل

 ديدم رابن در واقع اين قسمت را فقط دوم .بلی: سمنانی مسعود
 (۲۰)يکم وبیست و(۰۸)هیجدهم منتعريف می کنید که شما بعدا :مدافع وکیل

هم قبل از ايبنکه .نشسته ايدکريدوردرشما تا جائیکه من می فهمم،.بودماينجامرداد
شما کجای درست فهمیدم؟. دمی گرداننببرندوهم وقتی ازدادگاه بر شما رابه دادگاه

 گوهردشت نشسته بوديد؟راهرو
اين جا نشسته  دادگاهبعد از ،جااول اين :گفت با نشان دادن نقشه: سمنانی مسعود

 .بودم
شما دم  .رخانه استاينجا آشپ.خاطر اين که قضیه برايم جا بیفتد به: مدافع وکیل
 آشپزخانه نشسته بوديد؟ديوار

 .نشسته بودمروی راهرو اما روبهآشپزخانه،ديوار:توانم بگويم نمی:سمنانی مسعود
مقابل اتاق نشسته در:جواب دادستان گفتیدمی کنم شما درمن فکر:مدافع وکیل

 بوديد؟



 . ودمجا نشسته ب نه من نشان دادم که اين: سمنانی مسعود

دانستم پشتم آشپزخانه  رويم راهرو بود و نمی روبهيعنی آن طرفی که : کیل مدافع.
 .بود

 !يعنی به آن طرفی که ساحتمان آشپزخانه وجود دارد: مدافع وکیل
 من مقابل . که پشتم ساختمان آشپزخانه بوده است.نه من نگفتم: سمنانی مسعود

  ...اين فرم هم بايد جابجا بشه  .نشسسته بودماين راهرو
 را اينجا گفتید " کريدور مرگ " شما : مدافع وکیل

 . اين طرف است " مرگکريدور"،نه و نه : مسعود سمنانی
تعريف شما  تان،د صحبت با دادس، بعدوشنبهروز. به آن میرسیم:وکیل مدافع

.  دنربرا برای اعدام می که آنها.يک لیستی راصدا می کندعباسی که کرديد 
عباسی  :فتیدگشماشناختید؟  میآيا شما صدای عباسی را بود که  اينچون بحث سر

 ؟که لیست را می خواند ديديدشما عباسی راآيا .می خونهلیست راکه  ديديد میرا
 .بلی ديدم: سمنانی مسعود

مرداد ۲۰يا۰۸حاال که اين توجه را می کنید کدام تاريخ استخوب : مدافع وکیل
 مرداد است؟ماه چه تاريخی ازاين روزها ست؟ يا هردو

. دانم نمی،مرداد۲۰يابود ومرداد۰۸حدسم اين است که : سمنانی مسعود
 .مرداد بود ۲۰کنم  میفکرتر بیش

 اين که شما می بینید ، تنها در يک روز می بینید؟ : مدافع  وکیل
 .، تنها يک روز می بینمبلی : سمنانی مسعود

عباسی اسامی را مردادباشد؟۲۰روز طبق ذهنیت شما بايديعنی  :مدافع وکیل
 ؟می برد به سوی حسینیه را زندانیان را به صف می کند وآنهاخواند و می

مرداد بود که عباسی لیست زندانیان را ۲۰ :گفتماينجوری من :سمنانی مسعود
 .خواند می

آنها را می خواند،اين اسامی را که .الم را بد طرح کردمسئو شايد من: مدافع وکیل
 برد؟ حسینیه میبه سمت 

 !يدوره صف می شوند که بروند به سمت کرب: من فقط گفتم : سمنانی مسعود
 بردند ته کريدور؟ اند بعدا میخو ببینید اسامی را می: مدافع وکیل

 .ايستادند تا به ته کريدور بروند بلی زندانیان صف می:  سمنانی مسعود
 کنیم؟ مرداد را می ۲۰بحث ما داريم همان :  سمنانی وکیل

 .بلی: مدافع مسعود

به ياد ، اسمی راکه حمید عباسی می خوانداسامی زندانیان راشما آيا : مدافع وکیل
 آوريد؟ می



اسمی نشنیدم که من  من  حافظه ام در اسم خوب نیست و واقعا:سمنانی مسعود

 .بشناسم
 شناختید؟ ها نمی آنکدام از يعنی شما هیچ: مدافع وکیل

 من نتونستم بشناسم .نه: سمنانی عودمس
 بند داشتید؟ چشم آن موقع هم  :مدافع وکیل

 .بلی: سمنانی مسعود
و هرچی میرفت تاريکتربودبرند ته کريدرو و زندانیان را میبعد : مدافع وکیل

 بینید؟ ها را نمی شما آن
 .!نه : سمنانی مسعود

دادستان  پس شما نمی بینید که کسی را به حسینیه می برند يا خیر؟ :مدافع وکیل
ولی شما گفتید ؛اينها  ها اعدام شدند؟ دانید آن کجا میپس شما از:ا می پرسداز شم

 !بر نگشتند
نديدم  من.ها برنگشتند آن،خوب آن زمانی که من آنجا بودم:سمنانی مسعود

 .برگردند
 شناختید؟ نمیها را  ولی شما آن: مدافع وکیل

 .برند سوی محل اعدام می دانستم به ولی می: سمنانی مسعود
به طرف می برند ۲۰روزبرند  دادگاه میبعد ازراگويید شما ببینید می: مدافع وکیل

