
   ۳۲و۲۲یادداشت 

 از استکهلم( عباسی)ی حمید نوری  محاکمه جلسه بیست ودوم و بیست وسومگزارش 

 امیرجواهری لنگرودی      

amir_772@hotmail.com 

 

جلسه دادگاه  دومین وبیست وسومینبیست ودرهفته هشتم  طی: رسانممیاطالع  به

ز رو سوئد یتختشهراستکهلم پا یمرکز دادگاه۷۳درسالن،(عباسی)حمید نوری

به جرم اکتبر (۱)سپتامبرواول ام سیمهربرابر( ۹)وجمعه نهم( ۸)هشتم شنبهپنج

  .کارخود را به پیش برد ،۱۷۳۳درکشتارزندانیان سیاسی درتابستان  مشارکت

 هایروز دردادگاه شاهدوشاکی عنوان به آریا نجفی فریدون آقایروزدو دراین

شاکی وشاهد بعد  سیزدهمینبعنوان اکتبر اول سپتامبروجمعه ام سی شنبهپنج

 :ازآقایان

همایون -۴مهدی برجسته گرمرودی  -۷نصرهللا مردانی -۲ایرج مصداقی-۱

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

 -سولمازعلیزاده  -۱۱مسعود اشرف سمنانی۰۱- (اکبربندعلی)علی اکبربندلی -۹

 .اند شهادت دادهین دادگاه دراابراهیمیاحمد -۲۱

برآن شدم که دوروزدادگاه فریدون رادریک یادداشت جابدهم تا درحق اظهارات 

 ....  فریدون دراین دوروز، پراکنده گویی نکره باشم



 !دردادگاه حمید نوری آریا نجفی فریدونفرازهایی قابل تامل ازاظهارات 

 در منزل خود،، ازویدئو،ساکن استرالیا است وازطریق ریدون نجفی آریاف -*

ازاوچند کتاب .فریدون امروزمی نویسدوازاهالی تاتراست.دادگاه حضورداشت

 کتابدو.نداده استخودش است وانتشارطرات زندانش که درنزدازخااست،جدا

وکتاب زیرچاپ توسط انتشارات مهردرلندن به نام "نت های درخشان"،"۷۶"

 " ورای مستی:"

او درباره .اند ده سال حبس دا۱۵حکم که به او:گفتاه دردادگریدون نجفی آریا ف -*

م برای جمهوری اسالمی دلیلی شدآن زمان که من دستگیر:هم گفتدلیل این حکم 

من را آمده بودند خواهروبرادرسدارهاپا… ! بیاورد نداشت که دلیلوجود

 بگیرند، نتوانستند آنها را بگیرند، من را گرفتند

برادروخواهرمن  .سربازی گروگان گرفته بودند اورا دردوران :فریدون گفت -*

علت دستگیری من هم همین .کردم م کمکشان میمن هطرفدارمجاهدین بودند و

  بودمخودت چون من سربازبه خاطر:گفتندبه خاطربرادرت، :دنگفتن آنها اما .بود

 .این سازمان نداشته استای با هیچ ارتباط تشکیالتیآن زمان درفریدون .

با این .نداشتخودش فعالیت سیاسی نیزبه گفته .برادرش بودخواهروربیشترجانبدا

 سال آن در۱۱گذراندن د که پس ازشو سال زندان محکوم می۱۵وی به ،وجود

 .گردد آزاد می ۱۷۳۱سال های اوین، گوهردشت وقزل حصار، در زندان

سه سال  حدودا:گفت دادگاه نوریدر درروزاول شاکیشاهدوفریدون بعنوان  -*

تن دیگر برای اعدام به  ۱۹به همراه اورا یک بار.انفرادی نگهداری شد لسلودر

سه  مرا.ین بردند، ولی اعدام انجام نشد وبازبه زندان گوهردشت بازگرداندنداو

دوازدهم یک باردر.نخستین بارآن نهم مرداد بود.بردند به راهروی مرگبار

هیئت "شم بند دربرابرچ ها مطلع بود، بدون جریان اعدامدرحالی که از ۳۳مرداد 

 !م وبارسوم هم رها گشتم ودرسمت راست جایم دادندگرفتقرار "مرگ

منتهی من .من مطمئن شدم که دارند اعدام می کنند:فریدون درجایی گفت -*

یکی مصاحبه تلویزیونی ویکی هم . دوموضوع را گذاشته بودم که قبول نکنم 

نم وجمهوری اسالمی را قبول منافقین رامحکوم می ک:آنجا که نوشتم!آدم فروشی

 . آسیب این کاربه خودم می رسد:دارم،گفتم



آیا درسلول انفرادی بودید ؛ آیا این وحشت را داشتید که مرگ :دادستان -*

 درکمین شما است ؟

 ای خدا من که تورا قبول ندارم،:خودم گفتمولی باصددرصد،:فریدون نجفی گفت

 !ودرآن دنیا نیزدشمنت خواهم بود تورااول خواهم گرفتیقه ،یآن دنیاباشاگر

 !!خیلی غم انگیزاست ولی واقعی ایست. کامال برای اعدام آماده بودم

نده دادگاه هیچ فکرنمی کردیم،شکنجه گروبازجودردادگاه هیچ ومابعنوان شن -*

ولی دیدیم که هرازگاهی حمید عباسی بعنوان شکنجه گر .بکند ندغلطی نمی توان

می زندوبه شاکی "مورس"گاهی به حکومتگران ایراندیروزومتهم امروز،هراز

وضوح  به نجفی آریاشهادت فریدون این صحنه رادرروز.شاهدتعرض می برندو

 ازجیره غذایی مختصرزندانیان در اول اظهاراتشروزفریدون در.شنیدیم

درمقابل لی و دادندپنیری تکه نان و وقت ظهری به ما که :گفت"راهروی مرگ"

ونوشیدنی چلوکباب اندازه بیست سی نفرجوجه کباب وبه "هیئت مرگ"برای

 "هیئت مرگ"که  بندمی دیدیماززیرچشم :گفتشاهد.ومیوه طبق، طبق می بردند

 «وغذا راهم آوردند خوردندآنها مثل گاو»برای یکی دوساعت تعطیل شدو

 و بالفاصله درصدا درآمدی بالفاصله حمید نور"مورس"بعدازگفتن این جمله،

شأن  ازحاضران خواست تارئیس دادگاه ،«توهین نکن .استپدرت گاو»:گفت

 گفت تنها قصد تشبیه داشتنجفی آریا نیزپورش خواست و. دادگاه رارعایت کنند

که دردادگاه نورنبرگ هم این :وفریدون درپایان همین روزهم باردیگریادآورشد

 ! موارد ازطرف شاهدان طرح می شد

دوست هم شاهد،داستانی راازبعنوان فریدون ونگاه تاتری اوتعبیروتفسیر -*

تظربودند که راهروی مرگ مندر:گفتروایت کرد و« عمو سعید»ش به نامبند

توی سراو ( نوری)عباسی .را برای رفتن به توالت بلند کرددستش « سعیدعمو»

