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 !داد خواهیم این بیداد را

مادر که به نمانیدگی ازجانب خانواده وجوان دادخواهی سولمازعلیزاده؛دختر

به درون دادگاه دربیستمین جلسه دادگاه حمید عباسی؛ -کانادا -راه دورخویش،از

یک دست همه صحن و راه یافت وبا حرف های خود ویژه اش و کالمی مصمم

به اینکه گفت وسخن  اعدام پدرشچرایی از.دادگاه را به محاصره خویش درآورد

ساله گی برای  ۵۳ه گی تا سال۳۱را ازسن دست دادن پدرازنکردن در درد گریه

یک چشمان ُکوروگوش کرحمید نوری به عنوان برابرخود نگه داشت وامروزدر

آن نظام دانه درشت که درساختارکارگزارنظام ودهها حمید نوری کوچک ابدال 

همچنان به حکفرمایی خویش ادامه می دهند، جهان را خون وجنون وجنایت،

خاوران های های ران هزارخانواده متوجه بیدادی کند که براو ونسلش وهزا

 .استدرکشتارخوننین دهه شصت شده ران پُرعطش ای

 ۷۶۳۱ وازچگونگی وچرایی آن درتابستان خونینسولمازبا اشک سخن می گوید

 !درزندان گوهردشت پرده برمی دارد



،درسالن (عباسی)جلسه دادگاه حمید نوری بیسمینهفته هفتم و:به اطالع برسانم

 ۶۲برابرمهر ۷هروزپنجشنبسوئد، شهراستکهلم پایتخت مرکزی دادگاه۶۱

،کارخود ۷۶۳۱به جرم مشارکت درکشتارزندانیان سیاسی درتابستان  ،سپتامبر

  .را به پیش برد

 دراستکهلم  نوری،دادیارپیشین زندان گوهردشت کرج،جلسه دادگاه حمید بیستمین

به عنوان تک  -کانادا -رازراه دو"سولمارعلیزاده"اظهاراتبا ادامه پایتخت سوئد

 تحصیلکرده دانشگاه تهران،فوق لیسانس حقوق،،"علیزادهمحمود"قرفی فرزند

که  ،"آذر۱۱، خلق ایرانسازمان فدائیان "شاخهوکیل ازچهره های زندانی 

برپایه روایت تاحال اعالم .درزندان گوهردشت اعدام گردید۷۱۳۱درشهریور

و نام ها یک به یک  نگ نباخته استهنوزامید به تمامی ر... »:شده،آمده است

آذرماه می ۱۷تاریخ آخرین سری نام ها را در... علیزاده محمود: ... شدخوانده 

با هرنام، ساکی تحویل می دادندو خواندن   پس  . خدا فرمان   مجریان  .خوانند

ن ضد انقالب بود وبه حکم فرزند تا:خشونت به خانواده ها اعالم می کردند

ص  -کالغ وگل سرخ -مهدی اصالنی)،«.ی معدوم شدعدل اسالمدادگاه 

مادرش  .به پایان رسانده بودکومیتش راعلیزاده دوران محمحمودرفیق ،(۶۴۶

به پدر برای بازگشتلمازکوچولوی آنروزیش،ووس خانواده همهو

 همه این آرزوها را ویران کردهاعدام پدرخبرحاال.کردند روزشماری میخانه،

ساله بود که دوران امتحانات خود را ۷۲آموزی  نشداآن هنگام سولمازدر. بود

  .اعدام پدرش با او صحبت نکردندها از به همین دلیل تا مدتاند وگذر می

با سیستم ویدئو،طریق خانواده بزرگ خاوران ازاولین نفرازعلیزاده سولماز

                       . خود پرداختارتباط برقرارکرد وبه بیان دادخواهی سوئد  استکهلمدادگاه 

 :شاکی وشاهد بعد ازآقایان یازدهمینبعنوان  سولمازعلیزادهنشست   دراین

همایون -۴مهدی برجسته گرمرودی  -۶نصرهللا مردانی-۲ایرج مصداقی-:۷

 مهدی اسحاقی -۸رمضان فتحی -۱محسن اسحاقی  -۳سیامک نادری -۵کاویانی 

