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 :توضیح ضرور
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 مهر (۲۱)هم دوشنبه دوازدز رو سوئد شهراستکهلم پایتخت یمرکز دادگاه۷۳

درکشتارزندانیان سیاسی درتابستان  به جرم مشارکتاکتبر(۴)چهارمبرابر

  .کارخود را به پیش برد ،۱۷۳۳

در  زندانی سیاسی اعدام شده،عادل روزدارخواهرروزدار، سارا خانمروز دراین

 یگلزار حسن وآقای حضوردردادگاهبا درزندان گوهردشت ۳۳کشتارتابستان

 اکتبر چهارم دوشنبهروز دردادگاه شاهدوشاکی عنوان بهاکانادازویدئو ازطریق

 :شاکی وشاهد بعد ازآقایان نمیچهاردهمین و پانزدهبعنوان 

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

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

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

 .اند شهادت دادهدراین دادگاه  آریا نجفی فریدون -۱۷ ابراهیمیاحمد -۲۱



 دریک یادداشت جا را خانم سارا روزدارهارات ظدراین یادداشت ابرآن شدم که 

شد بهم سنجاق کنم ی را که طی دوجلسه برگزاراظهارات آقای حسن گزارودهم 

 . دهم تقل انتشارداشت مسدیاطی یک و

 !فرازهایی ازاظهارات سارا روزدارشاکی وازخانواده های خاوران دردادگاه حمید نوری

 خوب حاال آنجایی که برادرت است،آیا آرامگاهی دارد؟:دادستان -*

هیچ وقت جسد برادرم را تحویل نگرفتیم ونمی ما:همانطوری که گفتم... نه :سارا

ه گرایش به گروههای دسیاتی زده میشه که آنهایی کبلکه تنها ح.دانیم کجاست

این را .های جمعی، مخفیانه دفن شدندچپ داشتند،درجایی به اسم خاوران،درگور

ین عزیزان راباچشم های باید اضافه کنم که شاهدانی دفن صحنه های دستجمعی ا

 ازاعضاء بدن عزیزانی که درآنجا دفن شده بودند، خوددیدندوحتی قسمت های

ی خانواده هادرهمان بحبوحه دیده بودندواین خود گواهی ایست براینکه برخ

 پدرانی که وقتی ازوجودمادران و:اضافه کنم...وجود دارد گورهای دستجمعی

ا دست های خودزمین ،به آنجا میرفتندوبگورهای جمعی درخاوران مطلع شدند

 .  اعضاء بدن انسان را آنجا مشاهده کرده بودند رامی شکافتندو

که برادرش دندانپزشکی خوانده بود و در  :دادگاه گفتساراروزداردر -*

گوهردشت زندانی بوده و چون به حصارو های کمیته مشترک، اوین، قزل زندان

 کرد در زندان شناخته شده بود زندانیان دیگر در زمینه دندانپزشکی کمک می

. 

دان سانسور الن زنتوسط مسئو"عادل"های برادرش نامه:گوید میروزدارسارا -*

امه آخر در ن» :گفت ۱۷۳۳در خرداد  "عادل روزدار"آخرین نامه اواز. شده بود

زندانیان افزایش پیدا کرده اما او و بقیه اشاره کرده که فشارها براوودیگر

عادل نوشته بود اشک چشم . اند چه اتفاقی در جریان است زندانیان اطالع نداشته

 «.ایم ت وفادار ماندهست ولی ما به شرافت و انسانی جاری

 

 :اش با عادل روزدار توضیح داد درباره آخرین مالقات خانواده سارا روزدار -*

پدرم ارتباطاتی داشت و به »: دان برادرانش با عادل مالقات کردهیکی ازپدرش و

به عادل . شود همکاری کند، آزاد میعادل انزجارنامه بنویسد وگفته بودند اگراو



همین را به عادل گفته بود که آخرین دیدارپدرم در. دنداین را مستقیم نگفته بو

رادامه د «.نویسد نمی  نامه را بنویس اما عادل گفته بود که کاری نکرده و نامه

 :می آید

 ۱۳گیرند و روز  عادل روزدار تماس میماه از زندان اوین با برادرآذر۱۵ روز

اتاقی زنند و در  بند می به پدرم چشم»: دهند او را تحویل پدرش میساکی ازآذر

پدرم که به . یک نفر از روی یک کاغذ اتهامات برادرم را می خواند. نشانند می

بعد از تمام شدن . گوید که به من بگویید پسرم زنده است شدت نگران بود می

ترسانند  پدرم را می. گویند که عادل اعدام شده است خواندن آن کاغذ به پدرم می

بعد . ی سوگواری نداردن هیچ مراسمی براکنند که اجازه برگزار کرد و تهدید می

 ؟پرسد پیکر پسرم کجاست پدرم می. دهند عادل را تحویلش میهم ساکی از

 «.دهند گواهی فوت هم به پدرم نمی. نیستکارگویند جسدی در می

  

 :گفته بود مهدی اصالنیبه عادل ودرمعرفی او ساراروزدار،پیشترازبرادرش -*

 شخصیتی دانا،.بود جوی عدالت و همیشه درجست "عادل"ازدهه پنجاه»

