
 ۲۵یادداشت 

 ( بخش اول) از استکهلم( عباسی)ی حمید نوری  محاکمه جلسه و پنجمینبیست گزارش 

 امیرجواهری لنگرودی      

amir_772@hotmail.com 

 

 :توضیح ضرور

 جلسه دادگاه حمید نوری ،پنجمینو چهارمین وبیستو بیستنهم درهفته طی  

زهای رو سوئد تختشهراستکهلم پای یمرکز دادگاه ۷۳ ،درسالن(عباسی)

 برابر( ۱)سیزدهم شنبه اکتبروسه(۴)چهارممهربرابر(۲۱)دوشنبه دوازدهم 

کارخود  ،۱۷۳۳درکشتارزندانیان سیاسی درتابستان  به جرم مشارکت (۵)پنجم

  .را به پیش برد

زندانی سیاسی روزدار،خواهرعادل روزدار، سارا خانم دوشنبهروز درصبح

 وعصر باحضوردردادگاه زندان گوهردشتدر ۳۳درکشتارتابستان اعدام شده

 شاهد عنوان بهویدئوازکانادا ازطریقگلزاری حسن آقایاکتبر چهارم دوشنبه

 :بعد ازآقایان شاکی وشاهد پانزدهمینبعنوان  دردادگاه وشاکی

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

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

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

دراین دادگاه خانم ساراروزدار -۱۴ آریا نجفی فریدون -۱۷ احمدابراهیمی -۲۱

     .                                                  بوده اند واظهارات خود را بیان داشته اند

زندانی سیاسی سابق ساکن کانادا که  حسن گلزاریدراین یادداشت اظهارات 



را یادداشت می کنم  و ادامه روزدوشنبه با دادگاه اسکایپ اولین ازطریق ویدئو

  . !آنرا دریادداشت بعدی جای می دهم 

 !فرازهایی ازحسن گلزاری از شاکیان و شاهدان دردادگاه حمید نوری

دونستم آن پایین چی  من توی انفرادی بودم و نمی»:ت حسن گلزاری گف -*

وقتی . شب ۱۱شنیدم که بیرون سر و صدا میاد بعد از ساعت  می. گذره می

یا "فرستادند و  آمد که صلوات می شد سر و صدای پاسدارها می تاریک می

بعد دقتم بیشتر شد و . گن مرگ بر منافق و مرگ برکمونیست می. گن می "حسین

شب بود و من تصویررنگی تو ذهنم . آمدند ها هر شب می م که کامیونمتوجه شد

بعدها فکر کردم که . کردند توی کامیون آمد و پرت می صداهایی که می. نیست

. بردند و قطعا همین بوده آمدند و می ها بوده که هر شب می های بچه این جنازه

های  کامیون. یدکش طول می[ ها رفت و آمد ماشین]حداقل یک ساعت این قضیه 

 «.کنند بود هایی که حمل گوشت می کنم کامیون فکر می. بزرگ بودند

حتی وقتی از انفرادی به بند دو منتقل شد بعد از چند : گوید حسن گلزاری می -*

چشمبند بزنید و اینبار تصور همه این بود که »:روز مجددا به تمام زندانیان گفتند

 . «مان کنند برند اعدام می

 

آن زمان پس از آنکه از او خواستند کسی را در »:گوید ای حسن گلزاری میآق-*

دام روزهای قبل آنجا اعهمان آمفی تئاتری منتقل شد که درنپذیرفت، به وبدهد ول  

دن زندانی ازلباس اوراگرفته آنجا حمید عباسی برای جابه جا کرکردند ودر می

 «.و نباید به شما دست زد" شما نجس هستید"گفته و

 