 .اند شهادت دادهانی مسعود اشرف سمن ۰۷ - (اکبر بندعلی)علی اکبربندلی -۹

  :برخی خود ویژه گی های دادگاه دراین روز

پدرش به  یاارسال نامه ه:علیزاده برای دادستانیکارهای باارزش سولمازاز -*

آخرین » :عنوانبامستندات دادگاه هم است که از کتابی بیرون که نمونه هایش در

باران  انتشارات۲۱۹و۲۱۸صفحات،صالنیامهدی  دهی نا،سام«گل تفرص

تدقیق درستانی د، به داباتبدیل سال های شمسی به میالدیو ،ترجمه(سوئد



یاری مادرش ق خودش وحدرپدرش وشناختن بیشترت خودمستندسازی شهاد

 مدارکی را به دادگاه سوئد تحویلعلیزاده اسناد وسولماز همین رابطهدر !رساند

کند  میفکرای که سولماز ها اشاره کرد؛ نامهآنداده است که دادستان به بعضی از

اوین ازنوشته وبرای او ۷۶۳۶پانزدهم مهرماه ش درطرف پدرازبرای اولین بار

پدرش دریافت کرده مه دیگری که پانزدهم اسفندماه ازناو فرستاده شده است

 .است

همان سال برای درازاینکه سولمها اشاره کرد و به یک تاریخ نامهدادستان به یک 

 .ای نوشته است که ضمیمه اسناد است پدرش نامه

 

ی حقوق داشته، در بانک علیزاده فرزند محمود علیزاده است که دکتراسولماز -*

موسوم به شاخه  سازمان فدائیان خلق"هوادارمحمود.کرده است مرکزی کارمی

فروردین  ۲۲محمود علیزاده .سال داشته است ۶۱هنگام بازداشت بوده و"آذر۷۳

ده اما درپایان محکومیت آزاد سال زندان محکوم شبه دوبازداشت شده و۷۶۳۶

 .به جوخه اعدام سپرده شد ۷۶۳۱تابستان نشد وچهارسال بعد، یعنی در

 

آنجا دیده و یمفته یک بارهزندان پدرش را دودر :گوید علیزاده میسولماز -*

 .روحیه خوبی داردکند و ورزش میاست وبقیه زندانیان بهترمتوجه شده حالش از

سه زندان سال پدرش درآن چهاردادگاه مطرح شد، درالعاتی که دراساس اطبر

 .اوین، قزلحصار و زندان گوهردشت بوده است

 

سولمازعلیزاده هنگام اعدام پدرش کالس دوم راهنمایی بود وخودش پیشتر  -*

های خانواده را  ضجهوقتی خبراعدام پدرش به آنان رسید، گرچه صدای  ؛گفته

 .چه اتفاقی افتاده است شنیده اما به طورمشخص برایش روشن نبوده است که می

 

مات و وانم توصیف کنم حتی گریه نکردم وت زاده اصال نمیسولمازعلی -*

کنم  کردم دریک دنیای مجازی سیرمی تا چند روز فکر می.بودموت و شوک هبم

خانواده هابعد ازآن کشتار  -داند طور که دادگاه هم می همان. هولناک بودوبسیار

هم درد ما را  اینحتی اجازه سوگواری هم نداشتیم و ما -جمعی تابستان آن سال

هایم را  گریه ۲۲۷۲من ازسال  :این را به دادگاه بگویمبهتراست .کرد تر می بیش

زندانی بودند واورا بند و  هم  که باپدرممالقات کردم من زندانیانی را.آغازکردم

 .سالگی سوگواری نکرده بودم۶۵سالگی تا  ۷۶من از. شناختند می

یافتیم که طبق قانون قضایی خبر، بعدترشروع جلسه دادگاه با تاخیرهمراه بود -*

کانادا، مادامیکه کسی از آن کشوربعنوان شاکی و شاهد، به دادگاه کشوردیگری 
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دستگاه قضایی کانادا بعنوان باید یک نفربه نمایندگی ازگزارش می دهد،