داد  انسان بهای الزم را میبه منزلت .ادعا داشت ،مهربان، متین وکمسوز دل

جمله با از؛داشتترازخود، برخوردی محترم وبرابر وبرهمین اساس با کوچک

میان اوبود که درطول رشد من در  هم.ترین فرزند خانواده بودم ه کوچکمن ک

وارد  ۱۷۵۷ سال.گذاشتداشت و معنوی را برمنترین تاثیر ده، بزرگخانوا

 ۵۳سال .گرایانه گرایش پیدا کرد های چپ کم به ایده کمی شد وپزشک ی دندان رشته

این حزب درایران یعنی  ی ی داخلی ی ایران وارد شاخه با انتخاب حزب توده

سارا درفرازدیگری اززندگی « .پرداختآن به فعالیت سازمان نوید شده ودر

بندان عادل،  همو مبنای شهادت دوستانبر »:ادامه می دهدعادل درزندان اینگونه 

زندان  ۳بند کشی از شهریور، یعنی روزآغازچپ ۵تاریخ م را درا برادر نازنین

که  این. رسانند را به قتل میبرند و همان روزاو هیئت مرگ می گوهردشت به نزد

ها   ازمدتپس .کس دانسته نیست اند و او چه گفته است،برهیچ پرسیدهعادل چه از

گیرند که فالن روز برای  می تماسترم  بزرگ با برادر ۳۳خبری درآذرماه  بی

ها برای کسب  روزشماری دیگرازخانواده آن. لیف به اوین مراجعه کنیدکسب تک

عادل «جرایم».زنند ها انتظارپدرراصدامی پس ازمدت. دندتجمع کرده بوخبر

پسرم زنده است؟ به من »:سدپر پدرم بادردوالتماس می. خوانند رابرایش می



سپس .اسخ آن است که اوضدانقالب بود واعدام شدپو«.بگویید که او زنده است

ی مراسم  یکه حق برگزار تهدید به ایندهند و ش میا به دستساکی را

جمعی که بدانیم درکدامین گوشه وگور آن بی. خاوران است دفنگاهش.ندارید

 .اند اش کرده پنهان

                                                                                             (۳۴۳و ۳۳۸بلنددرشبگیر،ص  پروازی سرساراروزدار،روایت ی تاریک، زنگاه ازدریچهمهدی اصالنی،آوا) 