توازکجا می دانید که هرشب دهها :حسن گلزاری در پاسخ ، پرسش دادستان -*

هریکی ودو روزدرمیان ،آن کامیون یخچال دارمی :نفراعدام می شدند؟ گفت

من ته . آمد، و من طبقه سوم بودم وهفت تا هشت متربا این کامیون فاصله داشتم

هرچند دقیقه یکبار اینها . کامیون را نمی دیدم بلکه سرکامیون را می دیدم

" مرگ برمنافق"صلوات می فرستادند وجسمی را درون کامیون می انداختند و

بعد ها این رافهمیدم که .من جنازه را ندیدم. بعد یک صدایی می آمد. می گفتند

 .اینها هرروزه ، اعدام می کردند،حدس وگمانم اینکه این جنازه بچه ها بوده است

نفرمارا صدا زدندو به اطاقی  (۴۱)تا چهل (۷۱)سی: حسن گلزاری می گوید -*

ما آنجا ایستادیم واحساس کردیم که بوی گازبه اطاق می .چشم بند داشتیم.بردند

فامیلش رانمی گویم  -، چون درایران است من "مصطفی"یکی ازبچه به اسم. آید



گفتم؛ می خواهند با گازما "مصطفی"من به .،ممکن است برایش خطرباشد -

می دانی : به من گفت" مصطفی."د؟ خیلی لحظه ی غم انگیزی بودراخفه کنن

نیم ساعتی ما را آنجا .نفس عمیقی بکشیم واینجوری بمیریم،بهتراست.چکارکنیم 

 .نگه داشتند ودوباره به داخل بند برگرداندند

این لحظه به زندانی را که در( عباسی)ید نوری حم: گوید حسن گلزاری می -*

شتم قرار ، به شدت مورد ضرب و"اعدام نیست نترس"ود آقای گلزاری گفته ب

 «.می دادکسانی بود که به پاسدارها دستور جملهحمید عباسی از. داده است

نفرمارا صدا زدندو به اطاقی  (۴۱)تا چهل (۷۱)سی: حسن گلزاری می گوید -*

ما آنجا ایستادیم واحساس کردیم که بوی گازبه اطاق می .چشم بند داشتیم.بردند

فامیلش رانمی گویم  -، چون درایران است من "مصطفی"یکی ازبچه به اسم. یدآ

گفتم؛ می خواهند با گازما "مصطفی"من به . ،ممکن است برایش خطرباشد

می دانی : به من گفت" مصطفی. "راخفه کنند؟ خیلی لحظه ی غم انگیزی بود

ما را آنجا  نیم ساعتی.نفس عمیقی بکشیم واینجوری بمیریم،بهتراست.چکارکنیم 

می :دادستان به اومی گوید! همین. نگه داشتند ودوباره به داخل بند برگرداندند

دانم ومی دانم که اتفاقات زیادی درطی این سال ها که درزندان بودی،برایت 

 !افتاده است،ولی مامتاسفانه نه امکانات ونه وقتش داریم که تمامآنهارا مرورکنیم

******* 

،اولین حسن گلزاری ازکاناداوازطریق ویدئواسکایپ عمومی اظهارات فضای

  !دوشنبهروز

 ویدئوی گلزاری راازطریق لینکحسن آقای امروز:،قاضی ساندرادگاهرئیس د

 .با خودمان داریم کانادااز اسکایپ

و م خوش آمدید،من اسمم توماس ساندرحسن گلزاری به دادگاه بدوی استکهل

 . رئیس دادگاه هستم

 ! ممنونممی کنم وهم تشکرمن : حسن گلزاری 

دادستان ها که اینجا نشستند،اول ازشما .حاالروند کاررا برایتان توضیح می دهیم

سئوال میپرسند ولی وکالی دیگری هم هستند که ممکنه ازشما سئوال داشته 

 !باشند،ازجمله وکال ی مدافع حمید نوری

خودش را به شما سئوال می کند،شخصی که از.بکنیماینکه کارراسهل تر ایبر

آن شخص را می گذاریم درآن شرایط تصویر.د که چکاره استمعرفی می کنشما

  .تا طرف مقابل تان را ببینید