این میان در.ترجمه شودورات شاکی برای ااتمامی اظهوداشته باشدناظرحضور

صحبت می کرد ولی مترجم طریق ویدئوازروان رسی سلیس وسولمازبه فا

از طریق ویدئو را برای راانگلیسی زبان دادهای دادگاه استکهلم و گفتارسولماز 

درآغاز راه افتادن این سیستم، . ترجمه می کرد نمانیده قضایی کانادا می بایست

 . شروع جلسه دادگاه را با کندی همراه نمود، تا بروال افتاد

 :آعالم داشتخانم سولماز،جواب های دادستان بادرحین سئوال ورئیس دادگاه  -*

آلبانی ازکه االن :ای آقای کنت لوئیس وکالی یکی ازشاکیان پیامی آمداالن بر

  .رسید که ظاهرا صدای خانم سولماز را در آنجا نمی شنوندخبر
 

شجاعانه وسر این یگانه جلسه ای بود که حمید نوری بعد ازدریافت اظهارات  -*

حمیدنوری »:به رئیس دادگاه گفتعلیزاده،وکیل مدافع حمید نوری راست سولماز

االن نوبت وکالی : اعالن داشت دادستان،«!داحتیاج داربه چند دقیقه استراحت 

 .شاهد سئوال کنندوکالی مدافع حمید نوری است که از

ل تناقضات حمید نوری که همواره دنباوکالی مدافع  ،استراحت کوتاهپس از

 :رئیس اعالم داشت... .سئوالی ندارندآنهاهم :اعالم داشتند. شاکیان می گشتند

 . می توانیم تعطیل کنیم. درهمین جا به پایان میرسد دادگاه امروز

******** 

 مهر،رئیس دادگاه، آقای۷سپتامبربرابر۶۲پنجشنبه درآغازدادگاه روزپنجشنبه

اوبه درخواست :توضیح دادمعرفی کرد وخود رابه سولمازعلیزاده توماس ساندر،

ازاو :رئیس دادگاه همچنین گفت. رده استپیدا کها دراین جلسه حضور دادستان

، ارتباطاتش زندان گوهردشتزندانی شدن او درپدرش و خواهندخواست درباره

 .وهمچنین نحوه اعدامش توضیح بدهد

ها،وکالی مشاوراو و وکالی مدافع  دادستان :علیزاده گفترئیس دادگاه به سولماز

 .سواالتی خواهند پرسیدحمید نوری ازاو

فرزند سولماز:گفتسولمازعلیزاده را معرفی کردووکیل مشاور ،ابتدای دادگاهدر

 .کرده است ه است که دکترای حقوق داشته، دربانک مرکزی کارمیدعلیزامحمود

خرین مأموریتش عالیرتبه بانک مرکزی که آمشاورآقای علیزاده حقوقدان و،

بلوکه شده ایران  دستگیریش تالش برای آزادسازی پول هایمدت کوتاهی قبل از

 "آذر۷۳شاخه ،سازمان فدائیان خلقهوادار"وی.بود دادگاه الههتوسط امریکا در

 .سال داشته است ۶۱هنگام بازداشت بوده و
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ده سال زندان محکوم شبازداشت شده وبه دو۷۶۳۶فروردین  ۲۲محمود علیزاده 