. افتید؟ حاال صبرکن یاد توالت می ،بینید چرا شماها هروقت ما را می»:وگفتزد 

 «.کنی خودت را خالی میبه نوعی خودت پاهایت که رفت هوا، 

فریدون نجفی آریا پیش،درهنگام اعدام ها : نجفی آریا توضیح دادوکیل مشاور -*

بند دیده  ون چشمرا بدرا دیده ومواردی هم بوده که او ها،حمید نوری وپس ازاعدام

ها  این اعدامفریدون نجفی آریا از:عذابی گفتوکیل مشاورهمچنین ازرنج و.است



ارتباط با این قضایا کمک درمانی اوهنوزهم در»:همچنان هم ادامه دارده وکشید

برند، او  ت مرگ میئهیکه وقتی موکل من را نزد»:اوتاکید می کند«.گیرد می

 «جریان استها در ست که اعداممطلع بوده ا

 "ت مرگئهی"به اتاق سه بار »:دادگاه حمید نوری گفتفریدون نجفی آریا در -*

افراد خیلی از چراکهکرد که او را اعدام خواهند کرد  میفکر همارببرده شد وهر

به گفته .ای نبودند را اعدام کرده بودند دستهازاو که طرفدارهیچ گروه و تر گناه بی

از اند و زندانی جان بدربرده ۲۱۱بندهای مختلف تنها ن درمجموع زندانیااو، از

 «.اند نفر زنده مانده ۱۱بند شش تنها 

طی » :گفتاکتبر (۱)، جمعه اولنجفی آریاروزشهادت فریدون  دردومین -*

ت ئهی"زندانیان، متوجه ازطریق مورس یکی ازگذشته یعنی هشتم مرداد روز

ساعت سه بعدازظهردیدیم یک نفرازپنجره انفرادی .ها شده است اعدامو"مرگ

گویی؟  چی می من با مرس زدم که. دهد تکان میرده وبیرون آورودستش را روبه

خواهند همه را  مییک هیات ازطرف خمینی آمده و :دادخبر. ید مشرف بودمج

 «.بکشند

کسانی »:ها گفت واعدام "ت مرگئهی"درباره وضعیت پس ازاطالع ازفریدون 

تر  ما که کم اما. کشد ها را می دانستند این رژیم آن اول میکه هواداربودند گفتند از

اگربه آشویتس .اباید ما رابکشندطرفداربودیم وحشت کردیم که چه خبراست وچر

. طوربود وضعیت ما هم این. دهد مرگ میوی ب  سال هنوز ۵۱رفته باشید بعد از

 صدایشان در بودند که زد،یکی ناراحت بودوکسانی هم یکی توی سرش می

 «.آمد نمی

حمید نوری رادر ؛آقای نجفی آریا گفته است:وکیل مدافع نوری گفت -*

که صدای  :نزد پلیس گفته استدراظهاراتش اما در.است دیده "ت مرگئهی"اتاق

 .دید او را نمیبند داشت، شنید وچون چشم حمید نوری را می

گفتم واگر  کلیات را می ،کردم من وقتی با پلیس صحبت می»:گفتفریدون نجفی 

در زندان هم . دادم واب میحتما ج ،کرد سوال میامرمن درباره جزییات پلیس از

ضمنا ممکن . تماشا کنمم سینمایی نبود که بتوانم صد بارفیل. متقویم نداشتساعت و

 «.کتاب او که قرآن نیست. است ایرج مصداقی هم اشتباه کرده باشد

 



 :پاسخ به سئوال دادستان درباره حمید نوری گفتفریدون نجفی آریا در -*

هایی که  میان خانوادهآمد چند پاسداردوروبرش بودند و در وقت میهر عباسی

کرد تا ببیند میان  میها را گوش  های آن چرخید و حرف آمدند می ی مالقات میبرا

 «.جریان استها چه در زندانیان وخانواده

********* 

 !جمعهدردوروزپنجشنبه و فریدون نجفی آریاشاهد،فضای عمومی اظهارات شاکی و

ه خانه خود ودفترکارش با دادگاازطریق ارتباط ویئیویی درفریدون نجفی آریا 

 .ارتباط داشت

یال رئیس دادگاه روال تاکنونی دادگاه را شرح داد که ابتداء وکیل مشاورشما،

دادستان پرسش های خود بعد تربه بیان نظرخود برای معرفی شما و یالمرشون

بعداگرقضات دیگرپرسش داشته باشند ودرادامه وکالی مدافع . را طرح می کند

  .  طرح می کندپرسش های خود را

 است۱۱درتصویروپیوست شمارهآقای فریدون که :رشون آغازمی کندایالم یوران

اومتولد .اویکی ازاشخاصی است که ازاعدام های دستجمعی جان سالم به دربردو

 ازتشکیالت مجاهدین دستگیر به خاطرهواداری۱۹۸۱سالاست ودر۱۹۳۱سال

ن دهسال زنداازمنتهی بعد سال زندان شدند،۱۵ محکوم بهنامبرده .می گردد

همان موقع ساکن به استرالیا می آیند واز ایشان۱۹۹۳وازآوریل ازادش می کنند 

 !آنجا است 

به . آن روزکه فریدون دستگیرگردید، مشغول خدمت سربازی اش بوده است 

برای آغازمحاکمه به یک زندان نظامی می برند وبعد به زندان او را  همین دلیل 

اما فریدون . زندان قزلحصارمنتقل می کنندبعد ازآن هم به واوین انتقالش می دهد

دوسال ونیم درسلول و !دشت انتقال می دهندگوهر به زندان۱۹۸۲سال دررا 

بعد از آن ایشان به بندی عمومی درزندان گوهردشت منتقل . می بردانفرادی بسر

فریدون درمجموع سه بار .می برند"کمیته مرگ" یکبارایشان را به . می نمانید

فریدون خودش برای ما توضیح خواهد داد ن، آن .بوده است"رگکریدورم" در

. جای می دهند، چه احساسی داشته است " کمیته مرگ" هنگام که اورا دربرابر

می برند،اوازجریان "کمیته مرگ"این را هم اضافه کنم، آنهنگام که فریدون رابه

درحین وهم حاال فریدون حمید نوری را هم قبل وهم .اعدام ها اطالع داشته است



را که ما درباره ( B)حاالاسم لیست ب.بعد ازاعدام های دسته جمعی دیده است

 با تمامی افردی که در.است نفردرآن( ۲۷)زنیم، اسم بیست وسه اش حرف می 

خاصه افردای که من وکالت .فریدون درتماس بوده استاین لیست اسم شان است،

هشت وهفت وپنج و چهاروسه و یک شماره های. آنها رادراین لیست بعهده دارم

،ایشان دراین بازه زمانی که درگوهردشت بیست ودو همچنینپانزده وو چهاردهو

عذابی که ایشان ازاین به رنج و، اینها درنهایت را می داند اعدام هادرجریان بوده

به اطالع تان برسانم که فریدون .بودن، درآنجا حاضربودند اعدام ها کشیده

پیش روانشناس می روند وکمک روانشناسی می گیرند ایا،قض درارتبط با این

 .واینها آن مجموعه ای بود که خواستم به اطالع دادگاه برسانم 

 . ون تشکرکردند شماریوران یالرئیس دادگاه ازآقای 

آقای فریدون من می خواهم قبل ازاینکه بازپرسی ازشما شروع :رئیس دادگاه

 که بسته است وشما راحت هستید ؟ بشود،آیا جایی نشستید که محیطی است

و  هستموطبقه باال من درمنزل خودم ودراطاق کارم. بله . بله : فریدون نجفی

 . ام درپائین بسرمی برند وهیچکس هم نیست وخانواده راحتم

سئوال دیگری که ازشمادارم،آیا انجا که نشسته اید مدارکی وچیزی :رئیس دادگاه

؟ اگرسند ومدرکی هست که می .مراجعه کنید همراهتان است که بخواهید به آن

. خواهیدبرحسب اتفاق به آن مراجعه کنید،خوب است که به اطالع دادگاه برسانید

 !مثال اینکه فالن سند دربرابرم است ومی خواهم ازآن استفاده کنم یا خیر. 