نماینده قوه قضایی کانادا برآن بود .درشروع دادگاه بحث برسرداشتن ماسک بود

رئیس دادگاه برآن بود که ما خواهان این هستیم .که شاهدباید،ماسک داشته باشد

حسن ورضایت نداد به هررونماینده قوه قضائیه کانادا.سک نداشته باشیدکه شماما

 .دادودادگاه رضایت  گلزاری باماسک سخن گفت

و  درمقدمه صحبت می کندونقش ومشاهدات"سلبریهبنت "شماوکیل مشاورابتداء

 .شمارا معرفی می کند تجربیات

ی است این بازجویی درباره حسن گلزار:وکیل مشاورگلزاری صحبت می کند

حسن درآن شرایط .است۱۲(B)لیست ما درپیوستاست ودر۱۹۳۲که متولد سال 

 خاطرفروش نشریه سازمان مجاهد،به بود،هوادارمجاهدین بودوهرچه که

 ۱۹۱۱ سپتامبر  (۹)برابرنهم۱۷۳۱شهریور (۱۱)هیجدهم درتاریخاو.دستگیرشد

دوره  سال داشت وداشت۱۹ودوسال حکم گرفت،حسن آن هنگام دستگیرشد

که دستگیرشد، حکم ۳۱درسال .می گرفتخودرادیپلم بیرستان رامی گذراندود

سال زندان رابه اودادندوآن اولین وآخرین جریان دادرسی بودکه درحق (۲)دو

 هردو.رساندندسال (۱۲)اوانجام شدولی بعد ازآن،حکم اوراباالبردندوبه دوازده

 زاین درزندان گوهرولی بعدا.حکم مورداشاره رادرزندان قزل الحصاربه اودادند

این . سال هم درحق اوصادرمی شود(۱)دشت،یک حکم دیگری به مدت هشت

،بدون تشکیل دادگاه،بلکه واضافه کردن حکم زندان ها تغییرسال مجازات زندان

سال  (۴)چهار.نامبرده دردوزندان مختلف بوده است.تنهابه اوابالغ می کردند

 !راندگذدشت گوهرسال هم در(۴)وچهاردرقزل الحصار

 به زندان گوهردشت آمدو۱۵حسن دربهار

حسن .شد آزاد ۱۹۱۹سپتامبر (۱۱)یازدهمبرابر۱۷۳۱یورشهر(۲۱)دربیست

هم ،قبلهم حسن .ودرآنجا زندگی می کند فرارکردکانادا  به۲۱۱۳ازاواخرسال 

نوری حمید:هازجمل.داشته استارتباط ازاعدام ها با حمید نوری بعدهم حین و

یک بندازحسن را.بوده است"مرگ راهروی" نزدیک به کهاورابه اطاقی برده 

بود که ی اولباراین .اول اگوست بردندبرابرمرداد،( ۱۱)تاریخ دهمدر

حسن با آنگاه که من و.بردند" هیئت مرگ"اورا بهاول اگوست بعدازظهرآنروز،

به همین .منطقه گوهردشت استساکن  اویاد آورشد که هم صحبت می کردم،

یادی را درخاطرداردولی یادش نمی آید که آنها راکجا دلیل اسامی اشخاص ز

،چون بیشتراسامی که می شناسند شنیده،اینکه اززندان گوهردشت بودند یا نه

آنگاه که درباره موکل های ما دردوران اعدام ها .دررابطه با تهران هستند

،که اسامی آنهاچه کسانی بوده اند؟ایشان دشت پرسیدیمدرزندان گوهر

 هابوده، دوره اعدامشخصی که درنصرهللا مرندی،،۲(B)ازشماره



که می شناسد ایرج مصداقی را،به نام ۱(B)نفردیگریراازهمان لیست.کردندیاد

جداازمطالب باال،حسن هم به .دوران اعدام ها مالقات کرده استازراازبعداو

درکل حسن با .حالش بسیاربد بوده استاین دوره ازبعدمانند اشخاص دیگر،

می توان گفت که حسن از .م درایران وهم درکانادا تماس داشته استروانشناس ه

هشت سال گذشته تاحاالبه روانشناس مراجعه کرده وبه طورمرتب دارو 

من ازدونفرنام خواهم بردکه نقش ویژه ای دراتفاقات .مصرف کرده است

یاد "هیئت مرگ"دارند،اسم خواهم بردوهمچنین یکی ازاعضاء"راهروی مرگ"