به جوخه  ۷۶۳۱ان تابستاما درپایان محکومیت آزاد نشدوچهارسال بعد،یعنی در

 .اعدام سپرده شد

 ۲۲است، او  د علیزاده اعظمیتوضیح داد که جلسه درباره محمووکیل مشاور

محمود . ۷۹۹۴آوریل سال  ۹دستگیر شده است مصادف با  ۳۶فروردین 

علت بازداشت .کرد بانک مرکزی کار میزاده دارای دکترای حقوق بود و درعلی

 .آذر بود۷۳جنبش انشعابی ،گروه فدائیانزحمود علیزاده هواداری یک شاخه ام

سال ۹زمان دستگیری پدرش توضیح داد که سولماز علیزاده دروکیل مشاور

اش  با این وجود بیشتر از حکم سال حکم زندان داشته۲محمود علیزاده داشت و

گوهردشت،اوین و :جملهزندان از اودرسه.نهایت اعدام شدزندان کشید ودر

 .تزندانی بوده اسقزلحصار

آقای های او، ده و صحبتعلیزاوکیل مشاوراشاره کردعالوه برشهادت سولماز

شاهدین و یکی دیگراز -تان دهه شصتساهدان کشتار تابازش -مهدی اصالنی، 

 درمورد بعدادرهمین دادگاهندی محمودعلیزاده بوده،ب شاکیان پرونده که هم

 .علیزاده شهادت خواهد دادمحمود

کیفرخواست وجود دارد و اسناد کتبی اشاره کرد که درادله به برخی وکیل مشاور

به سولماز وکیل مشاور.ا درباره آنها توضیح خواهند دادها بعد دادستان :گفت

صوتی ضبط زاده اطالع داد که جلسه شهادت اوبه صورت تصویری وعلی

 .شود می

 توضیحات وکیل مشاوربر عالوه:گفت پرونده های دادستاناز یکیوینسلو،نامارتی

علیزاده تایید قصد دارد بشنوند که خود سولمازوپرسد  می چند سوالکه شنیدیم،

 .آن زمان بوددرشت پدرش و سن اوکند، سواالت درباره تاریخ بازدا می

  کردند؟ آن زمان کجا زندگی میدر:علیزاده پرسیددادستان از

 .کرد نارمک تهران زندگی میدر ما:پاسخ دادعلیزاده سولماز

 اعدام پدرتان با خبر شدید؟چه وقتی از: دادستان 

ها  آدممی دیدم که ،کردند مخفی میاوازخانواده این مسئله را»:گفتولمازس

آموز ممتازی بودم،  مدرسه دانشدر ولی چون منکردند  گریه میوآمدند می

کرد به  هنگامی که شدیدا گریه و زاری میمادرم اما .خواستند به من بگویند نمی



از ته به همین دلیل درد شدید دارد ومادرت افتاده پایش دوباره شکس:ن گفتندم

واسم را را بست تا حدایی من هم در. من هم قبول کردم.کند زاری میدرد گریه و

 «.من درباره درسم پرسیدن تا من چیزی نفهمموی شروع کرد از.پرت کند

مادرم ناله .زده است داند چون مادرش ضجه می جزئیات را نمی»:گفتسولماز

دم آن سال پای اش این بود که من متوجه ش علت.هممگذاشتند من بف اما نمیکرد می

 «پایش توی کچ بودمادرم شکسته بود و

  ؟دادندخبربه توت عدام پدرااین دوره کی ازبعد از:دادستان

 به رازیر انگیزبر رشک و کامل توضیح ،دادستان سئوال این به پاسخدرسولماز

 که ؛بگوید او به مختلف اشکال به کرد سعی بارها مادرش که»:گفتو داد گاهداد

 های مثال شایدزا مادرش.شد نمی مادرش بیان متوجهاوامااست، شده اعدام پدرش

 «.کرد می بتحصسولماز هابا مالقاتدر دیگران همراهاییپدرو هابا مالقات

 تا»:دهدمی امهسولمازاد«.شد اعدام همرا پدرفالنی که شدمخبر با»:گفت میمثال

 خاطر بهرا"داودی های گل"فیلمآیا کهپرسد میاواز مادرشروز یک اینکه

 به کارگردانی رسول صدرعاملی ساخته سال های داوودی گل فیلم - ،«آورد می

های پربیننده آن دوره در  فیلمازبه نمایش درآمد وجشنواره فجراست که در۷۶۳۶

 -ایران بود
فرزند نابینایش خانواده را ازشدن پدر کشتهاستان این فیلم چنین بود که مادرد