تنها این شماره واتس اپ ای را که شما به من . نه هیچ چیزی نیست: فریدون نفی

 .ید، بغلم است که اگرارتباط ما قطع شد، سریع ازآن استفاده بروم وبرگردمداد

 ! خیلی عالی است وما به همین اطاع رسانی شما، راضی می شویم:رئیس دادگاه

ببینید االن تصویردادستان ها درآنوراست ونمی دانم کدامیک : رئیس دادگاه

ین تصویردادستانی خوب ا.ازدادستان ها می خواهد صحبت با شما را آغازکند

: به اطالع تان برسانم.است که می خواهد بازپرسی اصلی ازشما راداشته باشد

را به واالن کالم . که تمامی صحبت های شما با تصویروصدا ضبط می گردد

 . کننددادستان ها می دهم که آغاز

است ویکی " کارلسون لیندهوف کریستینا"من اسمم . فریدون به شما سالم دارم

 .دستان های این پرونده هستم ازدا



دم فریدون اسم چرا که فکرمی کر.من ابتداء باید ازشماعذرخواهی کنم:دادستان 

این بازپرسی .ها متوجه شدم که این اسم کوچک شما استبعد.خانوادگی شما است

هم بود که ابتداء ازشما چند پرسش کوتاه می ای پیش خوا من با شما این گونهرا

می خواه که  شماآنجا از، درمی رسیم حین اعدام هان قبل ویابعد که به جر.نمک

من سئواالت .بعد که تعریف تان را کردید .تعریف کنیدزاد خودتان مشاهداتان راآ

 .تکمیلی ام را ازشما می پرسم 

 آیا سئوالی دارید : دادستان 

 نه  : فریدون نجفی 

چه را که خودتان دید خیلی مهم است که درجریان پروسه این دادگاه، هر:ندادستا

وبا شنیدید اعالم کنید که دیده است یا شنیده های شما است واگرمطلبی است که 

روشن است . دیگران برای شما نقل کردند، بگویید که دیگران آنرا بازگوکرده اند

مورد درکه سی سال که زمان طوالنی است ازاین قضیه گذشته است واگرهم 

 .ن مهم است که شما کامل آنرا بیان کنیدمطلبی،شما نامطمئن هستید، ای

 روشن است ؟: دادستان 

 !کامال فهمیدم: فریدون نجفی 

وکیل شمادرآغازکارگفتند؛ که شما کی دستگیرشدید وچه مجزاتی :دادستان

 می خواهم بدانیم آیا این اطالعاتی که ایشان گفتند،صحیح هستند یا خیر؟. گرفتید

 کامال درست بود : فریدون نجفی

 شما وقتی دستگیر شدید، چند سالتان بود؟ : ادسان د

 ! سالم بود  (۱۹)من نوزده : فریدون نجفی

سال حکم مجازات می  (۱۵)شما تا آنجایی که من متوجه شدم پانزده : دادستان

 گیرید،علت اینکه محکوم می شوید ومجازات می گیرید ؛ چی بود؟   

ن دستگیرشدم؛ دلیلی نداشت درجمهوری اسالمی،آن زمانی که م:فریدون نجفی

 .  که شما دستگیرشوید

 ولی علت اینکه شما محکوم شدید چی بود؟:دادستان 

اینها برای دستگیری خواهروبردارم به خونه ما حمله کردند، :فریدون نجفی

من به خانه آمدم وخواهرم فرارکرد ومن .نتوانستند آنها را بگیرند ومن را بردند

 . را به جای اوگرفتند

 آیا شما درآن شرایط هواداری ازسازمان مجاهدین می کردید ؟ : دستان دا



 . هوادربودم ولی ارتباط تشکیالتی نداشتم : فریدون نجفی 

 " خوب هوادرا کی بودید: دادستان 

آن موقع برادرم وخواهریم هوادارمجاهدین بودند، من هم به آنها :فریدون نجفی

 . کمک می کردم 

  ؟شما همین بود یعلت دستگیراکی ، یعنی : دادستان

 .بله ؛ علت دستگیری هم این بود :فریدون نجفی

   پس به خاطرهمین دستگیرومحکوم هم شدید؟:دادستان

به :می گویند.برادرت یا خواهرتآنهانمی گویند به خاطر:نجفیفریدون  

 !اینکه سربازبودم خودت وبه خاطرخاطر

به گوهردشت می آورندوتا  ۱۹۸۲جائیکه می فهمم شما را درسال تا :دادستان 

  جائیکه متوجه شدم چند سال شما را درانفرادی نگه داشتند ، صحیح است ؟ 

 سال من درانفرادی بودم ( ۷)برای سه :فریدون نجفی 

 !شما را بعدا بردند بند عمومی بردند:دادستان 

 ! اول به بند فرعی بردند بعد به بند عمومی بردند:فریدون نجفی  

  شما خاطرتان است که بند عمومی تان شماره اش چند بود؟:دادستان 

 .گوهردشت که زندانیان قدیمی بودند( ۶)ما را به بند شش :فریدون نجفی

 نفهمیدیم؟. یعنی چی زندانیان قدمی بودند :دادستان 

بعد که .ما را وقتی به گوهردشت بردند، انجا تازه افتتاح شده بود:فریدون نجفی 

 ردشت انتقال دادند،ما جزءزندانیان قدیمی درگوهردشت  بودیمدیگران رابه گوه

 بودید؟( ۷)شما چه مدت زمانی دربند شماره شش . اکی  : دادستان

  !درآنجا بودیم۱۷۳۳ما تا اواسط سال : فریدون نجفی

 بعد شما را به کجا می برند؟: دادستان 

این فرد .وردندرا درآ" حمید کرکوگ"یک نفرازجمع ما به اسم بعد:فریدون نجفی

در . مسائل بند را لوداد وبعد این بند رابه دوفرعی کردند یعنی نصفش کردند

 !ضمن فرعی هم بند کوچک است

 شما می دانید که به کدام فرعی افتادید؟ :دادستان 

 !بودیم( ۱۳)ما فرعی هفده:فریدون نجفی 

  چه مدتی آنجا بودید :دادستان 



ازفرعی  (۱۲)دهیعنی  ،نفرازما(۲۲)بته بیستال.هاتا زمان اعدام :فریدون نجفی

ما شانس آوردیم که .فرعی را برای اعدام به اوین بردند نفرازآن( ۱۱)ده  و ما

 !اعدام نکردند ودوباره به همان فرعی برگشتیم

 درسته؟  . شما یکی ازآدم هایی هستند که شما را به اوین برده بودند :دادستان 

 بله :فریدون نجفی

 وب حاال شما را چه تاریخی ازاوین برگرداندند؟خ: دادستان

به  -اعدام نکردند-اول سال یعنی ۳۳فروردین  آخر را ما :فریدون نجفی

 !گوهردشت برگرداندند

 حاال شما را به کجا می برند؟:دادستان

بودیم و  انفردایویک ماه ونیم در ازاوین به انفرادی می برندمارا:فریدون نجفی

 !می برند( ۱۳)هفدهبعد دیگرباربه فرعی 

 برگشتید ، درسته؟( ۱۳)پس دوباره به فرعی هفده:دادستان 

 بله و بله : فریدون نجفی 

که شما آنها رامی  ،(B)از لیست ب که اشخاصی هستند: وکیل شما گفت:دادستان

من اسم می .حاال برای وکیل شما سخته که این لیست رابه شما نشان بدهد. شناسید

 ، کسی هست که برای شما آشناست؟"دریسیامک نا"آقای .برم

 دوسال، به مدت (۳)بندششدرسیامک نادری کسی بود که با من :فریدون نجفی 

 . با هم بودیم 

،دریک فرعی یادرفرعی های گوناگون با "سیامک نادری"خوب حاالبا:دادستان 

 هم بودید؟ 

سیم کردند، که ما راازهم تقینبعدازا.نه فرعی اوبا من فرق می کرد:فریدون نجفی

 ! جدا شدیم

 ، کسی است که شما می شناسید؟ "رضا فالحی"خوب آقای :دادستان 

( ۱۵)اوهم پانزده.رضا فالحی هم سربازبودوبامن دستگیرشد!بله :فریدون نجفی 

 . سال حکم گرفت ومن اورا در اعدام ها دیدم 

 موقع اعدام ها دیدید، دقیقا کی او را دیدید؟  :دادستان 

سالن اورا به  .روزی که من به سالن آمده بودم،(۱۲) روزدوازدهم:یفریدون نجف

چون یکی ازدوستان . اززیرچشم بند او رادیدم وبا هم صحبت کردیم.ندبودآورده

 !اعدام شد " حمید همتی"مشترک ما اعدام شده بود، من به اوخبردادم که 



هی دوازدهم چه ماصحبت می کنید،( ۱۲)دوازدهم قتی شما ازو :دادسان 

 منظورتان است؟ 

 .مرداد حرف میزنم( ۱۲)دوازدهم  :فریدون نجفی

 وقتی می گویی سالن، منظورت ازاین سالن، چی است؟:دادستان

( ۳)بخاطراینکه هفت.من می توانم گوهردشت رابدون چشم بندبروم:فریدن نجفی

 .  طبقه پائین سالن اصلی که ته آن هم حسینیه بود . سال آنجا بودم

 است؟" کریدور"قتی سالن می گویید، منظورتان و: دادستان

. ماآنجا بدون چشم بند هم رفتیم .کریدوراصلی طبقه پائین است:فریدون نجفی

 .  یک سال بعد ازاعدام ها ما را بدون چشم بند ما را آنجا بردند

قبل . چون به هرحال شما آنجا بودید.من می خواهم خودتان تعریف بکنید:دادستان

خودتان مشاهدات تان رابرای دادگاه توضیح .ه اتفاق افتاده استازاعدام ها چ

 دهید، که چه اتفاق افتاده است؟ 

به صورت دقیق نوشتم  به صورت داستان درکتابم من اینهارااوال:فریدون نجفی

یک .یک هفته قبل ازاعدام ها،شب به بند ماریختند وتلویزیون وهمه چیز را بردند

این تاریخ هاییکه من می گویم  -ینکه روزهشتم مرداد،هفته ما چیزی نداشتیم تا ا

مثل هم  ی زندانهمه روزها آن موقعصدرصد من مطمئن نیستم برای اینکه 

 پلیس باوبازجویی تماس بعدازفته این راهم به دادستان بگویم،من یک ه -است

بود، مطالعه کردم  صفحه ۵۱۱که باالی ،همه یادداشت های مربوط به زندان را 

تا یک سال به  آمدم ازایران۱۹۹۳من درسال بدلیل اینکه  .ی چیزها یادم آمدوخیل

ما درروزهشتم مرداد،بازجوی امیرکه .مرتب می نوشتمخاطراینکه یادم نرود،

درآنزمان .بود -رئیس جمهورامروزایران -ابراهیم رئیسی  معاون دادستان کرج

، (۸)اعت هشتنامبرده صبح س.وامیرمعاون اوبودرئیسی دادستان کرج بود

( ۷)همان روزساعت سه.راکه ازکرج بود،باخودش برد" مجید معروف خانی"