یک نفردستیاردادستان،به نام فاتحی است ودیگری خود داستان به . خواهم کرد

دور منطقه هردونامبرده، مسئولیت .است"هیئت مرگ"نام نیری یکی ازاعضاء 

هم ازهمان منطقه گلزاری وحسن به عهده داشته ، که کرج می گویند،گوهردشت

                                                                                             .است

حاالبازجویی ازحسن :اعالم داشت.رئیس دادگاه ازوکیل مشاورشاکی تشکرکردند

به اطالع .ستان خواهیم انداختدروی داراگلزاری شروع می شود وما تصویر

حاالنوبت دادستان .برسانم؛کل بازجویی هم فیلمبرداری با تصویروصداخواهد شد

 .است

پرونده ،یکی ازدودادستان این "وینسلومارتینا"من اسممسن،ح سالم:دادستان

اینکه .توضیح می دهمپرسش ها ابتداء به شکل کوتاه به روند کاری ونحوه.هستم

من .الش بزرگی استخودش یک چداریم حرف میزنیم،ویدئولینک ازطریق 

بنابراین خوشحال می شوم که به پرسش هام .پرسش هایی زیادی ازشمادارم

اول یک . بشوید وپاسخ های شما،محدود به پرسش های من باشدخوب دقیق 

. سری، سئوال می پرسم وبعد فرصت می دهم که خودتان آزادانه حرف بزنید

این نکته هم خیلی مهم است که دریابیم چه چیزی راخودت دیدی وشاهدش بودی 

ما فقط می خواهیم بدانیم چه چیزی را خودت !وچه چیزی را ازدیگران شنیدی

 ! شنیدیو دیدی

آنگونه که متوجه شدم . ابتداء اظهارات وکیل مشاورتان راکنترل بکنیم:دادستان

 درسته؟ .دستگیرکردند۱۷۳۱ساله بودیددرسال ۱۹شماراکه 

 !کامال درسته : حسن گلزاری

 دلیلش اینه که شما برای سازمان مجاهدین روزنامه فروخته بودید؟ :دادستان

 !درسته: حسن گلزاری

 ابتداء حکم دوسال زندان برایت بریدند؟ :دادستان



 !درسته: حسن گلزاری

 فهمیدی که به چه دلیلی برای دوسال زندان محکوم شدید؟: دادستان

به دلیل فروش نشریه وپخش اعالمیه،تورا دستگیر :آن زمان گفتند:حسن گلزاری

 !آنچه به من گفتند،همین بود. کردیم

ه توابالغ شدیا کتبی به دستت توخودت این حکم رادیدی،شخصی ب:دادستان

 دادند؟

 !نه خیر، شفاهی اعالم شد: حسن گلزاری

 سال تغییر پیدا کرد؟۱۲بعد آنگونه که شنیدم این حکم دوسال به :دادستان

 !درسته: حسن گلزاری

 ؟وچرا اینگونه شد این دفعه دلیل تغییرش چه بوده است:دادستان

آیا :الحصاربردند وبه من گفتند درقزل یبعدازدوسال،من رابه اطاق:حسن گلزاری

نه ومن :برعلیه ما صحبت می کنند یا نه؟ من گفتمزندانیانی درداخل بند هستند،

بعد .بند برگرداندنده من را ببه تندی برخورد کردند و با من کمی.چیزی نشنیدم

سال حکم ۱۲به شماکه داستان کرج بود، به بندآمد وگفت که " فاتحی"ازمدتی 

آن دادند،در ساله ای که به من۱۲حکم ،آخرعمرت درزندان بمانتا برو دادیم و

 !بوده است " فاتحی"بوده که االن رئیس جمهوروشخص " رئیسی"اطاق تنها 

 سال بدل شد، این به چه بستگی داشت؟( ۱)بعد این حکم به هشت:دادستان

، "سیاری"،شخصی به اسم۱۷۳۳من دوسال قبل ازآزادی درسال :حسن گلزاری

حکم زندان :ارهای کرج بود، درزندان گوهردشت من راصدا زدوگفتکه ازدادی

 !همین. سال بدل شده است( ۱)به هشت، تو

 ولی نگفتند که چرا این تغییرپیش آمد؟ :دادستان 

 !نه نگفتند :حسن گلزاری

من آنگونه که متوجه شدم،شما خودتان ازمنطقه گوهردشت هستید،آیا :دادستان

 زندان همان جا است؟ این همان منطقه ای هست که 

 !دقیقا همان جا است:حسن گلزاری