 سعیمادر فیلم؛ درآن که است دتای»:پرسیدمادرم.بودنابیناپسر.مخفی کرده بود

 «کند؟ پنهان اش نابینایپسرازرا همسرش اعدامکرد می

 آنمادر آیا»:پرسد میاوازمادر.«مآور میبیاد»:قتمگ مادرم به،دهدمی ادامهسولماز

     ،«بود؟ کرده پنهاناوازرا پدرش اعدام که است کرده درستیکار،رپس

 «.گفت می پسرش به را تحقیق اول از بایداونه،»:گوید میمادر جوابدرزسولما

 جنایت حقیقتتو بهبایدنیز من بنابراین»:گوید می من به ممادر لحظه ایندر

 های خیلی مانند به اسالمی جمهوریبگویم،را پدرت حقدر گرفته صورت

 «.است کرده اعدامنیزرا دیگر،پدرت

 خانوادهاعضاءرگیدو بزرگشدرکنارمادرومادر که جوانی بچهدختر یسولماز

 همدااسولماز.بود هدهند تکانبسیارخبر اینشود،آزاد زنداناز پدرش،بودمنتظر

 .بودم شوک و مبهوت و ماتو نکردم گریه حتی کنم توصیف وانمت نمی اصال:داد

 «.بود هولناکبسیار و کنم میسیر مجازی دنیای یک در کردم میرفکروز چند تا

 اجازه حتی ما های خانواده،داند می هم دادگاه که طور همان»:داد ادامه وی

 سولماز«.کرد می تر بیش رامادرد هم اینو بود شده ممنوعو ندنداشت هم سوگواری



 آغاز را هایم گریه ۲۲۷۲ سالاز من که ؛بگویم دادگاه به را این شاید »:افزود

 شناختند می رااوو بودند ندانیز هم پدرمبا که کردم مالقاترا زندانیانی من.مکرد

 .«بودم نکرده سوگواری سالگی ۶۵ تا سالگی۷۶از من.

 اول هنکت ؛گذاشت میانسولمازدربا که بود وردنظردادستانمدیگر نکتهچند

 یم اعدام بهرا پدرش که را دیده کسی آیا دوم نکتهو پدرش اعدام چرایی بابدر

   ...دیگر مسائل وبردند

 شده اعدام دشت گوهر در پدرش است مطمئن چگونه:پرسیدسولمازاز دادستان

  ؟است

 که بود زندانی آخرین گوهردشت زندان اینکه یکیدلیل؛ دو به:گوید میسولماز

 اعدام پدرش سابق های همبندی از تعدادی اینکه دومی و بود زندانی آن در پدرش

 راهرو"در که زمانیپدرش، های همبندی از یکی.کنند می تائید را او

 به"که شنود می را پدرش صدایبود، نشسته"مرگ هیات" اتاق نزدیک"مرگ

 ایدئولوژیک،"دادگاه" این وشناسد، نمی رسمیت بهراآنها بود گفته"مرگ هیات

  .کند می عمل انگیزاسیون دادگاه یک مثابه بهو است

  ؟اند برده اعدام برای را پدرش است دیده شخص این آیا:پرسد می دادستان

 د،بو دیده کردکه تعریف بابام دوست :گوید می ندادستا سئوال به پاسخدرسولماز

 که شد روشن دادگاه ایبر این:افزود و.نشاندند راهرو چپ تسمدر را پدرش

افرادی که با حکم اعدام )!است معنی چه به نشاندنراهرو چپو راست سمت

اعدامش بعداو( نشستند سمت چپ راهروی مرگ میدادگاه بیرون آمدند دراز

 شالق وعده سه برای را آنها گرفتند؛ می جای راست سمتدر که آنهاییواند کرده

 .بردند می نمازخواندن برای ردنخو

صورت متوجه خانواده به این برای آنها فرستادند ورا وسایل پدرش:افزودسولماز

را وسایل اوکند دایی پدرش به زندان رفته و یمفکرو اعدام پدرش شده است

علت مرگ پدرش ،«گواهی مرگ دروغین»سولمازگفته  به.تحویل گرفته است

 !نوشته شده است« مرگ طبیعی»