****** 

درپروسه اظهارات ساراروزدار،بعد ازرسمیت دادگاه وتوضیحات قاضی، وکیل 

داخت ؛ سپس دادستان به معرفی شاکی وشاهد خود ساراروزدارپرمشاورایشان 

افع حمید دجالبه اینکه وکالی مراطرح کردوپاسخ گرفت وپرسش های خود

ین آنچه دربازجویی پلیس شاهد باظهارات شاکی ونوری که تابه امروزدنبال 

شاکی وشاهددادگاه  گفتندواظهارات،اودردادگاه، دنبال بیان تناقض می گشتندتا

 !که پرسشی ازسارا روزدارندارند: امروزاعالم داشتد. اخسته نمایندر

 !عمومی اظهارات شاکی وازخانواده های خاوران، خانم سارا روزدار فضای

 !برگزارشدعصرا کمی تاخیردرصبح وباکتبر(۴)چهارم دوشنبهجلسه روز

ک کردن در ترافیل تاخیر و گیربه دلیقاضی دادگاه،،توماس ساندرکارابتدای در

 شلوغکاری نمیشود کرد، روزدوشنبه روزکاری و:گفتازهمه معذرت خواست و

ه پروس. خوش آمد می گوییم ۷۳به خانم روزدار و ورودش به سالن .است

شاهداتن برای سارا توضیح داد پیشرفت دادگاه را به روال حضورهمه شاکیان و

را در دست راست دادستان ها . شما هستندل وکی یوران یالمارشونآقای :لهازجم

خودتان داریدو عمال این دادستان ها هستند که خواستار این شدند تا از شما 

هوادار کی یئد این شهادت در باره بردار تان است که بگوی.بازپرسی گرفته شود

همه این موارد در .سپری شده استدشت به چه شکل بوده و سرگذشتش درگوهر

یک م از شما سئواالتی داشته باشند وکال هشایدسایر و. شدند بازپرسی ها گفتهتم 

وکیل شخصی هم اینجا دارید که احتمالش است که ازجانب ایشان هم ازشما 

سئوالی پرسیده بشه ونکته دیگر اینکه وکالی مدافع نوری که درسمت چپ شما 

همه آنهایی :من اینگونه فکر کردم.داشته باشندنشسته اند، اینها نیزسئوالی ازشما 



به شما معرفی خودشان را آغازکارزشما پرسشی راطرح کنند،دراهند اکه می خو

 قبل از اینکه آغاز کنید سئوالی و چیزی ندارید ؟ .نمایند

 !بله صحبتی داشتم :خانم سارا

 ... ۳۳صحبتی که ازجایگاه خواهر یکی ازقربانیان قتل عام تابستان  

اینها را شروع نمی : وقتی ترجمه شد؛ قاضی دادگاه به میان حرفش پرید و گفت 

چیزهایی که می خواهید بگویید ؛ ...روند معینی داره قوانین و اینجا یک .کنیم

 .پاسخ می دهید. آنگاه که از شما می پرسند

وببینیم که آقای  یک دادگاه است سالنکیند که اینجایدقبول اب:قاضی افزود

 .کار،حرفی برای زدن دارندیالمارشون درآغاز

آغاز کار  در ، مطالبی رابله من دوست دارم:یل مشاورسارا؛وکمارشونیوران یال

 .بگویم

فرودرین  (۱۷)سیزدهمروزدار،در عادلخواهرروزداراراس:می گوید یالمارشون

،برادر و (۳)عادل و هفت.،ایشان دنیا می اید۱۹۵۳آوریل ۱۵یعنی برابر۱۷۷۵

نیستند  امروزمادر و پدرشان در قید حیات.خواهرش در تهران بزرگ شدند

شماره یک ( C)پیوست عادل االن در.ها هستندبرادرتااز خواهرو( ۳)وشش

،هنگام ۳۳ عادل را در تابستان.توده کار می کرد عادل چپ بودوباحزب.است

عادل را به خاطر .جمعی درزندان گوهردشت اعدام اش کردندتاعدام های دس

( ۳) شدستگیرش کردندو ایشان محکوم به ش۱۹۸۷سال ری ازچپ دراهواد

ساراودوبرادربزرگترایشان،برای مالقاتش به زندان گوهر  .سال زندان شدند

سارا برای مالقاتش به زندان نرفته ،۱۹۱۱یونی ۲آخرین بار در.دشت میرفتند

 به سوئد۱۹۱۳ازایران خارج شدندودرسال ۱۹۸۴واقع ایشان درسال در.بود

که بگوییم که ایشان  جالب است.آمدندکه هنوزهم کماکان دراینجا زندگی می کنند

 ۹۴شماره  Cدرپیوست"حیدرنیکو"آقای.در زندان بودند"حیدرنیکو"همزمان با 

 .هستمساراخانم نیز ،"حیدرنیکو"همزمان وکیل خواهر( لمارشونیا)من.هستند

 .اکتبر، شنیده شود۲۹تاریخه اظهارات ایشان هم درقرار

 .عدام شدندا گوهردشت درزندان۱۹۱۱اگوست۲۱وحیدردریکروز لعادماالاحت

همزمان بایداضافه کنم که عادل .سال داشت۲۳سال وسارا ۷۲درحین اعدامعادل 

مهدی اصالنی پور "سارا،یک بخش با شاهد  خانم.مجردبود و بچه ای هم نداشت

دادگاه در ۲۲۲۲ژانویه ۲۲که اظهارات ایشان رادر.دارتباط داشتن"زی پورتبری



چند ماه .ردشت برقرار می شودارتباط مهدی باعادل درزندان گوه.شنیدخواهیم 

جدا ازاین سارا با یک .پیش که ازخانم سارا در اداره پلس بازپرسی شد

ار می گیرد که قراره درارتباط قر "امیرهوشنگ اطیابی"شاهددیگر به نام 

ارتباط نیزدر"امیر"آقای.دادگاه داشته باشیمدر۲۲۲۲ژانویه ۲۴تاریخ ایشان هم در

زندان چهره معروفی بود به این دلیل که ل درعاد.با عادل اطالعاتی دارند

به همین دلیل درزندان به خیلی ها .تحصیالت دندانپزشکی اش را تمام کرده بود

در این فاصله زمانی زندان .بعنوان دندانپزشک توجه و کمک می کرده است

خانم سارا چند نامه را به اداره پلیس .عادل چندین نامه برای خانواده می نویسد

شماره گذاری شده وحتی درضممیه پروتکل ۴۴که اینها ازسری مستندات داده 

CF به بعدوجود دارد ۷۲درصفحه   .     