قبل به گوهردشت آمدی؟ ۱۷۳۴برابر۱۹۱۵اینجورکه فهمیدم تودربهار:دادستان

 ازآن درکدام زندان ها بودی؟

 !من درزندان قزل الحصاربودم  :حسن گلزاری 

 یادتان هست درکدام بند ها بودید؟  :دادستان

یکماه درانفرادی ،به مدت گوهردشتآمدم !آری یادم است :لزاریحسن گ

یک . من پرسیدند؛می خواهی به جهاد بروی یا نه؟ من قبول نکردمد ازبع.بودم

( ۱)بعد ازیکی یا دو روزآمدند ومرا به بندهشت. مقداراذیتم کردند ومرا زدند

بعد حول موضوع کوچک .ماند( ۱) ماه دربند هشت(۴)وحدودا به چهار  .بردند

وچکم که به مالقات من آمده بودند وآن اینکه من درکابین که مادروپدروخواهرک

مالقات راجع به اذیت وآزاروشکنجه های که درداخل بندصورت می گرفت به 

البته ماهیچ گاه درمالقات ازاین برخوردها نمی کردیم،ولی مطلبی را .آنها گفتم

 حول همین.مادرم گفت ومن هم کنترلم راازدست دادم وبرایشان تعریف کردم

صحبت ها مادروپدروخواهرم را دستگیرکردندومن راهم به کرج بردند وپنج تا 

ماه در ( ۶)وششی بردندشش روزاذیتم کردندوحسابی زدنم،دوباره به انفراد

دقیق حضور .بردند( ۹)نه من را به بندآوردند وانفرادی بودم بعد ازانفرادی در

روز قبل ازاعدام ها، ( ۱۰)ذهن ندارم،اواخرمن را به بند یک بردند وحدودا ده 

تعدادی ازما را ازبند یک صدا زدند وبا کتک زدن ما را به روبروی بند جهاد 

که ما نمی خواستیم به روبروی بند جهاد  -دلیل کتک زدن هم این بود -.بردند

روزی بیشترطول کشیده باشد که اعدام ( ۱۰)جهاد فکرنکنم که دهندازببعد!برویم

بردند، ازآنجا من را "هیئت مرگ"دگاه ام که مرا به بعد ازروزدا!ها شروع شد

دوباره من .حدودا دوماه بودم -حضورذهن ندارم -مستقیم به بند انفرادی بردند و

بعدازآن چند بند فرعی عوض کردند به طوری که هی ازاینجا .را به بند دوبردند

عد از شهریورمن داخل یک بند فرعی بودم که ب( ۲۰)به آنجا می بردندتا بیستم

 .آنجا آزادم کردند

اجازه هست که من نکته ای به نقل ازوکیل مشاورم رااصالح کنم؟ :حسن گلزاری

درست  "نیری"شخص. برد" فاتحی"و" نیری"وکیلمنکته اینکه؛اسم آن فردی که 

    "!  فاتحی"است نه " نادری"نفردوم اسم ،است

خوب !اآنجا هابودیدکه شم زندان گوهردشتبندهای به برگردیم،حاالخوب:دادستان

شروع روزقبل ازاعدام ها( ۱۰)حدودا ده:ازآن بخش صحبت می کنیم که گفتی

آن موقع خودت هم دربند یک بودی؟بعدازآن تو .ازجمله اسم توراخواندند،بشود



یعنی وقتی که اعدام ها انجام می شد،تو .را به بندی که روبروی جهاد بود،بردند

   ،درست است؟آنجا بودی

 !درست است :یحسن گلزار

حاال درست است؟. یعنی وقتی که اعدام ها انجام می شد تودرآنجا بودی:دادستان

  !چند اسم راکنترل می کنیم تا ببینم توآنها رامی شناسی یا نه

 !بفرمائید : حسن گلزاری

 احمد ابراهیمی ؟ :دادستان

 !یادم نمی اید خیر،ن :حسن گلزاری

 همایون کاویانی ؟ :دادستان

 !ندارماسمش یادم می اید ولی حضورذهن دقیق : اریحسن گلز

 نصرهللا مرندی را می شناسی، درسته؟ :دادستان

 !بله ، می شناسم  :حسن گلزاری

 ؟ آیااورا دیدید یا چی؟یا تماس برقرارکرددکجا با ایشان آشنا شدید :دادستان

 !بله ، ما دربند یک با هم بودیم :زاریلگ حسن

 روبروی جهاد بردند؟درون بند، ادی بوده که اوهم یکی ازافر :دادستان

را " حسن مرندیابوال."گفتماشتباه فکر کنم که نه، من اسم دونفررا :حسن گلزاری