 ؟است بوده وقت چه دیدند را تانپدر که باری آخرین:دادستان

 گوهردشت زنداندر پدرش دیدن به اش عمهومادرها، اعداماز قبل:میگویدسولماز

  .پذیرد نمیپدر اما.بپذیرد را آزادی شرایط خواهند یماواز.روند می

 است؟ بوده چه آزادی شرایط:پرسد می دادستان



 یک اسالمی جمهوری چونو نوشت می انزجارنامهباید:گوید می علیزادهزسولما

 .است مسلمان که کرد می قبول نحوی به باید است، ایدئولوژیک حکومت

مشخص نبود محل اه به آن اشاره کرد،دادگعلیزاده درمواردی که سولمازاز یکی

 .است ۶۶دفن پدرش بعد از گذشت 

آنجا متوجه دیده و میهفته یک بارزندان پدرش را دودر :گوید علیزاده میسولماز

روحیه خوبی کند و ورزش میچرا که پدر.استبقیه زندانیان بهترشده حالش از

 .دارد

سه زندان آن چهار سال پدرش دردردادگاه مطرح شد،العاتی که دراساس اطبر

 .زندان گوهردشت بوده استواوین، قزلحصار

ای که  نامه.داده است به دادگاه سوئد تحویلی رامدارکوعلیزاده اسنادسولماز

برای  ۷۶۳۶پانزدهم مهرماه ش درطرف پدرازکند برای اولین بار میفکرسولماز

پدرش مه دیگری که پانزدهم اسفندماه ازناو اوین فرستاده شده استازنوشته واو

 .دریافت کرده است

******* 

در عینه راتالش کردم به سولمازه دادستان وبدل شدای ردوعین دیالوگ ه

 :دهمجا یادداشت این روز،

همان سال برای دراینکه سولمازها اشاره کرد و یک تاریخ نامه ودادستان به یک 

 .ای نوشته است که ضمیمه اسناد است پدرش نامه

دهد از  است که نشان می۷۶۳۱تیرماه به اواخرها مربوط  ارینگ آخرین نامه

 .زندان گوهردشت فرستاده شده است

پدرش  :علیزاده گفتسولمازدادگاه عکس یک کیف را نشان دادند که درهمچنین 

بدل رد ودختروهایی که بین پدر م اشاره به نامههنگا.زندان بافته استدربرای او

دوباره خواندن  اما واندهخراها نامه:گفتوتذکردادبه دادگاه علیزاده سولمازشده،

 .خواهد آوردفشارروحی به اونظردادگاه ازآنها در

 .کند این موضوع را درک می :دادستان گفت

 های پدرت دارید؟ شما هیچ حضور ذهنی از مالقات :دادستان

 .بلی دارم اما خیلی مبهم: سولماز

 کردید؟ هایی مالقات می پدرتان را با چه فاصله: دادستان

 بار هر دو هفته یک: سولماز

داشت  و یا گوهرحصار  ای از مالقات پدرت در قزل شما هیچ خاطره: دادستان

 داید؟



کردند و  زش میور.استبهترحصار قزلگفت وضعش در پدرم می:سولماز

ما از همه تر بود چرا که این زندان برای  اما برای ما سخت.رفتند هواخوری می

کنم این زمانی پردم این حرف را زد که  میفکر. بودهای تهران دورتر زندان

 .عهده داشتند به ها را جناح منتظری کنترل زندان

 .حصار چقدر دور بود؟ از خانه شما تا قزل: دادستان

مادرم به خاطر این که . کشید شاید دو ساعت طول می. خیلی زیاد: سولماز

 .کرد آرتروز گردن داشت رانندگی نمی

 رفتن به قزل حصار از گوهر دشت و اوین سخت تر بود؟: دادستان 

برای اینکه در تهران بود بعد آنهای . اوین از همه راحت تر بود : سسولماز

 دیگر

رئیس دادگاه آعالم داشت ، االن بر ای آقای کنت لوئیس وکالی یکی از شاکیان 

که االن از آلبانی خبر رسید که ظاهرا صدای خانم سولماز را در : پیامی آمد 

 . آنجا نمی شنوند

 د؟آخرین باری را که پدرتان را دیدید کی بو: می توانید بگویید

 یعنی قبل از اعدام ؟: سولماز 

 بلی: دادستان 

 !متاسفانه این اصال یادم نیست: سولماز 

 پدرتان حکمی گرفت ، دال بر دو سال زندان : وکیل شما گفت :دادستان 

 !درسته:سولماز

آزاد شده  6891طبق حسابی که من می کنم ،ایشان می بایست سال : دادستان 

 !باشد

 !ازاد نشدنددرسته ولی : سولماز

هیچ ذهنیتی دارید، دال براینکه آیا شما و مادرتان صحبتی حول این : دادستان 

 می کردید که زندن پدر تمام شده است؟

ولی وقتی مادرم و، مادر بزرگ پدری و . این خودم به خاطر ندارد : سولماز

 عمه ام به مالقات پدرم می رفتند، از او خواهش کرده بودند که شرایط آزادی