درآنجا خانواده  .به زندان اوین می خواهند۱۹۱۱پدرساراخانم را دراوائل دسامبر

بنت "همانگونه که همکارمن.شدند اعدام۱۹۱۱عادل در گردندکه مطلع می

م داشت عالئم روحی که درایشان وجوددارد،نخواه،قبال توضیح دادند "رسلبری

این اظهارات وکیل بعد از.این باره خواهم پرسیدولی به شکل کوتاه چیزی در

 ...مشاور

لطفا فقط به پرسش .ن داشت شهادت دررابطه بابرادرشمااستقاضی دادگاه،بیا

 . فیلمبرداری می شودکل شهادت شماضبط و.؛جواب بدهیدمی شودهایی که ازشما

ن یکی ازدادستان های ای"کریستینا لیندهوف کارلیسون"من اسمم.سالم سارا

 !جویی بشویازرت عادل بداقراره که درباره برهمانگونه که گفتیم،.پرونده هستم

آیا این بردارت عادل !همزمان با این بازجویی، تواین عکس رابرای ما فرستادی

  است؟

  !درسته . بله : سارا

 زلحاظ زمانی این عکس، کی گرفته شده است؟می دانی ا : دادستان 

این آخرین عکسی است که برداشته شده،باید حدود یکی تا دو سال قبل :سارا

 !ازدستگیری اش باشد

 خوب ، برادرت کس دستگیرشد؟:دادستان

  .گیرشدستد ۱۷۳۲برادرم تیرماه : سارا

 می دانی دلیل دستگیری اش چب بود؟ :دادستان 



رژیم جمهوری اسالمی . از اعضاء حزب توده ایران بودبرادرنم .بله: سارا 

ازآخرین احزاب دراپوزیسیون بود،که رژیم اسالمی خواست که این حزب را هم 

 !از میدان بدر بکند

میدانی به او چند . وکیل مشاورشما عنوان کرد که برادرت محکوم شد:دادستان

 سال زندان دادند؟  

 !ندان گرفتسال ز( ۳)برادرم به شش. بله: سارا 

آنگاه که برادرت دستگیرشدوحکم گرفت،درهردو مرحله تو درایران :دادستان

 بودی؟

 !بله :سارا 

 گز به مالقاتش نرفتی؟ولی هر :دادستان

همزمان باموج آن حزب بودیم و همسرم ازاعضاء همینبرای اینکه من و:سارا

 !او را نداشتیمدستگیری ها تاقبل ازاینکه ایران راترک بکنیم،امکان مالقات با 

شما عنوان داشت،که برادرشما،درس داندن پزشکی می مشاوروکیل :دادستان 

 خوانده است،درسته؟ 

 !بله: سارا 

زمانی که عادل درزندان بود،درکدام زندان ها مستقر مدت آیامی دانی :دادستان

 بود؟ 

" درمی کنند،مدتی دستگیر،عادل راکه ترمبرپایه اظهارات برادربزرگ:سارا

که از  -اعضاء حزب تودهاظهارات دیگر برپایه بوده،این را"یته مشترککم

هم همین پروسه را طی که آنهاچرا.،نیزعنوان کردندهم بودند -دوستان عادل

بزرگترم تلفن نداشتند تااینکه به برادرخانواده ماچند ماهی هیچ خبری ازاو!کردند

بود،باید خانه مسکونی مکانی که شبیه یک نندکه پدرمن به خیابان فلسطین درمیز

ت چند درآن مکان پدرم یک مالقا!خودش برای مالقات عادل مراجعه کندتنها

معلوم بود که شده ودرم خیلی الغرن بود که براگواه ایدقیقه ای با برادرم داشت و

  .صدمه دیده است

ببینم اینجایی که می گویی که پدرت برای مالقات برادرت رفته،همان :دادستان

 است؟" شترککمیته م"