 !نبود" نصرهللا مرندی"به روبروی بند جهاد بردند،

 راکجا ددی وکجا با اوآشنا شدی؟" نصرهللا مرندی"یادت نمی اید که :دادستان

 .که دربند یک با ایشان بودم چرا،من گفتم؛  :حسن گلزاری

خوب میرویم سرآن قسمت که ! ببخشید، پس حواس من کمی پرت بود:دادستان

خاصه که ما درباره دوران .خودت ازادانه هرچه که خواستی برایمان تعریف کن

ازآنجا شروع می کنیم وبه مروربه جلو .اعدام تا بعدش داریم صحبت می کنیم

 !می آییم

را ما . اه که دربند یک بودیم، جنگ ایران وعراق تمام شدما آنگ :حسن گلزاری

می شدیم، با کتک ی نفر( ۵۱)تا پنجاه( ۴۱)چهل  -حضور ذهن ندارم -احدود



آنموقع روزنامه های خود جمهوری اسالمی  .زدن به روبروی بند جهاد بردند

ع آمدند اینها را جم.رایک تادوتا را به ما می دادندویک تلویزیون هم داشتیم 

من خبرنداشتم که دارند اعدام می کنند وفکرمی کنیم بچه هایی با هم . کردند

اکثریت ما با این .زندگی می کریم هم خبرنداشتیم که اعدام ها شروع شده است

سال ازآن ( ۷۷)ببینید االن سی وسه!ذهنیت که مارا بعد ازجنگ آزادکننند،هست

مطمئن نیستم که  -ازدندراصد ما (۲۱)بیست حدودا ،بعد آمدندجریان گذشته

با سه تا چهارتا " حمیدعباسی"درواقع.به درون اطاقی بردند-باشدبوده  گریدور

، "علی"، "عادل"پاسدارها اسامی شان .پاسداربودند که داخل بندآمدوماراصدا زد

چهارتا پنج تا پاسداربا حمیدعباسی  -االن من حضورذهن ندارم -.بودند"تورج"

. نفرمارا صدازد وبه آن اطاق بردند( ۲۱)می حدودا بیستحمید عباسی اسا. بودند

دستش را به . دادیارکرج بود" فاتحی"که چیزی حدود یک تا دقیقه طول کشید که

،من رابه «کثافت پا شو» :پشت گردن من انداخت ویک فحشی هم داد وگفت

تا ( 6)تاشش(5)وبعدباپنج،«چشم بندت را بردار»:درون یک اطاقی بردوگفت

من از .چند پاسدارمواجه شدم،که اسامی آنها راخدمت تان خواهم گفت آخوند و

   .  آخوند ها که آنها را می شناختم،شروع می کنم 

 !خیلی ممنون شروع کن :دادستان

( ۱۲)دادستان کرج بود که دراساس حکم دوازده"ابراهیم رئیسی":حسن گلزاری

بودکه او "شوشتری"،"مقتدایی"،"پورمحمدی"،"نیری." سال من رااوداده بود

بعد .بود که دادستان کرج ، درآنجا نشسته بود"نادری."لباس شخصی تن اش بود

. دوتا سه تا پاسدارهم بودد که من االن حضورذهن ندارم که اسامی شان را ببرم

بنشینم روی : به من گفتند .که من را به اطاق آورد، خودش رفت"فاتحی"شخص

ازمن اسم من وپدرم را .مدلی نشستروی صنچشم بندم رابرداشتم و.صندلی

، گفتند «منافقین» :سومین سئوالشان این بود که اتهام توچیست؟ من گفتم .پرسیدند

من ال !که باید این را بنویسی واضفه کنی که جمهوری اسالمی را هم قبول داری

ودکارمرتب با خ.وبه طرف من آمدبلند شد"شوشتری"انوقت.نمی نویسم: گفتم

. ام اصرارمی کردکه باید بنویسیمدوکاغذی هم با خودش آوردوروی دستم میزد

طول نکشید هم به من بیشتر -ا بیست تا سی ثانیه که تقریب -چند تا چک وتوسری 

یک اعالمیه پخش یک نشریه فروخته و. من که کاری نکرده بودم:من هم گفتم.زد

 ن راسال م( ۳)هفتبعداز.رانگه داشتید سال من(۳)االن هفتشمابودم،کرده 

 "نیری"آوردیدومی گویید؛ چیزی باید بنویسم،آخه برا ی چی من بایدبنویسم؟ 

 ولی!حاجی بیا بشین،می بینی که نمی نویسد:کردوگفت"شوشتری"برگشت وروبه

باید بنویسی ، :مدام خودکاررابه سرم میزد ومی گفت.ول کن نبود"شوشتری"