 ! ولی پدرم چنین نکرد. نبانان را بپذیرد ازند

 حاال می دانید که چه شرایطی برای آزادی پدرتان گذاشته بودند؟: دادستان 

 !تا حدودی بلی: سولماز 

 میدانی این شرایط چی ها بود که اختصارا به ما بگویید ؟ : دادستان 

که به آن تعلق  در واقع می بایست یک جور اعالم انزجار از سازمانی: سولماز

ایران حکومت ایدئولوژیک بوده و و است و این . داشتند ، را اعالم می کردند 



دیگر چپ و !  که مسلمان شده ام : ها باید در درون زندان اعالن کنند 

 !خدانشناس نیست

پدرم من حاضر بوده تعهد بدهد که علیه جمهوری اسالمی کاری نمی کند ولی  

 !افی نبوده استاین برای حکومت زندان ک

 می دانم که شما کلی مدارک تحویل پلیس سوئد دادید؟: دادستان 

 !درسته: سولماز 

گفتی اولی زندانی که پدر بود ؛ زندان اوین بود ، بخاطر اینکه نامه از : دادستان 

 درسته؟ . آنجا آمده بود 

 !نه اولین مالقات اوین بود : سولماز

 مه است که شما تحویل ما دادیدبه هر حال اینجا یک نا: دادستان 

 بله : سولماز

 برای تو اشنا است ، آیا می بینی ؟: دادستان 

 بله : سولماز 

الزم نکرده که محتویاتش را بگویی ویل از کجا پست شده را بگوو : دادستان 

 !تاریخش را هم اگز معلومه بگو و از طرف چه کسی است

این . کردم و این یکی را تبدیل نکردم  من تاریخ ها را به میالدی تبدیل: سولماز 

 که همان۱۳۱۳مهر۱۵به تاریخ. نامه از طرف پدرم محمود علیزاده فرستاده شد

 زندان اوین فرستاده شد ازاست و ۷۹۹۴سال دستگیری 

بینیم؟ گویا چند  این کیف چه میدر:پرسید میونشان داد دادگاهدردادستان کیفی را

 است؟نامه 

 .بابا گرفته استگل سرخ را ازکیف وبلی چند نامه و: سولماز

 اند؟ کدام زندان نوشته شدهها از این نامه: دادستان

 .اند زندان اوین نوشته شدهاز: سولماز

 .اید یک برگه دیگه هم برای ما فرستاده: دادستان

 .بلی: سولماز

 .راجع به این برگه توضیح دهید: دادستان

های مختلف  علت این که از این دو نامه کپی. تا نامه استبلی همین دو: سولماز

 ...گرفته شده است

 کی فهمیدید بابات اعدام شده است؟: دادستان

کسانی که ما در . کرد مسئله را غیرمستقیم به من بگوید مامان سعی می: سولماز

پرسید یادته؟ من هم  گفت و می ها را به من می دیدیم اسامی آن ها می مالقات

ها را  تمام کسانی که ما آن. گفت شوهرش آن اعدام شده است. گفتم بلی یادمه می

شدم تا این  ولی باز هم من متوجه نمی. اند دیدیم معلوم بود که همه اعدام شده می



به . که مادرم مرا به سمت دیگری برد و از من درباره یک فیلم ایرانی پرسید

شدن پدر خانواده را  داستان این فیلم چنین بود که مادر کشته. های داوودی اسم گل

مادر من از من پرسید فیلم . پسر نابینا بود. از فرزند نابینایش مخفی کرده بود

اش مخفی کرده  شدن پدر را از بچه گفت یادته مادر کشته. داوودی یادته؟ گفتم بلی

یادمه از من سئوال کرد به نظرت مادر کار درستی کرده یود؟ . گفتم بلی. بود

گفت . های مادرم پر از اشک شد چشم. گفت باید به پسرش می گفتم نه واقعیت را

تا این که گفت پدر تو هم با بقیه زندانیان اعدام . من باید واقعیت را به شما بگویم

 .شده و دیگر نیست

گوید مادرش سعی کرد به او بفهماند که پدرش اعدام شده اما او متوجه  میسولماز

پسری که . های داوودی استفاده کرد فیلم گلشد تا اینکه مادرش از داستان  نمی

 .نابینا بود و مادرش از او پنهان کرده بود که پدرش در زندان مرده است

های  گل آیا مادر فیلم»مادر خانم علیزاده این فیلم را به یاد او آورده و پرسیده 

و سولماز علیزاده « کار درستی کرده که واقعیت را مخفی کرده است؟ داوودی

جا مادر سولماز علیزاده چشمانش پر از اشک شده و به  این. مادرش گفته نهبه 

 «.پدر تو هم مثل بقیه اعدام شده و متاسفم دیگر نیست»سولماز گفته 

بعد از برقراری ارتباط با دوستان پدرش  ۲۲۷۲سولماز به دادگاه گفت در سال 