ولی جایی وآدرسی درخیابان فلسطین .تائید بکنممن نمی توانم که این را:سارا

 بوده است 



ا می دانی به کدام یک اززندان ه.بهرحال ازآنجا اورا به زندان می برند:دادستان

 را بردند؟ او

از آن ببعد دو برادر بزرگترم .بعد ازمدتی به زندان اوین منتقل می کنند:سارا

من که در .تا زمانیکه برادرم عادل زندان اوین بود به دیدنش می رفتندوپدرم 

ایران نبودم ولی این را از برادرم شنیدم،که تعدادی اززندانیان رابه زندان قزل 

رامستقیما ازاوین برادرم  وظاهرا.الحصاروجمعی رابه زندان گوهردشت بردند

 درگوهر۷۶ام تابستان قتل عراتامقطع وبقیه زندان خودبه گوهردشت منتقل شد

     ! دشت گذراند

  تا آخردرگوهر دشت ماند؟ کجا می دانید که اواز:دادستان

ازقول دو برادر بزرگترم و پدرم تا آخرین روزهای تابستان به دیدنش به :سارا

 !گوهردشت می رفتند

 منظورت چی است ؟:دادستان 

برای  رخانوادههردوهفته یکبامنتقل شد عادل اززمانیکه به گوهردشت:سارا

 ! با زندانی صحبت کردایستادو پشت شیشهمالقات بروند و از

 توازکجامی دانیدکه پدروبرادرهایت به مالقات میرفتند؟ :دادستان

زمانیکه درایران بودیم ازطریق .اطالع ازاین وضعیت خیلی طبیعی است:سارا

ع تلفن های کیوسی من یاهمسرم با پدرم صحبت کنیم واز حال عادل اطال

من با پدرم و بستگانم دیدارداشتم و اینکه به خارج آمدیم چندین بارزابعد.بگیریم

برادربزرگترم که اینجا زندگی می کند،اززبان آنها شنیدم که بارهاباعادل دیدار 

   . همینطور از زبان برادر و خواهرم این را شنیدم  .داشتند

تحویل ما دادید وحاال به این تا جائیکه متئجه شدم، شما چند تا نامه را :دادستان

این نامه را که االن نگاهش می .شما سه نامه تحویل مادادید.نامه ها نگاه می کنیم 

   .نوشته است۱۹۹۳مه که برابر۱۷۳۵اردیبهشت۲۵کنیم خود عادل درتاریخ 

 .درست است  :سارا

 برای چه کسی این نامه را نوشته است؟: دادستان 

برادرکوچک ترما که ازعادل نامه به نامه یده میشود،همانگونه که درنامه د:سارا

قسمتی که عادل نوشته،ثبت دراسم اونام دارد،و"کامل روزدار"است به نامجوانتر

در زیر و.نوشته شده است "کامل"از محتوای نامه هم مشهوده که نامه به !است

س می نامه عادل در بخش جواب،برادرم کامل که در آلمان زندگی می کرد و در



نامه به دفتر زندان می رسید و در زمان .خواند،جوابش را نوشته و فرستاده است

در آلمان پست می کرد و "کمال"پدرم آنرا برای. مالقات آنرا به پدرم می دادند 

او پاسخ اش را می نوشت و همین طریق پروسه بازگشت جواب به عادل طی 

 !می شد

کرج،زندان رجایی شهر،که من :ه شدهآدرس اش را که نگاه کنیم نوشت:دادستان

نمی دانم می توانی این پرسش را درسته؟. ادعا می کنم همان گوهردشت است

  آدرس آنجاچاپ شده یاشماپُرمی کنیدومی نویسید؟جواب بدهی یا نه،این 

صورت آماده چاپ  همانطوری که مشخص است و این برگه ها از قبل به:سارا

زندانی می نویسدودربخش سمتی که خودق.شده وجود دارد ودوقسمت دارد

آدرس زندان به صورت چاپی .بازگشت دریافت کننده نامه جوابش را می نویسد

یعنی در آن زمان در " بند یک"دردرون نامه به خط عادل نوشته شده . آنجا بود

دست خط او را به ، ماز آنجایی که من با عادل بزرگ شد.این بند زندگی می کرد

را " عادل زوردار"هم آنجایی که بندیک اسم و اسم فامیل خود .خوبی می شناسم 

  . نوشته است

  ۲۴این نامه دیگرتاریخ.یک نامه دیگری هم هست که شما تحویل دادید:دادستان

میالدی است،درسته ؟این نامه برای کی ۱۹۱۳فوریه به تاریخ و۳۵ماه بهمن 

 است؟

 -همانطوری که می بینید -این نامه راهم عادل نوشته،که بخشی ازآنرا :سارا

 این نامه راعادل به نام.توسط مسئولین زندان سانسورشده است

عارف که بخش پائین نامه اسم پدرم وودر.شروع می کند"عارف"برادربزرگترم

پسرم تمام پایان این نامه بااسم من و.؛ثبت شده استایران زندگی می کرددر

   !و روی من و پسرم را عادل می بوسد میشود

 آیا آنجا هم آدرس زندان کرج است؟:دادستان

نوشته شده ولی ولی توضیح ام اینکه نامه به نام پدرم وبرادرم کمال ... بله :سارا

در نامه اذعان می دارد که شرایط زندان .من نوشته شده استنامه برای شوهر

ت او به آینده امیدوار است و حقیق.چگونه است و روی اعتقادات خودپایبند است

  . در پایان پیروز خواهد شد

برابر ماه  ۳۳خرداد ۲۱به ماتحویل دادید ودرتاریخ یک نامه سومی هم :دادستان

  درست است ؟.است۱۹۱۱جون



 ! بله:سارا 

. که درآلمان است ،رسیده است " کمال"این نامه باز خطاب به برادرت:دادستان

 درسته؟

تاده در آلمان نوشته وفرس" مالک"این نامه هم به همان شکل است که به نام:سارا

نگار ویاشارم دو فرزندم ست ودرپایان اسهمسرم اولی محتوی نامه به نام من و

 .  را آورده است

نوشته  جواب،هیچ تاریخی برای پاسخ آن درآنجایی که جواب نوشته:اندادست

 !نشده است؟ 

 تدرس ،۳۳خرداد ۲۱عادل اززندان است آخرین نامه:همانطوری که گفتید:راسا

همان پروسه راطی کرد،یعنی ،وع قتلعام ها درزندان گوهردشتپیش ازشر

همسرم اشتباه .توسط پدرم به آلمان وبعد توسط برادرم درسوئد به دست ما رسید

اضافه کنم؛هرنامه ای که .کرده،جواب رانوشته و تاریخ نامه را ثبت نکرده است

ا کپی نامه های اصل عادل ن های.ما یک کپی از آن می گرفتیم.میرسیدازعادل 

 !.است

حاالسئوال ام این است،آیا می دانید که پاسخ شما به دست عادل رسید یا :دادستان

 نرسید؟

ماجواب رافرستادیم ولی باتوجه به شرایطی که پیش آمد مبتنی برقطع :سارا

به نظر می اید که این نامه هیچوقت به دست عادل ... مالقات ها،آغازاعدام ها و 

 .  ده استنرسی

تو ایا از اخرین مالقات پدر و برادرت با :وکیل مشاور شما هم گفت:دادستان

 عادل خبر داری؟

آخرین گفتگویی که با برادرمداشتم؛او آخرین مالقات خود با عادل را به :اسار

 !اواخر تیر خبر می دهد

 بعد از آن آخرین مالقات چه می شود؟:دادستان

به آنها می .برای مالقات طی دو هفته می روند طبق معمول پدروبرادرم: سارا 

ان چندین این موضع رفتن آنها به زند.که مالقاتی درکارنیست:گویند

االن درزندان کمی :می گویند آنها طرف زندان بهتااینکه از.بارتکرارمیگردد

دار می ما خودمان شمارا خبر.شلوغی شده،الزم نیست شما به اینجامراجعه کنید

 ! سازیم



این خبررادرچه تاریخی به تومنتقل کردند،که پدرو برادرت :اندادست

  نتوانستند،عادل را ببینند؟

درست ما هم ازرادیو  .سوئد زندگی می کردیمدرکه ما ۳۳همان تابستاندر:سارا

زندان های ایران یم مبنی بر اعدام های مخفیانه درهای خارجی اخباری می شنید

... 