 بود،پائین فرعی ما،یک بند برزگ "مجید معروف خانی"بعدازظهر

به آن بند آمد ودستش راازپنجره بیرون کردوبه من مورس " خانیمعروف مجید"

ند باهمه وگفت اینهامی خواهزدکه یک هیئت ازجانب خمینی به گوهردشت آمد

باید مصاحبه کنی وباما :گفت به من گفتند.زندانیان برخوردبکنند واعدامشان کنند

هرکس نکند،اعدام است ومن هم نکردم وآمدم اینجا دارم :گفت!همکاری نمایی

 !من خودم به اومورس زدم واومستقیم به من گفت! وصیت خودم را می نویسم



تکان می داد وبا مورس به  ده دقیقه بعد،مجددا دست یک دختری با پارچه

آمد که همه رامی نیزاطالع داد که هیئتی ازجانب خمینی اواوگفتم،چه می گویی؟

  !خواهد بکشد

به مریم سالمم را: اوحرفش را قطع کرد وگفت.بود" زهراخسروی"اسم آن خانم

فریدون تمام مدت  -!به آزادی سالم برسانیدسالمم را : بعد گفتوبرسانیدومسعود

- کردوفضای سنگینی رابرای دادگاه آفریدگریه می 

         بعد چی شد؟: دادستان

. بچه هارامی کشنددارندبعدمافهمیدیم که اینها.بااشک ادامه داد:فریدون نجفی

،یا (۸)صبح بعدی درساعت هشت!دیگرچیزی نشد،ما شب خوابیدیم تاروزبعدش

به بند  "ارفرجپاسد"به همراه "داوود لشکری"-دانمکه دقیق نمی  -صبح (۹)نه 

: ابتداءگفت.همه بچه ها به اطاق بزرگ فرعی بروند:وگفتندفرعی ما واردشدند

" پاسدار فرج"به . هرچی لیسانس وباالی لیسانس دراطاق هست، بیرون بروند

شب ( ۳)وبقیه تا ساعت هفت!لیستی را که داری بخوان وخودش باآنهارفت: گفت

 ! بند ماندنددر

 یید؟ آیا دربند باقی هستید؟ حاال شما درکجا: دادستان

، اززیردرب (۳)یا هفت( ۳)ساعت شش! ما هنوزدرفرعی هستیم:فریدون نجفی

ازآن بچه ها که صبح برده بودند،نصف .دیدم که یک سری آدم ها رامی آورند

بعداینها را به فرعی روبروی ما واززیردرب !هاشان راداشتند برمی گرداندند

د ما با آنها اززیردرب شروع به مورس زدن بع!دیدیم که چراغ شان روشن شد

نصف بچه ها را :فهمیدیم که اینها ازبچه های فرعی خودمان هستند وگفتند.کردیم

بودکه بعدا "قدرت هللا نوری"اسم یکی ازآنها!اعدام کردندومابه دادگاه نرسیدیم

  .    بود که اوهم اعدام شد"کالنتریاردشیر"یکی دیگرنیز.اعدام شد

 عد چی شد؟ب: دادسنان

پاسدارها آمدندو ( ۱۱)شب خوابیدم وروزبعدش ساعت تقریبا یازده:فریدون نجفی

این .همه فرعی ما را پائین بردند واین اولین باری بود که خودم به پائین میرفتم

آنروزمن دیدم که بعضی دوستایم در .مرداداست(۹)ماجرامربوط به روزنهم 

 .سالن بودند

 ن ، بعد چی شد؟ خوب آمدید پائی: دادستان 



ما آمدیم پائین وروبه دیوارنشستیم واززیرچشم بندم که کمی باال :فریدون نجفی

بچه هاچه خبر؟ آنجادیدم که تک به تک اسامی :بود، می دیدم وازبچه ها پرسیدم

دقیقه (۲)هرکسی بعضی وقت ها دو.رامی خواندندوبچه ها رابه اطاق می بردند

ناصریان یالشکری ،بچه ها را به اطاق !آن توبود دقیقه( ۴)دقیقه یاچهار(۷)یا سه

     .آنجا من برای اولین بارحمید نوری راباچشم بند دیدم که آمدو رد شد.می بردند

حمید نوری نبودبلکه خیلی ازمسئولین زندان رامی دیدم که همه آنجا  همفقط 

تر  آنهاراازماجداعقب!بیرون می آمدند"هیئت مرگ"وقتی بچه ها ازاطاق!بودند

ولی هریک ازآنان به محض ردشدن پاسدارها به .،جلوی سالن می نشاندند

آنجا من با همه ...همدیگرخبرمی دادند که چی شده وچه کسانی رادیدند وغیره

زندانیان حرف زدم ولی اگربخواهم همه راتعریف بکنم،به همان داستانی که 

ا با فرعی دیگربا بند همه دوستانم را که قبال با فرعی ما ی!نوشتم بدل می گردد

بچه ها بالفاصله می گفتند . هروقت کسی درسالن نبود.بودند راآنجا دیدم (۷)شش

 .که کسی در اطاق نیست وهمه با هم حرف میزدند

 منظورتان که هیچکس نبود ، چیست؟: دادستان 

حمید یا لشکری و -ی وقت ها همین ناصریان که گاهمنظورم این: فریدون نجفی

 .   نبودند  پاسدارها وقت ها هیچکس نبود وبعضی نوری و

 خوب بعد چی شد؟ : دادستان  

حال حرف زدن بعد یک وقتی پاسدارمی آمد ومیدید که بچه ها در: فریدون نجفی

 ...خفه بشید : می گفت برسرشان میزد و. ن بچه ها می کردشروع به زد.هستند 

نفر،سیزده نفر، چهارده  تا ظهرفکرمی کنم دوتاسه سری را اسم خواندند ودوازده

 -نزدیکی های ظهرما با چشم بند آنجا نشسته بودیم نفری. نفرمی شدند، می بردند

دیدیم که پاسدار ها چند نوع . پنیردادند  -دو بند انگشت -نون و -چهاربند انگشت

اگرچهاریا پنج نفر . بردند" هیئت مرگ"به اطاق  -گوشت ومرغ -کباب  -غذا 

کال " اطاق مرگ"به اندازه سی نفرغذا برده بودندودادگاه یا درآن اطاق بودند، 

 !برای یک یا دوساعت تعطیل شد وآنها مثل گاو خوردند

 «گاو پدرشه ،حق توهین ندارد»:حمید عباسی 

لی باید می فهمم برای شما اتفاقات زیادی افتاده است و.عرض کنم :رئیس دادگاه

ما ازفحش واهانت  -یک حرمتی دارد  دادگاه -جلسه دادگاه نشستیمکنیم که درفکر

وحرمت دادگاه را با رفتار  اجتناب کنیم ، بایدوهرگونه صحبت هایی ازاین نوع



ما باید جومناسبی دردادگاه، برای طرفین قضیه  .کالم خودمان نگه می داریمو

 ! داشته باشیم 

 !من قصد توهین نداشتم وفقط یک مثال زدم : فریدون نجفی

ه هرحال سعی کنید ازالقاب اهانت آمیز، آنگاه که دارید کسی را ب: رئیس دادگاه 

 !همین را می خواستم بگویم . به تصویرمی کشید، اجتناب کنید

 خطاب به رئیس دادگاه ؛ چشم: فریدون نجفی

 بعد چی شد؟ : دادستان 

بعد شروع کردند،نفربه نفر .بعدازدوساعت که به خوردن گذشت:فریدون نجفی

و . وبه اطاق می بردندوبرمی گشتند ومثل صبح آنجا می نشستنداسم می خواندند

 .سیزده وچهارده نفرمی شدند ومی بردند

 کجا می بردند؟: دادستان 

آنموقع صف راازجلوی ما می بردند ومن نمیدانستم .من نمی دونم:فریدون نجفی

چون .هم به ما نگفت که کجااعدام می کنند"مجید" .که صف را به کجا می برند

ما را جمع کردوبرد و "پاسدارفرج"تقریبا بعدازظهرشد و!دش هم نمی دانستخو

من وتعدادی دیگرنوبت مان نشد که به داخل اطاق !من راهم به انفرادی برد

  .برویم

 !ادامه بدهید: دادستان 

گفتم؛من رابه انفردادی بردندویکی ودوروز،کسی سراغم نیامدو :فریدون نجفی

" اطاق مرگ"ودرراهرو،جلوی دربائین بردندبه پمن را،(۱۲)روزدوازدهم

همه بچه هایی که اسامی :گفتند صحبت کردیم که"رضا فالحی"همان جابا.نشاندند

 .شان رامی خواندند،همه شان اعدام شدند

 بعد چی شد؟: دادستان

بازبه ما اینقدرغذا،به ما .بازازصبح تا ظهریک تعدادی را بردند:فریدون نجفی

 می کنم که ساعت سهصددرصد فکر.فقط نون وپنیردادند،بازخودشان خوردند

با چشم بند به .برد" هیئت مرگ"ناصریان من را به درون اطاق درنزد،(۷)