 .درمانی است شروع به عزاداری کرده و تحت روان

 ا چند ساله بودید؟شم: دادستان

 .ساله بودم ۷۶: سولماز 

 مطلع شدن از این واقعه برای شما به چه معنا بود؟: دادستان

توانم توصیف کنم حتی گریه نکردم و مات و مهبوت و شوک  اصال نمی: سولماز

هولناک کنم و بسیار مییک دنیای مجازی سیرکردم در میفکرتا چند روز. بودم

داند ما حتی اجازه سوگواری هم نداشتیم و این هم  دادگاه هم میطور که  همان.بود

 ۲۲۷۲شاید این را به دادگاه بگویم که من از سال . کرد تر می درد ما را بیش

من زندانیانی را مالقات کردم که با پدرم هم زندانی . هایم را آغاز کردم گریه

سوگواری نکرده سالگی  ۶۵سالگی تا  ۷۶من از . شناختند بودند و او را می

 .بودم

 .مرسی سئوالی ندارم: دادستان

 :وکیل مشاور سولماز

هایی که  آخرین نامه. خواهم بدانم سولماز دو نامه را به پلیس فرستادید می: وکیل

 از پدرت به دستت رسید کی بود؟ 

 .۹۹جوالی  ۷۹: سولماز



ن پست مادرم کپی گرفته و آن را به م. طور به دست تو آمده است چه: وکیل

 .کرده است

اجمالی طور مده درباره چه چیزی نوشته بهگوهردشت آآخرین نامه از: وکیل

 .توضیح دهید نه با جزئیات

یکی از نکات قابل توجه این است که یک جورهایی از دو ماه پیش از : سولماز

پدرم به موضوعی انگشت گذاشته بود که قابل تعمق . ها پدرم نگران بود اعدام

ای بزرگ شدی که کمک  گوید تو به اندازه هم این است که به من میآن . است

جا ماندگار  دیگر آن :گوید من این است که به نوعی میتصور. مادرت باشی

 .امید بودازاش پر های قبلی حالی که در نامهدر. است

آید در ترجمه  یادت می. کنم که من و تو مرور کردیم ای اشاره می نامه به: وکیل

 ه شده حکم پدرت ده ساله بود؟نوشت

 .تمام شده بود ۷۶۳۵محکومیت پدر من : سولماز

 روید؟ شناس می حاال آخرین سئوالم این است که گفتید به روان: وکیل

 .روم بلی می: سولماز

 دلیلش همین اعدام پدرت است؟: وکیل

 من هنوز هم. بلی تمام مشکالت من به مسئله ایران و اعدام پدرم است: سولماز

 .کنم داروی افسردگی مصرف می

 .از کی آغاز کردید: ... وکیل

شناس رفتن را شروع  هنگامی که به کاناندا آمدم روان ۲۲۲۵از سال : سولماز

 .کردم

 شاس هستید؟ در ارتباط با روان ۲۲۲۵پس از سال : وکیل

 .بلی: سولماز

 .مرسی من سئوالی ندارم: وکیل

چون که جلسه دادگاه شاکی . شنبه دادگاه تعطیل شد تا فردا پنجبخش بعد ازظهر

دلیل ابتال  اما متاسفانه وی چهار ماه پیش به. دوست بود دوازدهم حمیدرضا خالق

سال در زندان بود و شاهد  ۷۲دوست  حمیدرضا خالق. به کرونا فوت کرده بود

قبال پلیس ویدیویی از وی . برد اعمال نوری بود که زندانیان را برای اعدام می

 .ضبط کرده بود که قرار بود امروز در دادگاه پخش شود اما این ویدیو پخش نشد

  :های پیشینم برآنم ی یادداشت بر پایه

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

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

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



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

 . اند این جانی و حاکمیت جنایتکار بوده

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

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

 به وسعت ایران باشیم

این در. خواهد بودمهر ۵/ سپتامبر  ۲۹شنبه  جلسه بعدی دادگاه حمید نوری سه

دانی سیاسی پیش اعالم شده، بناست احمد ابراهیمی، زناساس جدول ازجلسه بر

 .شاکی شهادت خود را ارائه بدهدسابق به عنوان شاهد و

 ...تا یادداشتی دیگر 

 :لینک یادداشت های دادگاه حمید نوری دراستکهلم 

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

DDPT0OmT6arD5agxkUrtLQkrNET6r?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 