 ایران درارتباط بودید ؟آیا با خانواده ات در:دادستان

نگران وضعیت عادل درزندان .درالتهاب بودیم.ماباخانواده درتماس بودیم:سارا

استم شخصا نمی خومن !مادرمجموع ماههای نگران کننده ای را گذراندیم.بودیم

دراین فاصله پدرم وخانواده هیچ خبری ازعادل  .کنمماجرای اعدام هارا باور

آذرباشد،در تهران به ۱۵،برادرم بزرگترم گفت بایدتادر نیمه ماه آذر.نداشتند

گرفتن خبر به  آذربرای۱۳پدرتان رافردا :برادرم درتهران تلفن میشه ومی گویند

به همراه دو برادرم به زندان اوین رذآ۱۳یخ پدرم درتار.زندان اوین مراجعه کند

را پیدا  با عادلمالقات همراهی با پدرم درامرمی روند ولی به دو برادرم اجازه 

به او چشم بند میزنند و :در این موردپدرم برای من تعریف کرده است.نمی کنند

به داخل اطاقی میبرندواورامی نشانند و یک نفر از روی کاغذی که دستش 

پدرم که بغایت !بود،شروع به خواندن اتهامات برادرم را برای پدرم می خوانند

به من بگویید که پسرم :می گوید.نگران بودونگرانی اش درآنجا تشدید می شود

که ساکت باشد تا او : به پدرم می گوید.زنده است و پسرم که چیزی نشده است

پسرت به خاطر این اتهامات :وبعدروبه پدرم می گوید.تمامی نوشته رابخواند

وتهدیدش میکنندومی بترساننددرم را خیلی تالش می کنند که پ.اعدام شده است

به پدرم ساکی که متعلق .مراسم سوگواری را هم ندارید گویندکه اجازه هیچگونه

پدرم می . به برادرم عادل بودوبرخی وسائلش در آن بود؛تحویل وی می دهند

آنرا تحویل نمی تو:برم آنراتحویل بگیرم؟می گوید که پیکر پسرم کجاست تا:گوید

اجازه هیچ اعتراضی هم نداری وپدرم راباساکی به دست بیرون می گیری و

    !رستندف

می دهند که پسرش یا برادرت اعدام شده است،آیابه وقتی به پدرت خبر:دادستان

 او می گویند که کجا اعدام شده است ؟

به هیچ وجه،هیچ اطالعاتی نمی دهند و حتی هیچ برگه ای که دال براین :سارا

      .جنایت باشد به دست پدرم نمی دهند،حتی جسد برادرم را به او تحویل نمی دهند



 ببین شما کی ازاعدام برادرتان مطلع می شوید؟: دادستان 

همچنین از طریق خانواده های .ما تمام مدت درتماس با خانواده بودیم:سارا

دیگربه رادیو و رسانه های دیگر مثل بی بی سی فارسی درزپیدامی 

می  بعدکه پدرم مطلع.کرد،خبردارشده بودیم که جنایتی به این بزرگی اتفاق افتاد

 . من به سرعت ازطریق خواهر بزرگترم این خبر را می گیرم .شود

 حاال آنجایی که برادرت است،آیا آرامگاهی دارد؟ خوب:دادستان

سد برادرم را تحویل نگرفتیم ما هیچ وقت ج:همانطوری که گفتم... نه :سارا

آنهایی که گرایش به  بلکه تنها حدسیاتی زده میشه که.نمی دانیم کجاستو

های جمعی، مخفیانه دفن تند،در جایی به اسم خاوران،درگورههای چپ داشگرو

عزیزان  این را باید اضافه کنم که شاهدانی دفن صحنه های دستجمعی این.شدند

حتی قسمت های ازاعضاء بدن عزیزانی که درآنجا دفن راباچشم های خوددیدندو

گواهی ایست خودرهمان بحبوحه دیده بودندواین شده بودند،برخی خانواده هاد

پدرانی که وقتی مادران و:اضافه کنم...وجود دارد براینکه گورهای دستجمعی

ا دست های ،به آنجا میرفتندوبگورهای جمعی درخاوران مطلع شدندازوجود

   .  اعضاء بدن انسان را آنجا مشاهده کرده بودند خودزمین رامی شکافتندو

 زندان گوهردشت بودند،ه باکه شمابااشخاصی ک:وکیل مشاورشماگفت:دادستان

  درسته؟. درتماس بودید

ن خاطرات وهمه حمیدنوری،همه ای"آقای"ازدستگیری متهم عدمن ب! بله:سارا

عادل دریکجا باره تالش کردم باکسانیکه بادو!آمدباره رواین تلخی ها دیگر

عزیزی در دوست بسیار.اعدام ها،تماس بگیرم آن مقطع زندان بودند،خاصه در

که ازدوستان بسیارنزدیک .درآلمان دارم  "بهرام بیگدلی"رم به نام دکترآلمان دا

برادرم عادل دردانشکده دندانپزشکی تهران بود و فعالی که همزمان باقتل عام 

نیانگزاری رادرشهرکلن آلمان ب"کلن -عیت دفاع اززندانیان سیاسیجم"۳۳سال 

اط بمن باایشان ارتزمینه فعال بوده ودراین ،(۷۷)وسهمی کندودرتمامی این سی 

     .گرفتم

چه  که این آدم ببینممی خواهم .بشویم خواهیم واردحاشیهمانمی :دادستان

 باره برادرت داشت؟ اطالعاتی در



چون من کسی را نمی شناختم که باعادل .تدقیق کرده باشممن می خواهم :سارا

قای مهدی آگرفتم وازطریق ایشان،این من با ایشان تماس بنابر.بوده باشدبند هم

 .و دیگرزندانیانی که درگوهردشت بودندرا پیدا کردم  اصالنی

ارتباط بودیدووکیل شما می با مهدی اصالنی در که:ببینید شما می گوئید:دادستان

تباطی که شمابامهدی اصالنی این ارتمام ارتباط بودید،ی درکه باامیراطیاب:گوید

 ده است ؟ اطیابی داشتید،بعد ازدستگیری حمید نوری بووامیر

تماس  هم بند عادل که تقریبا همزماندوو مهدی اصالنیارتباطم با .اری:سارا

در یکی و دو سه ماه اخیر  به تازه گی،"امیرهوشنگ اطیابی"داشتم وبا آقای

   .ارتباط داشتم

تماس بودید،درست هم در"سارا نیکو"خانمتاجائیکه میدانم شما با :دادستان

 است؟

ارتباط مون برقراربودوقتی .ا ازدوره دبیرستان می شناختممن سارا ر!بله :سارا

ایشان به نروژآمدندومن میدانستم که بردارش درحزب توده فعال بودوهمزمان 

بوده،لذا من باسارانیکو  "مهرگانحیدر"اسم ایشانقتل عام هاکشته شدندو باهمان

ری شرکت آیاتمایل دارید بعنوان شاکی پرونده حمید نو:ارتباط گرفتم وپرسیدم

 !؟ایشان هم قبول کردند.بکنید

درزندان با هم بودند را "حیدر"وبرادرنیکو"عادل"نفس اینکه برادرتو:دادستان

 کی مطلع شدید؟

چون زمانی که .برای من تعریف کرده بود"نیکواراس"ل ها پیشسااز:سارا

عادل وحیدردرگوهردشت بودند،اودرایران زندگی می کردو به مالقات برادرش 

دشت رفته بودو از آنجا که پدرم را درآن مالقات ها دیده بود،این را درگوهر

آیاتو عادل روزداررا می شناسی؟او هم پاسخ می دهدکه :ازبرادرش می پرسه

 ! خیلی خوب می شناسم و اوهم درهمین زندان است

من یک تصویردیگری به شمانشان می دهم،این یک لیستی است :دادستان

 یک ،دراینجاj6درپروتکل ۱۴۲درصفحه.است کرده سرهم"تریبونال ایران"که

یعنی .هم بادو تا اس همراه استوروزنوشته شده آنامی است که بادوتا"عادل"