. رامی دیدم چشم بندم کمی توری بودوآدم های جلویم!درون برده شدم ونشستم

اشراقی ورئیسی را که آنجا نشسته .بعدمن ازروی صدا نیری را دیده بودم 

،بوده وسه سال (۳)این بچه بند شش: بعد ناصریان شروع کردوگفت.بودند،دیدم

. انفرادی بوده وجزء تشکیالت منافقین بوده است وهرچی می شد رابه جمع گفت



که اعدام بشود که اعدام نکردیم وبر وادامه داد که مااورا به زندان اوین بردیم 

بعد ناصریان پرونده من را ازروی میز،یک نفربه اوداد وگرفت وبه نیری .گشت

ببین این چقدرمنافقه که این پرونده اینقدر : نیری گفت.بازکردنیری پرونده را.داد

 !کلفت است

 من کاری نکردم که دستگیر: پسربا ماهمکاری می کنی؟ گفتم:نیری به من گفت

من دیدم با دست به ناصریان اشاره .من به خاطرخواهروبرادرم دستگیرشدم.شدم

 !ببرش: کردو گفت

من وقتی .ناصریان هم خوشحال شد ویکهویقه من راگرفت وبلند کرد که ببرد

قبل ازاینکه من به اطاق !اززمین بلند شدم، من فهمیدم اگرحرف نزنم اعدام هستم

اگربه اطاق رفتی، »:به من گفت"اییسیامک طوب"بیایم،دوستم"هیئت مرگ"