 .۹ساختمان شماره  : به آن جايی که ما می گويیم  بعد شما رفتید. حسینیه
 .برد جا به آنناصريان تنها مرا  آن روز .بلی درسته: سمنانی مسعود

 اعدام نکنند؟ آن اشخاص رابه حسینیه ببرند و کسانی را شد پس می: مدافع وکیل
هايی را که  آنه ها با مورس گفته بودند؛و بچمن شنیده بودم : سمنانی دمسعو

 .می برند برای اعدام را،آنها کنند  سمت چپ سالن به صف می
اعدام اما،برد سوی حسینیه  بهشخصاشمارا يان سئوالم اين است ناصر: مدافع وکیل

 نشديد؟
 .دانستم اعدام خواهم شد يا نه من نمی: سمنانی مسعود

 عدام نشديد؟ااما شما : مدافع وکیل
 .نه نشدم: سمنانی مسعود

 مصداقی ايرجکتابازتماماراشما اينها.االبريم روی نقسه ديگرخوب ح:کیل مدافعو
 !کپی می کنید 

 !پلیس کپی می کند . من کپی نمی کنم : د سمنانیعومس

سال در.لندن شهادت داديدکه شما در "يبونالرايران ت"حاال بريم سر:وکیل مدافع
 آيد چی گفتید؟ يادت می. ۲۱۲۰۲

 .نه دقیقا اما درباره زندان گفتم: سمنانی مسعود



هايت به  گفتید با گفته "ايران تريبونال"هايی را که به  می کنید آنفکر: مدافع وکیل

 اين دادگاه يکی است؟
 .کنند نه فرق می: سمنانی مسعود

 جا اسمی از حمید عباسی نیاورديد؟ آنا درتوانید بگويید چرا شم می: مدافع وکیل
 .بود نه عباسی :ايران تريبونال"بلی دادگاه : سمنانی مسعود

 شما اسم ناصريان را آورديد چرا؟ :به دادستان گفتید: مدافع وکیل
 .داد ناصريان نهايت حس و نفرت نهايی خود را به ما نشان می: سمنانی مسعود

 نیاورديد؟ چرا اسم عباسی را "ايران تريبونال"آيد در يادت می: مدافع  وکیل
 .من در آن جا يک پروسه را توضیح دادم: سمنانی مسعود

 اسمی از کسی نبرده بوديد؟ "ايران تريبونال"به پلیس گفتید در: مدافع وکیل
 .سخت بود سوئدی صحبت کنم. من در پلیس تمرکز نداشتم: سمنانی مسعود

فقط بحث . حرف از عباسی نزديد "ايران تريبونال"شما در: مدافع وکیل
 یس هم ههمی را گفتید؟آيا به پل. ناصريان را کرديد

ها را  من قصد طرح اسم. من درست متوجه نشدم چی گفتم: سمنانی مسعود
 .نداشتم

 .شما اسامی ديگران را آورديد اما نام نوری را نیاورديد: مدافع وکیل
من منظورم اشخاص خاصی نبود من فقط پروسه را توضیح : سمنانی مسعود

 .دادم
نه در اداره پلیس بريد؟ در حالی که شما  شما چرا اسم رئیسی را می: مدافع وکیل

 اسم رئیسی را نیاورديد؟
 .نه نیاوردم: سمنانی مسعود

ببینید من سخنان شما را گوش کردم در حالی که فارسی بلد نیستم : مدافع وکیل
مرداد  ۰۵. خرداد را نکرديد ۰۵شما بحث . اما دوستی دارم که فارسی بلد است

 دشت چی گفتید؟آيد در مورد ايران تريبونال درباره دادگاه گوهر يادتان می. گفتید
 .نه دقیقا: سمنانی مسعود

... 
چون که جلسه دادگاه شاکی . شنبه دادگاه تعطیل شد تا فردا پنجظهربخش بعد از

دلیل ابتال  اما متاسفانه وی چهار ماه پیش به. دوست بود دوازدهم حمیدرضا خالق
سال در زندان بود و شاهد  ۰۱دوست  حمیدرضا خالق. به کرونا فوت کرده بود

قبال پلیس ويديويی از وی . برد نوری بود که زندانیان را برای اعدام میاعمال 

 .يو پخش نشدضبط کرده بود که قرار بود امروز در دادگاه پخش شود اما اين ويد
  :های پیشینم برآنم ی يادداشت بر پايه



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

با  های ايران، بدون گره زدن ناِم مبارزان 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،  واهی همهشده است، پژواک صدای دادخ

 به وسعت ايران باشیم

ازدادگاه حمید نوری  نوزدهم، جلسه انینعود اشرف سمسمبا ارائه شهادت 
شاکی خانواده دادخواه الین  به بیستمجلسه .شهراستکهلم به پايان رسیددر

دادگاه  اص داردکهعلیزاده اختصسولماز،محمود علیزاده تبريزیيگانه دختر
که از طريق راه دور با دادگاه ايجاد  پنجشنبه تشکیل می گرددعصرروز

  . ارتباط می کند
 ...تا يادداشتی ديگر 

 :لینک يادداشت های دادگاه حمید نوری دراستکهلم 

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

 