شخص آیامی دانید که این برادرشماست یا.بعدی دار می آیددوتا لغت است و

 دیگری است؟



ن بنابرای.اصالفعال نبودم،"ایران تریبونال"دادگاهمن متاسفانه درجریان :سارا

بنابراین .داده شده باشد"ایران تریبونال"این اطالعی نیست که ازطرف من به

ولی به نظر می آدم .همانگونه که می بینید اسم وفامیل درست تنظیم نشده است

  .  بوده باشد"عادل روزدار"که منظور برادرم 

 .سال نوشته شده است۷۲آنها جفتتاآنجائیکه به سن شان برمی گردد،:دادستان

اشاره ( کالج)شان دانشجوی دندانپزشکی گفته شده ودردیگری به دانشگاه دریکی

 .  شده است 

یکی اش .همانطورکه شما اشاره داشتید،انگاردراینجاازدو نفر یاد می شود:سارا

اشتباهی درزندان اوین بوده وآن دیگری معلوم نیست درکجاست؟بنابراین این 

درکتابی "عادل روزدار"ولی اسم،انجام گرفته"ایران تریبونال"ازجانباست که 

 ! هم ثبت شده است"بنیادبرومند"که حزب توده انتشارداده ثبت شده ودرلیست

 "ایران تریبونال"هیچ اطالعاتی ازبرادرتان به ؛شماسئوال ام اینستکه:دادستان

 درست است ؟ .ندادید

 !کامال درسته و شما درست متوجه شدید:سارا

ین دو اسم می تواند،یکی شان اسم برادرتان بوده ازاینرو به زعم شما ا:دادستان

 باشد؟ 

ازآنجائیکه دراولین ردیف اشاره شده که برادرم دانشجوی دندانپزشکی !بله:سارا

ساله گی هم اعدام شده،بنابراین خیلی شبیه اطالعاتی اسنت که به ۷۲بوده،ودر

 !برادرم تعلق دارد

را تقسیم اش کردند،آیا دوروزدارشتننوبادوتا آرا"عادل"ببینید حاال اینکه :دادستان

 درمورد آن نظری دارید؟

که فامیلی ؛برای اینکه ما همه خانواده روی آن توافق داشتیم.کامالغلط است:سارا

و دریک کلمه نوشته شودوعمالیک ( ار،او،یو،دی،ای،آر)انگلیسی بایدبا مان

 . ،نوشته می شود(آ،دفا،ال)هم با"عادل"کلمه هم هست و

ببینم می توانیم کمی . پرسشم در باره فعالیت سیاسی برادرت است:وکیل مشاور

( ۳)من می دانم که فاصله سنی تووبرادرت شش.عمیق تر وارد این مسائل بشویم

  فعالیت سیاسی اش بشکل تقریبی چه تاریخیازیادت می آید که او.سال است

 شروع کرد؟



آنجاباایده های .باشد باید ۵۴مربوط به سال .برادرم وقتی وارددانشگاه شد:سارا

تیپی بود که سرزمین اش را دوست داشت و به مردمش .چپ آشنایی پیداکرد

عشق می ورزید و آرزوی بهروزی ورفاه مردمش راداشت،روی این ایده آل ها 

 . جذب چپ و حزب شد

این حزبی که برادرت عضوش شده بود،آیایک حزب ممنوع بوده :وکیل مشاور

 است؟

توجه داشته باشیم که . دهه های پیش بودیمی وممنوع ازبله یک حزب قد:سارا

 !این ایدههای چپ،درآن زمان در دنیا،نیروهای زیادی را اشغال می کرد

چه .زندان محکوم شد(۳)برادرت به شش:پرسشم هم این است:وکیل مشاور

 فعالیتی کرده بود که شش سال به او زندان دادند؟

 این طور نیست که خیلی.سی هستیمبرای ماکه همه عضو یک جریان سیا:سارا

ولی ازحدسیات این بود که برادرم،جزء شاخه .هم خبردارباشیممشخص ازکار

این حزب آن شاخه رابرای اینکه همه حزب آسیب نبیند، . مخفی حزب توده بود

 !تشکیالت این چنین هم داشتو متالشی نشه،

وهر دشت تعریف ازگ اماسئوال بعدی؛توازآخرین دیدارخانواده ات:وکیل مشاور

 را دیدند؟ "عادل"حاالپرسشم اینکه؛چه کس یاکسانی آخرین بارکردی،

 !پدرم ویکی ازبرادرانم که درایران زندگی می کننند،او را دیدند:سارا

که عادل چه شکلی شده ویابرادرت برایت تعریف کردندپدرآیا:وکیل مشاور

 بود؟حالش چگونه بود؟آیا ازاینگونه حرف ها برایت زدند؟

همیشه باخود داشت،با  عادل به مانند همیشه،باروحیه قوی وبالبخندی که:سارا

پدرم ازطریق یک سری ارتباطاتی .آنموقع هم روبرو شده بودمی شدوآنها روبرو

وتعهد بدهدایدهایش امضاءازانزار"عادل"گفته بودندکه اگر داشت،به او که

اینرا همان ارتباطات بابام .همکاری باجمهوری اسالمی کند،می تواند،آزادبشود