این چیزی . «حرف بزن وتاکید داشت که نگذار، ناصریان جورا به دستش بگیرد

یعنی  .روشن شد را که االن من دارم می گویم ؛بعدها فکرکردم ومثل روزبرایم

به خاطراینکه .که پلیس ازمن می پرسید،خیلی چیزها برایم گنگ بودآن روز

به خاطراینکه هرشب ازترس بیدارمی .یزیادم برودسعی می کردم که همه چ

من : به اوگفتم.بعد ازاینکه پلیس با من صحبت کرد، به پیش روانشناس رفتم.شدم

بگویم،االن حالم دوباره بد  االن مجبورم کههرحد تالش می کنم یادم بره،ولی 

فکرکن هراتفاقی .فکرکن که کله توکامپیوتراست:روانشناس به من گفت.شده است

نترس :گفت.که برای توحادث شده،خودش مثل یک فایله،که اون تورفته است

  !این فایل ها بازبشه وتوآنها را مرورکن وبرگردان،بگذار

 کردند؟خوب خالصه با شما چکار: دادستان 

آره این چیزهایی که من دارم االن می گویم دربازجویی با پلیس :فریدون نجفی

 !ا نشد که من بتونم بگویمدراساس آنجا این سئوال ه. نگفتم

االن شما آنجایی هستید که فکر می کنید که این .ببین متوجه شدم.فهمیدم :دادستان

    خوب االن چی شد؟.فرصت االن ات هست که حرف بزنی 

، برداشتمراوقتی چشم بندم .برداشتممن ایستادم وچشم بندم را:فریدون نجفی

وآنها با تعجب اشراقی رادیدم ری ورئیسی ،نی.آن موقع نمی شناختمپورمحمدی را

روی یک صندلی نشسته همین حمید نوری هم پشت اینها.من رانگاه می کردند

 . بود وپرونده ها جلویش بود



 تنها مال من نیست بلکه،این پرونده ام که این حد زیاده،حاج آقا:گفتممن به نیری 

 دیده بودم،رتشا نظامی من دردادستاناین پرونده را-.چهارسربازاستمربوط به 

اعدام  بود که همان جا"حمید همتی"بود،دیگری عکس"رضافالحی"یکی عکس -

 عکس هر.شدآزاد۳۴که سالبود"گفتارخوش مجید"عکس دیگری هم مربوط.شد

پرونده چهارنفر،پرونده یک نفرشده . نفرگذاشته بودندروی پرونده یکچهارنفررا

 !برو:نیری گفت.حاج اقا این پرونده چهارنفراست:باردیگرگفتم.بود

: اوبه نیری گفت!بایست وبایست پسرم:اشراقی گفت:همین که می خواستم بروم

وعکس چهارسربازرابه همه  پرونده من را برداشت ؟چرا به همه می گویی؛ برو

درپرونده نوشته که تودرتشکیالت مجاهدین :نشان دادو روبه من کردوگفت

پس چراباماهمکاری نمی کنی  اینجا نوشته؛ سربازبودی وجبهه هم رفتی،.نبودی

 تا نکشنت؟

 شما به این پرونده نگاه کنید،من به خاطر.کاری نکردمهیچ حاج آقا من :گفتم

آن موقع که به زندان می آمدم،آن تم؛بعد هم گف.وبرادرم دستگیرشدماهرخو

مرتب ازمن دروغ نوشتند ومن را به .کسانیکه برای شما گزارش تهیه می کردند

که من  بعد ازسه سال انفرادی من را به بند عمومی فرستادند.دانفرادی فرستادن

! بودندوبعضی هایشان نبودندهوادر شاننمی شناختم،بعضی هاهیچ کس را

 !،آن کی هستمن بدونمتا ننوشت که من هوادارمجاهدین بودماینجاهیچکس هم 

نکه به من حاالشما به جای ای.سال زندان بودم(۳)من دوسال سربازی رفتم وهفت

 یابگویید،ما اشتباه کردیم ونتونستیم بفهمیم.وتورااشتباهی گرفتیمدمی بخشیبگویید،

به نظرشمااین عدالت است؟یک !اعدام نشویکن تابیاوکمک :یدیبه من می گوحاال

 عصبانی پشت سرمن ناصریان !دقیقه ساکت شدند وهیچکس،هیچ چیزی نگفت

م که ناصریان یافرج من اول نفهمید.به درون آمد" پاسدارفرج"رفت وبیرون 

باره بروبیرون بشین وفکرهاتوبکن ودو:به من گفت.چشم بندم رازدم.هست

 !منو بیرون ببرد: به فرج گفتند.صدایت می کنیم

. کسی بود که سه سال نگهبان بند انفرادی من بود"پاسدارفرج"این:)داخل پرانتز 

: به من گفت فرج.بامن خوب بودوهیچگاه ندیده بودکه من کارخالفی کرده باشم

 !من راعقب نشاند. اینجا بشین وهیچ چیزی نگو. شانس آوردی

 منظورت ازعقب چیست؟: دادستان



می دیدم که وقتی بچه هارا ازاطاق بیرون می  (۱۲)روزدوازدهم:فریدون نجفی

 .  ولی من را ازآنجا دورکرد. ک حسینیه می بردندبردند ،آنها را به نزدی

 ندند یا نه؟شما رادرراهرو نشا: دادستان

من را .من جلوی دادگاه نشسته بودوبعد که به دادگاه رفتم وبرگشتم :فریدون نجفی

 !دورکردازحسینیه 

 خوب بعد چی شد؟: دادستان

وکسی من راصدا  شب آنجا نشاندند(۹)ساعت نهتا من راآنجا:فریدون نجفی

 . نکرد

تند،بلندکرد آنهایی که درردیف اعدام جا نداش" پاسدارفرج"بعدازآن ساعت شب،

طی روزبه مانان وتخم مرغ .تاچند روزهیچ خبری نبود.وبه خودش به بند برد

لباس تازه ای نه حمام می بردند و.خبری نبودمی دادندودیگرازهیچ چیز

 نبود  درکار

ر باده شد وهربه اتاق هیات مرگ برکه سه بار:دادگاه گفتفریدون نجفی دراین 

 کهراازاو«تر گناه بیرادافخیلی از»اینها نچو.کردخواهند اعداماراوفکرمی کرد،

  .اعدام کرده بودندند راای نبود دستهو گروه هیچطرفدار

زندانی جان بدر  ۲۱۱ا بندهای مختلف تنهبه گفته فریدون، ازمجموع زندانیان در

 .اند نفر زنده مانده ۱۱تنها  ،(۳)بند ششاند واز برده

وهشدارداده بود که دراتاق هیات سیامک طوبایی که اعدام شده به اگوید  وی می

اه را در دست بگیرد جو دادگ( محمد مقیسه) که ناصریانمرگ حرف بزن ونگذار

باعث هوشیاری او شده و توانسته که با حرف زدن، فضای دادگاه وهمین هشدار

 .را به نفع خود تغییر دهد

 چه شکلی حمید نوری را دیدی؟: دادستان 

اگرکسی دریکی . وانستم ببینمت توری بود و میبند من  چشم»:گفت نجفیفریدون 

 نه فقط. شناختم هم میشان را صدای. توانستم ببینم می،تگرف میی من قرارمتردو

 «.شناختم بقیه پاسدارها را میپاسدارتورج، پاسدارفرج وحمید نوری که 

ها حمید نوری  ازاعدامبعد ها و ها،هنگام اعدام فریدون اضافه کرد که پیش ازاعدام

 ودیگرپاسدارهاکه هیجان(محمد مقیسه) وحمید نوری درمقایسه باناصریان رادیده

 خیلی راحت ودرآرامش بود و»اوحمیدنوری.وگاهی عصبی بودند زده 

 «.خندید می



ها مصاحبه  ها حمید عباسی درحسینیه اوین ازبچه داماعبعد از»وی ادامه داد که 

او   من درفاصله سه متری. نشاندند  بردند ومی ما را به اجبارآنجا می.گرفت می

 «.خندید کرد و می ها را مسخره می گرفت، بچه دیدم که مصاحبه می میبودم و

آمدن ین به فضای زندان بعد از روی کارهمچن:درروزاول گفت فریدون نجفی

ها  حسینیه زندان گوهردشت که اعدامدر»:می رفسنجانی اشاره کردوگفتهاشکبرا

بند خارج شدیم و به بند از ما بدون چشم. تاب گذاشتندانجام شده بود نمایشگاه ک

فضا کمی هاشمی رفسنجانی بود ودوره ریاست جمهوری .ه کتاب رفتیمنمایشگا

حمید نوری به .خواستند نشان دهند که اوضاع عادی است می.دشده بوبازتر

همراه دیگرپاسدارها،درآن میان قدم میزدندوکنجکاوشنیدن حرف های مادران و 

 «.پدرانی بودند که درنمایشگاه بودند

 ید؟ددررابطه با حمید عباسی وسفرش به سوئد چیزی شنی 

  .وئد رفته است تنها فکر می کردم که اوچرا به س. نه : فریدون نجفی

 ازعکس او چیز خاصی دیدی که او را شناختی؟: دادستان 

فقط کمی چاق .انی بود که بودموهایش همه همبله صورتش و :فریدون نجفی

 .ترشده بود

  نوشتید درسته ؟ ۹۳که خاطرات تان را ازسال شما گفتید :دادستان

صفحه  ۵۱۱رادرهمه چیزازخاطراتم .وقتی ازایران خارج شدم.بله:فریدون نجفی

 .نوشتم 

 آیا این خاطرات شما جایی چاپ شده است؟: دادستان 

نه من آنها را چاپ نکردم،ولی داستان هایی که نوشتم چاپ شده : فریدون نجفی

 !اگربخواهید، کتاب ها درآمازون هست.ولی درآنجا اسامی واقعی نیست

 ! ؟اب باشدکت درکه اسامی واقعی شان  یدلیلش چیست که نخواست: دادستان 

یک . برای اینکه این کتاب ها خاطره نیست، بلکه داستان است: فریدنی نجفی

نکته دیگراینکه شما وقتی داستان می نویسید،مردم بیشترمی خوانند،تا بخواهی 

 !خاطراتت را بنویسی

 : وادامه داد... با تشکرازطرف دادستان ها: رئیس دادگاه

رایادآورشدید که تمام گوهردشت رحسینیه یک نکته دررابطه با نمایشگاه کتاب د

 می توانید آنرا توضیح دهید ؟ آن موقع که چشم بند هم نداشتید،.نشده بود



و  همه خانواده ها ناراحت بودند.بعد ازاینکه همه رااعدام کردند:فریدون نجفی

به همین خاطر .کنند که همه چیزخوب وسرجایش استبرای اینکه تبلیغ اینها

این نمایشگاه رادر .ی گذاشته بودند که تنها کتاب های خودشان بودنمایشگاه کتاب