ین اوضاع و به اواقعیتش من یک درصد.بنویسی وهی مدام اصرارمی کرد

  غیرمعمول بودومن دراین فاصله ی مدام اعتراضوبرام خیلی  کردماحوال شک 

زبان »:گفت-آدکی بود که االن یادم نمی -خوندهایکی ازآ.می کردم

دوباره به . راشنیدم ونهایتا من تصمیم گرفتم ونوشتم« سرخ،سرسبزرادهد برباد

هفت وتا شش  .ادی بردند، من را به طبقه سوم انفر«چشم بند بزن» :من گفتند

شش وهفت روز، یکی بعداز .اعدام کنند،نمی دانستم دارند،روزاول انفرادی ام

دارند اعدام می کنند وچند روزی »:زدوگفت"مورس"ازافراد سلول بغلیم به من

به آن سلول " عادل"پاسداری به ناممن را،«است که اعدام ها شروع شده است

. وپدرم درگوهردشت بودومن اورامی شناختم همسایه مادرم"عادل."بردانفرادی 

االن دارم می گویم  -ولی من نمی دانم به چه دلیلی من رابه آن سلول انفرادی برد

کرکره هاش دراین انفرادی یکی ازدلیلم این است که  !این را می گویم چراکه  -

چون من درگوهردشت  -.ومن می توانستم بیرون راکامال ببینم خم بودکامال

من .گوهردشت، یک چرخ فلک بود (۱۷)درخیابان سیزدهم  -شده بودم  برزگ

هرچند من مردم -.هرشب آن چرخ فلک را می دید،که مردم برای تفریح میروند

با آن چرخ درانفرادی درفاصله دویا سه کیلومتری من  -را ازدورنمی دیدم

 هفتتاهشت روزبعد.اعدام می کردندرادهها نفرداشتند،شب داشتند هرفلک،

م می زد که دارند اعدا"مورس"به من -شناسم را نمیکه من او -د اینکه آن فراز

من ازپائین سروصداهایی می شنیدم که مرتب صلوات می فرستادند و کنند،

گفت که دارند اعدام "مورس"بعدازاینکه دوستم ازطریق .مرگ برمنافق می گفتند

آن نرده ای که  براست؟می کنند، من دقتم را بیشترکردم تا ببینم درحیاط چه خ

گفتم کمی خم بود، من خودم راازآنجا کمی باالمی گرفتم وگوشه ای ازحیاط را 

درفاصله یکی ویک روزدرمیان کامیونی می آمد ازآن کامیون های .من می دیدم

( ۱۱)تایازده( ۱۰)درفاصله ده-من دقیق نمی دیدم -یخچال دار،معموالشب بودو

ادند،صدا می آمد،انگارچیزی رابه داخل کامیون بعد که اینها شعارمی د.شب بود

من هیچ موقع جنازه دوست هایم راندیدم ولی حدس می زنم همین .پرت می کنند

برای شبها می آمدند و،این بچه هاراوجنازه هایی بود که اینها اعدام می کردند

 دویا سه بارمن را برای -مطمئن نیستم -تقریبا در آن مدت انفرادی.می بردنددفن 

، پاسدار "حمیدعباسی"،"لشکری"بازجویی بردند،با چشم بند بودم ولی صدای

ازمن همان سئوال های تکراری رامی کردند که .رامی شنیدم" عادل"و" تورج"

ازاین نوع سئوال ها،دو .باید یکی را معرفی کنی، کی ها برعلیه ما حرف میزدند

رامیزدند ودوباره  ،ماباره طبق معمول آن هفتتاهشت سالی که من درزندان بودم

من یک صدایی شنیدم . تقریبا اواخرشهریوربود.به داخل انفرادی،برمی گرداندند

درب انفرادی را باز .که زنده است" حسن گلزاری"عین.بود"لشکری"که صدای 



ویک پاسداردیگربه "فرج"ویک پاسداربه اسم"عباسیحمید"،"ریلشک"کردند و

هیچ حرف دیگری نمی زنی ،فقط یک  :گفت"لشکری."به درون آمدند"جواد"اسم

من . «می آیی برویم مصاحبه تلویزیونی بکنی یا نه» .سئوال ما را جواب بده

» : ،حمید عباسی گفت«.حاجی من نمی توانم جلوی تلویزیون صحبت کنم»:گفتم 

چطورشما سخنران های خیلی خوبی هستید،چطورنمی توانی جلوی تلویزیون 

» :به من گفتند.ک سری زدن راشروع کردندبعد مثل همیشه ی!«حرف بزنی

بعد از «بنشین مثل آدم درست وحسابی فکرکن،ما دوباره به سراغت خواهیم آمد

جه وبود که من متبعددربنددو. چندروزدیگرآمدند ومن را برداشتند به بند دوبردند

ادامه  -بقیه را -می خواهید. دیدم صد ها تن ازبچه ها نیستند.عمق جنایت شدم

       ؟ بدهم 

 !آره؛ می تونید دنبال کنید :دادستان

ازبچه های (۱۲)،تعداددوازدهدوبعدازهفت تاهشت روز،دربند:گلزاریحسن 

بعد ازآن مدتی که .بود"شیخ صفی الدین"رهبرآنها .رابرای اعدام بردند"عیاران"