برای همان پدرم .چنین کند، ما هم کمک می کنیم"عادل"به او گفته بودند که اگر

ما کمک می در آخرین دیدارش با برادرم گفته بود که چنین نامه ای بنویس و

من کاری نکردم که بخواهم از آن :درپاسخ گفته بود"عادل."بشویکنیم تاآزاد

 ! پشیمان گردم 

امضاء نمی " عادل"می خواهی بگویی که تو. من کمک کنم بگذار:اوروکیل مش

 !کند



گفته بود که من بیشتر محکومیت ام را انجام دادم و بقیه را هم انجام !دقیقا:سارا

 . خواهم داد

یعنی خودش فکر می کرد بعد ازشش سال زندانی که برایش تعیین :وکیل مشاور

 !کردند ،آزاد خواهد شد

،اواشاره "عادل"بایداشاره کنم که درنامه آخر.اگر وکیلم اجازه بدهند!دقیقا : سارا

هاو دیگر زندانیان سیاسی بیشترشده است، "عادل"کرده که فشارهاواذیت هابه

  . ونه بقیه خبر نداشتند که چه اتفاق هولناکی در پیش است"عادل"ولی نه

دراوضاع واحوال که آیا تغییراتی :اتفاقا همین رامی خواستم بپرسم:وکیل مشاور

 !او گفته که فشار ها زیاد شده است  زندان بوداست که توگفتی؛که

به حدی زیاده که آدم گاهی وقت ها،،هافشارکه درنامه نوشته،"عادل"برادرم:سارا

احساس می کنه که کمرش داره خم میشه،و اشک پاکه که جاریه،ولی ما همچنان 

 !دبه شرافت و انسانیت وفادار باقی خواهیم مان

می دانی که برادرت درگوهر دشت کی اعدام شده  اآیادقیق یاتقریب:وکیل مشاور

 است؟

روز پنج شهریور،روز شروع اعدام های بچه طبق شهادت هم بندان عادل،:سارا

   !شنیدم " عادل"هم بندی های من با گوش خودم ازهای چپ،

 از کی ها شنیدی؟:وکیل مشاور

 "عادل"که درهمان بند.بایدباشد"هبودیامیرحسین ب"آقاییکی شان  اسم:سارا

 .خاطراتش نوشته استاز هم"جنگل ستاره یه"اب به ناموحتی یک کت بوده

، او شاهد بود وشخص دیگری که شاید نخواهدکه من اسمش را دراینجا یاد کنم

و چند تن دیگر را ازبند شان صدا کردند و عادل وآن ها "عادل"که آمدند و اسم

حتی کسانیه االن .ان بردند و عادل دیگر به بند بازنمیگرددرابا چشم بندباخودش

راهروی "برای من نوشتند،یکی ازآنهادر"عادل"درایران هستندودرباره 

بودند که آنها را به صف وتعدادی دیگر"عادل"هد خواندن نامبوده وشا"مرگ

 . ! دندسینیه برحکردندو به طرف 

درزندان بود،توازنگرانی "عادل"خوب سارا،حاالدرخاتمه،آنگاه که:وکیل مشاور

خودت گفتی و همچنین گفتی؛وقتی حمید نوری دستگیرشد،این خاطرات تلخ 

مفیدبگو،که این جریانات چه تاثیری وحاال کوتاه ومختصر.دوباره برایت زنده شد

 روی تو گذاشته است؟ 



باشم که مجبورهمه این جریانات باعث شده که تمامی دردها روبیاید و من :سارا

 .مصرف می کنم و درارتباط با روانشناس هستم داروومک پزشکی بگیرم ک

 .دیگرسئوالی ندارم و مرسی 

 . دیگرسئوالی ندارند و همه اعالن داشتند که سئوالی ندارند :قاضی ازهمه پرسید 

  :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  ان خفته در خاورانی ایرانی 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

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

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

 به وسعت ایران باشیم

 قاضیآمیزبیان تشکره دادگاه حمید نوری با جمالتی ازجلس نچهارمیوبیست 

 ۴۲دوشنبه درروز ،ازخانواده های دادخواهدار،روزازخانم سارادادگاه نوری 

 از مهربا شهادت خانم سارا روزدارخواهرعادل روزدار،۲۲برابر۲۲۲۲سپتامبر

 ان سیاسییزندانحسن گلزاری ازادامه ساعت دو با درخانواده های دادخواه و

پی گرفته دوشنبه و سه شنبه کانادا  هوادار پیشین سازمان مجاهدین ازسابق و

 .دش

 ...تا یادداشتی دیگر 

 :لینک یادداشت های دادگاه حمید نوری دراستکهلم 

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

  

 
 