روزی به ما گفتند .حسینیه گذاشته بودند یعنی جائیکه بچه ها رااعدام کرده بودند

بیشترخواسته بودند به خانواده هایتان بگویید که .بدون چشم بند به نمایشگاه بیایید

رست کرده وبچه هایتان راآزاد ناراحت نباشند،حاالآقای رفسنجانی همه چیزراد

   .  ولی درست نمی گفتند فقط وفقط تبلیغ بود.خواهیم کرد

جا  خیر ولی آن سالم آقای فریدون نزدیک بود بگم صبح به: فریدون مشاوروکیل 

 .عصر است

 .تازه از کار برگشتمو من  است  عصر ۵بلی ساعت :  نجفی فریدون

به فکر : عد از بازجویی پلیس گفتیدشما دیروز تعریف کردید ب: مشاور وکیل

 . افتادمهایم  یادداشت مرور کردن 

تمام مدت سعی کرده بودید خاطرات زندان را فراموش  :گفتیدپیشترشما ازطرفی 

بازجویی با پلیس سوئد مجددا به ازخواهم بدانم چی باعث شد پس  می. کنید

 چرا؟. هایتان مراجعه کنید یادداشت

 .ای ندارم اکنون به هیچ کس کینهمن : ... نجفی فریدون

به دوباره چرا  :به این بحث بپردازید و بگویید مشخصاولی : مشاور وکیل

 هایتان مراجعه کردید؟ یادداشت

ودم ها سعی کرده ب شود من سالتا زمانی که حمید نوری دستگیر: نجفی نفریدو

من  شداولین باری که قرار.شناسم فراموش کنم این ماجرا رابا کمک روان

عمرم انجام م این اولین اقدامی بود که من دراطالعاتی درباره نوری به پلیس بده

شته ترس این که روزهای وحشتناک گذاز. همین دلیل زیاد فکرنکردم به. دادم می

م تتوانس می ،اطالعاتی که دادما پلیس ومصاحبه بازولی بعد. به سراغم بیایند

ی بازگویدم اطالعات زیادی دارم اگررفی دیطاز. نرومهمین جا بایستم وجلوتر

و  مراجعه کردمشناس  روانبه من مجددا  همین خاطر، به.کنم حالم بد خواهد شد

. نیایدواردمن زیادی برکنم که فشارکار چه: پرسیدم ازوی.موقعیتم راتوضیح دادم

ها  بهترین کاراین است که یک باربرای همیشه همه فایل :شناس به من گفت روان

و بعد  کنیددونید راحت بازگو هرچه که می. یدها نگاه کن ید و دقیقا به آنکنرا باز

ها زندگی  توانید با آن گردند و شما می شان برمی جایخود سر ها خودبه این فایل



این مثل یک  بازگونکردیدحرف دلت را هایت را نزدید و اگرحرف :گفت. یدکن

 گفتم؟گویید چرا ن میمرتب به خود ماند و ه دربدنت میدغ

 ،شناس شما با روانهای این مرحله ببینید آقای فریدون صحبت : مشاور وکیل

 کنید؟ مراجعه  پیشین خودتان های و به یادداشت بازگردیدتا متقاعد نمودشما را 

. بعد فراموش کنمرا تعریف کنم و ، همه رویدادهابلی من پذیرفتم:نجفی فریدون

فکرکنم حول این مسائل تر بیش اگر ستا گفتهناراحتی قلبی دارم دکتراالن  من 

 .خواهد شدحالم بدتر

دوره این در :گفتید دردادگاهدیروز.دارمهم ببینید من دوسئوال دیگر: مشاور وکیل

زندان ما هنوزدر.هایی دیده بودید حمید عباسی را درچه موقعیت ،های شدید اعدام

پایان یافتن ازتا من دقیق متوجه شوم وبدانم شمابعد  توقف می کنیمگوهردشت 

 دیدید؟ موقعیت هایی ،حمید عباسی راچه در ،ها عداما

تعداد   ،گوهردشت بودم بعد ازچند ماهدر زندان زمانی که من : نجفی فریدون

همین حمید عباسی از  تا.گوهردشت بردند به حسینیه زیادی از بچه ها را از بند

 .بگیردشان مصاحبه  ها برای آزادی بچه

 خودتان در محل بودید؟شما : مشاور وکیل

عباسی چند متر حمیدبا اربوهر ین نوبتچنددربلکه بار  من نه یک !بلی: فریدون

 واورا می دیدم فاصله نداشتمتر بیش

 دارید یا خیر؟به چشم بند هم  این فاصله چشمدر حاال : مشاور  وکیل

 .بند نداشت کس چشم حسینیه هیچدر: نجفی فریدون

طول قدر ها چه هردفعه این مصاحبه .مکث می کنیما ببینید همین ج:مشاور وکیل

 کشید؟ می

هی نیم گا.کرد یی میوبازجبستگی به این داشت که چند نفررا: نجفی فریدون

 .در مجموع زمان ثابتی نداشت ...ساعت وساعت ویا دو

حمید حاال شما دراین موقعیت چند بار. ردیم به زندان اوینگ برمی: مشاور وکیل

 نروی را دیدید؟

از همه حمید نوری باز. شت به اوین آمدیمگوهردزندان وقتی ما از: نجفی فریدون

 .گرفت مصاحبه می، دیگربارآزاد شوند ،کسانی که قرار بود

یعنی مثل .بود همان روال قبلیاین مصاحبه ها به مانند : مشاور وکیل

 ؟صورت می گرفت گوهردشتزندان های  مصاحبه



وز هناگرشما »: گفت میبه زبان تهدید د و بلی همین طور بو: نجفی فریدون

. پافشاری کنیدتان  همان مواضع قبلی رویو اشته باشیدگروه خودتان را قبول د

 شمارا حتما،شویدآزاد شویدوفعالیت سیاسی کنیدودستگیرهم  اززندانچنانچه 

همه را مسخره گفت و ها را با خنده میحرف   این موارهحمید نوری ه«.کشیم می

 .کرد می

 ها را دیدید؟ شما چند دفعه این مصاحبه: مشاوروکیل

 .دیدمحداقل سه بار ،یادم نیستبه درستی االن : نجفی فریدون

مسعود اشرف "از.پرسم میازشما چنداسم.یک سئوال دیگه دارم:مشاور وکیل

 دیدید؟ه بخاطر دارید وچه چ "سمنانی

ولین باراو ا. دوست صمیمی من بود "مسعود اشرف سمنانی"دراساس :فریدون

بند درازطرفی . دیدماوراکی م نیست بارآخردقیقا یاد. دیدم "مرگکریدور"را در

 .با هم بودیم تا این که وی آزاد شدهم عمومی 

 ؟چه خبرداری" مهدی وارسته گرمرودی"از: مشاور وکیل

بند بود تا این که من  با من همدیدم و "مرگراهرو"نیزدرمهدی را : نجفی فریدون

 .آزاد شدم

 ؟چی خبر" همایون کاویانی"از : وکیل

اما دوست صمیمی . بند بودیم همبا اودیدم وهم بلی ایشان را : نجفی  فریدون

 .نبودیم

 کی بود؟دیدن اینها ببینید این بازه زمانی : مشاور وکیل

ها  اعداماین سه نفررابعد از. ها نبودند بلی این سه نفرقبل ازاعدام:نجفی فریدون

 .دیدیم

 طور؟ چه "کاویانیهمایون ": ورمشا وکیل

 .طور همیننیزبه " کاویانیهمایون " : نجفی فریدون

 ؟چه خبر محسن اسحاقیاز: مشاور وکیل

بند و دوست  مه" محسن" با را درراهرو مرگ دیدم و "محسن" : نجفی فریدون

 .بودیم

 ؟هم مطلع بودی" احمد ابراهیمی"و "سیامک نادری"از: مشاور وکیل



شناختم  می ۳۱واوراازسال مانفرادی بوددر "سیامک نادری"من با :نجفی فریدون

 با هم بودیم ،زمانی که وی آزاد شدتا فرعی بودیممدت کوتاهی که درغیراز به

 .ها در سالن دیدم احمد ابراهیمی با من دوست بود و او را بعد از اعدام

 ؟چه خبر" رضا فالحی"از: مشاور وکیل

نفری که در بود وچهاروهم پرونده سرباز رضا فالحی با من: نجفی ونفرید

. ما از هم جدا شیدم بردند، ۳بند  رابه این که مابعد از. اوهم بود.ندپرونده من بود

از  :من پرسیدوی از.ها دیدم را درسالن اعدام "فالحی رضا"چهار سال بعد از

او که : شنیدم.با ما هم پرونده بود که" حمید همتی"از"گفتم ها خبردارید؟من بچه

 .را اعدام کردند "همتیحمید" یعنی

 و"مرگکریدور"منظورتان همان،گویید سالن اعدام میوقتی از:مشاور وکیل

 اعدام است؟

 .است "مرگکریدور"بلی همان : نجفی فریدون

 اکبر صمدی؟: مشاور وکیل

بچه . سنش خیلی کم بود. بند بودیم تقریبا حدود سه سال با هم هم: نجفی فریدون

 .بود

 محمود رویایی؟: شاورم وکیل

محمود روایی را بعد از اعدام با محمد رویایی بودم و در اوین هم : نجفی فریدون

 .با وی بودم

 ها هم او را دیدید؟ در مدت اعدام: مشاور وکیل

 .دقیق یادم نیست: نجفی فریدون

 جریان است؟ها در مرداد متوجه شدید اعدام ۹ گفتید: مشاور وکیل

 .را متذکر شدممرداد  ۸ من نه: نجفی فریدون

هنگامی که فهمیدید  ،خاصهبکشیدفضای زندان رابه تصویرممکنه : مشاور وکیل

 چگونه بود؟زندان جریان است وضعیت ها در اعدام

یک اسم هربار. بعد ازظهرما فرعی باالی حسینیه بودیم۷ساعت : نجفی فریدون

دم یک نفردستش را دی ۷ازساعت . ۸ویا فرعی ویا ۱۳گفتند  یک بارمی.گفتند می

با  بردم بیرون رامن دستم . دهد تکان میهای مقابل بیرون آورده و ان نردهمیاز

مان کسی که ه.هستم"خانی مجید معروف"من»:گویی؟ گفت مرس زدم چی می

 «.همه ما را بکشندتی ازطرف خمینی آمده تائهی»:گفت. صبح برده بودند



من است چه مدنظر آن ، حالضیح دادیدقبال هم توها را ببینید این بحث: نجفی وکیل

چه جوی را  ،این وضعیت حدت اعدام هاها مطلع شدید اعدامشما که از، اینکه 

 ؟برای زندانیان به وجود آورد

 جمعی  آن. همه فهمیدندزد،"خانی معروف مجید"که مورسی این :نجفی  فریدون

. کشد ه ما را میدانستیم این حکومت هم ما می:گفتند مجاهدین بودند میکه طرفدار

 نیزما  ،مجاهدین نبودیمکه طرفدار "زاده حسن صادق"من و به مانندیکی هم 

 ...چرا باید ما را بکشند؟  یم و ازخود می پرسیدیموحشت کرد

 درسته؟. اعدام شما وجود داردخطر،دانید این مقطع میدریعنی شما :مشاور وکیل

 .بلی درسته: نجفی فریدون

برایتان مقدور  و وضعیت توصیف آن محل،این همه سالبعد ازآیا :مشاور وکیل

 است؟

کنم  من فکرمی.معلومه، آنچه برسرمان آمد فراموشی برنمی داره:نجفی فریدون

سال  ۵۱پس از. ها را اعدام کنند ستند آنخوا اما می ،بودندتر ها ازمن کوچک خیلی

حت کسی یک جوری ناراجا هر آن. آید بوی مرگ می ،آشویتس، امروزهم از

حتی حرف اناربرخی از. دنز می انسرشرخی بربو ندکرد برخی گریه می.بود

 ...زدند و نمی

" اضطراب مرگ"من اسمش را. یلی خوب تعریف کردیدشما خ: مشاور وکیل

 کنید؟ میبیند وچه فکر شما آینده را چه جوری می .می گذارم

ها چیزی نیست  این ،نویسم چی دارم میهر مشناس من به گفته روان: نجفی فریدون

کنم یک دفعه  خرید میروم ویا امی که راه میهنگ.ها فکرنکنم که من به آن

کنم  بینم فکرمی میجوانی راآنگاه که .شوم آید که دیوانه می  سراغم میافسردگی 

ایران در آنگاه کهچرا؟هر: مپرس  خود میازگاه  .که دوستم بوده واعدام شده است

 .کشند هم افرادی را میباز:گویم میباخودبردو خوابم نمیرخدادی حادث می شود،

 ؟گونه می گذردها چ شب. دنبالت هستندهمواره عمال این خاطرات : مشاور وکیل

یک شب خواب  ،یا ماهیای و هفته،سال ۷۱هنوزبعد ازمن  :نجفی فریدون

بینیم  یا خواب می. کنند بینیم من نشستم و منتظر اعدام هستم اما اعدامم نمی می

این درشرایطی ست که . خواهند اعدامم کنند میدستگیرم کردند وایران وبرگشتم 

وکاردارم  بچهسال است زن و ۷۱من . کنم ژیم نمیمبارزه علیه این رمن هرگز

 .دارد ما برنمیدست ازسر ،این رژیمنابهنگامی اما 



ها  اعدامآیا این بیماری پس از.لبی داریدناراحتی قکه گفتید شما: مشاور وکیل

 شما آمد؟سراغ 

افسردگی : ها شروع شده است عداممن دو بیماری دارم که بعد از ا: نجفی فریدون

سال  ۵ ،این وضعیت را ادامه دهیداگر:است قلبم گفتهدکتر. قلبیناراحتی و

 .است فراموش کنیدبهتر. مانید تر زنده نمی بیش

 .من جواب دادید پرسش هایمرسی که به .سئواالت من تمام شد: مشاور وکیل

 آورید؟ حمید نوری را به یاد میآیا : دادستان

 .را بارها از نزدیک دیدماو:همانطورکه گفتم من . بلی صددرصد: نجفی فریدون

و شاهد شاکی حمید نوری سئواالتی مختلفی راازوکالی روزدوم دادگاه پایان در

 .طرح کردند" فریدون نجفی آریا"این دوروز

 ا بار اول در کجا دیدید؟عکس حمید نوری ر: وکیل مدافع نوری

 .رادیو فردا دیده استکند در فکرمی:نجفی فریدون

با اظهارات او نزد پلیس اظهارات فریدون نجفی آریا در:گفت نوریمدافع  وکیل 

اولین بار عکس حمید نوری را  که :به پلیس گفته استدردادگاه تناقض دارد واو

 .بوک ایرج مصداقی دیده است فیسدر

فردا بوکی دارد که رادیو دوست فیس۱۲۱۱که بیش از :پاسخ دادنجفی فریدون  

 !کجا دیده استباراول مهم نبود که عکس را دراساس برایشها است و آن ءجز

های شهادت فریدون نجفی آریا تناقض  مکانها و مانز :گفتنوری مداقع وکیل 

قی کتاب ایرج مصداهای مطرح شده در او گفته با زمانهایی که  دارند و زمان

 . تفاوت دارند

حمید نوری را در  ؛آقای نجفی آریا گفته است :گفتوکیل مدافع نوری ادامه دادو

که صدای  :نزد پلیس گفته استدراظهاراتش اما در.است دیده "ت مرگئهی"اتاق

 .دید او را نمیبند داشت، شنید وچون چشم حمید نوری را می

گفتم واگر  کلیات را می ،مکرد من وقتی با پلیس صحبت می»: فریدون نجفی گفت

در زندان هم . دادم واب میحتما ج ،کرد سوال میامرمن درباره جزییات پلیس از

ضمنا ممکن . تماشا کنمم سینمایی نبود که بتوانم صد بارفیل. تقویم نداشتمساعت و

 «.کتاب او که قرآن نیست. است ایرج مصداقی هم اشتباه کرده باشد

را صدای اودیده وحمید نوری رامرداد، (۹)نهمزآیا دررو :کیل مدافع نوری.

 شنیده است؟



 .هم صدایش را شنیده استهم او را دیده و :فریدون نجفی

 ۳نجفی آریا پاسخ داد که ... بند داشته است چشمکه او :وکیل مدافع نوری گفت

تواند  داند که می می ،زندان رفته باشدهرکس که یک روز»بند راداشتهو سال چشم

 «.بند هم همه چیز را ببیند ماز پشت چش

مرداد به اتاق (۱۲)دوازدهمو (۹)نهمروزهای  :چنین گفت نجفی آریا هم

این اتاق برده شده  برده شده اما تاریخ سومین باری را که به "راهروی مرگ"

 به انفرادی مستقیم "راهروی مرگ"مرداد من را از۱۲چون روز .به یاد ندارد

یگر دکنید و ی ببرند ساعت وزمان راگم میووقتی شما رابه انفرادبردند 

 «.گذشته استتوانید بگویید چند روز نمی

 "اتاق مرگ"نامی ازحمید نوری درسوئد پلیس  شما درنزد: نوری مدافع وکیل 

 اید نیاورده

 "ت مرگئاتاق هی"که حمید نوری را در می کنمدیگر تاکید بار :فریدون نجفی

برد و پشت سرم  "ت مرگئهی"به اتاقمرا ( محمد مقیسه)ناصریان.دیده است

اتاق را هم در( نوری)مد که حمید عباسیگو با پلیس یادم نیا و گفتیستاد ومن درا

 .او در ردیف پشت نشسته بود و من این تصویر را بعدا به خاطر آوردم. ام دیده

شما را که به طرف حسینیه می : فریدون درپاسخ یکی ازوکال که پرسیده بود

 یدانید که پیشترها درآنجا اعدام انجام شده است ؟ بردند، آیام

تمام بچه های زندان می دانستند وبا رها دیده ! بله : می گوید  نجفی فریدون

بچه هاییکه زنده مانده ومن . من همان روز اولی که ازانفرادی به بند رفتند.بودند

من رابطه . اولین کسی بود که اعدام شد" داوود حیدری"شنیدم که .دیده بودم 

" هوشنگ رحیمی"داشتم  وهمچنین " داودد حیدری " صمیمی و نزدیکی با 

، دو برادردر آن سلول بودند که من اینهاازقدیم واززندان "عباس رحیمی "و

یادمان . فضا،فضای خوبی نبود و تماما گریه و زاری بود.قزلحصار می شناختم

 . می آمد و روحیه مون را ازدست می دادیم 

شما حاال درانفردای هستی و پیش مال ها آمدی،آن کاغذ را نوشتی،آن :  دادستان

 موقع شما شنیده بودید ؛ اشخاصی را که شما می شناختید، اعدام شدند؟ 

می .من درانفردای بودم نمی دانستم کی ها اعدام شدند .نه ونه:فریدون نجفی

 . دانستم دارند اعدام می کنند ولی کی را نمی دانستم 



بعد :درپاسخ اینکه آیافکراعدام به سرت افتاد که اعدامت بکنند ؟ گفت فریدون

ازاینکه دوستم مورس زدکه دارند اعدام می کنند، شب ها نیز وقتی آن کامیون 

منتهی من .من مطمئن شدم که دارند اعدام می کنند. می آمد وسروصدا می کرد

زیونی ویکی هم آدم یکی مصاحبه تلوی. دوموضوع را گذاشته بودم که قبول نکنم 

منافقین را محکوم می کنم وجمهوری اسالمی را قبول :آنجا که نوشتم!فروشی

 . آسیب این کاربه خودم می رسد:دارم ، گفتم 

آیا درسلول انفرادی بدید ؛ آیا این وحشت را داشتید که مرگ درکمین : دادستان 

 شما است ؟

که تورا قبول ندارم،اگر  ای خدا من: صددرصد،ولی با خودم گفتم:فریدون نجفی

کامال !آن دنیایی باشد،یقه تورااول خواهم گرفت ودرآن دنیا نیزدشمنت خواهم بود

 !!خیلی غم انگیزاست ولی واقعی ایست. برای اعدام آماده بودم

  :های پیشینم برآنم ی یادداشت بر پایه

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

های ایران، بدون گره زدن ناِم 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

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

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

 به وسعت ایران باشیم

تشکر  بیانه دادگاه حمید نوری با جمالتی ازجلسبیست سومین دومین وبیست 

جلسه بعدی دادگاه .دادگاه سوئد به پایان رسیدوتشکرازفریدون نجفی اریا میزآ

 خانمدت امهربا شه۲۱برابر۲۲۲۱سپتامبر۴۱دوشنبهروزدر استی قرارنور

 کاناداازحسن گلزاروای دادخواه خانواده هازخواهرعادل روزدار،دارروز سارا

 .پی گرفته شود

 ...تا یادداشتی دیگر 

 :لینک یادداشت های دادگاه حمید نوری دراستکهلم 

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