یکی از . اینها چندین بارمارابرداشتند وبرای بازجویی بردند.من دربند دو بودم

چشم بند بزنید وما را به : رین آنها، یک شب آمدند وبه همه بچه ها گفتندمهمت

درب را بازمی کردند ویکی ویکی بچه ها .داخل یک سالن خیلی بزرگی بردند

یا شستمی (۵۰)فکرکنم؛من درنوبت پنجاه.فالنی بیاید:مثالمی گفتند.راصدامیزدند

. را برای اعدام می برند همه ماتصورمان براین بود که ایندفعه ما.نفربودم( ۶۰)

دیگه تمام کنیم وبگذاریم »:چیزی که خاطرم مانده،اینکه بچه ها می گفتند

شروع کرده بودند،خیلی آرام دونفروسه نفربین خودشان شعرمی خواندند .«بریم

چون به احتمال زیاد فکرمی کردیم که این !وسرودمی خواندندولی خیلی آرام

سال زندان بودند این کاررا ( ۱)وبچه هاییکه هشتدفعه باید یک نفررا ل و بدهیم 

من را به .من بیرون رفتم( ۶۰)یاشستمی (۵۰)نفرپنجاهمی.به راحتی نمی کردند

درآن اطاق چشم بند داشتم ونمی دیدم ولی صدا ها را می .داخل اطاقی بردند

فقط باید اسم » :سئوال می کردوفقط یک سئوال می کردگفت"لشکری."شنیدم 

من .«بگویی که درداخل بند برعلیه ما صحبت می کرد یا االن می کندیک نفررا 

بیشترازیک دقیقه هم طول نکشید ومن را بیرون «.من کسی را نمی شناسم»:گفتم

بردنددریک راه پله ای نگهداشتندوبعدازهفتتاهشت دقیقه سه یا چهارنفرراهمراه 

س هستید ونباید شما نج» :وبعدحمیدعباسی، پیراهنم را گرفت وگفت.من آوردند

آمفی "،بعد ما را به طبقه اول بردندو آرام و آرام به شما «دست ما به شما بخوره

من خود شخصا درآن لحظه فکر  .ماه قبل اعدام کرده بودندیکی ودو ی که"تاتر



شاید برای شما جنبه احساسی داشتت باشد .می کردم که دیگرآخرین لحظه است

      . ای راداخل پرانتربگویمولی اجازه می خواهم که یک نکته 

 !بفرمائید:دادستان

سال باید، بیاید ( ۳)من درآن لحظه یاد مادرم افتادم که بعدازهفت:حسن گلزاری

منتهی آن لحظه،لحظات خطرناکی است که ممکنه آدم خیانت . جنازه ام را ببرد

بکنه،من سری تصویرمادرمراازذهنم بیرون بردم وفکرکردم که به خاطرآرمان 

به خاطرمیلیون ها انسانی .ام، که به خاطرنجات میلیون ها انسان، من درزندانمه

می که دراین دنیا دررنج وعذاب هستندوتوانستم یک انرژی جدیدپیدا کردم وفکر

حمیدعباسی که داشت آن سه یا .بشومبایداعدام سه دقیقه دیگرکردم که دوتا

شصت نفری که ن پنجاه وره همه آچهارنفررابه سمت آمفی تاترمی برد،من یکبا

یکی ازبچه ها که من قبال یادم رفته بود به وکیلم .ل ازمن برده بودند راشنیدمقب

برگشت وازآن .خیلی رفیق بودیم"مجید"من با.بود"مجید شمس"اسمش.بگویم

حمیدعباسی آن لحظه به طرفش رفت، و ریختند . دوراززیرچشم بند،اورامی دیدم

ما آنجا تا نزدیک هایی صبح . ه اورا میزدندروی سرش وحدودهفت تا هشت دقیق

هشت بعد طبق معمول آن هفت و.ایستادیم وبقیه بچه هاراهمینجوری می آوردند

. یک مورددیگررا بگویم.داخل بندبردندبه ومارابرداشتندزدندوسال دوباره مارا

 !.اجازه است

نترلی خیلی ممنون ازاین توضیحات وسیرماجرا،حاالمن چند تا سئوال ک:دادستان

آدم من می خواهم به این اتفاقی که تعریف کردید که چهل وپنجاه نفر.ازشما دارم

اینکه شما را وشما تعریف کردید که جنگ تمام شده بود. ازبند یک می برندرا

 . تان زدند وبه بخش روبروی جهادبردند کتک

 !کامال درست است:حسن گلزاری

بند جهاد،چگونه بخشی ودرکجای شمامی توانید به من بگویید که این :دادستان

 زندان قرارداشته است؟

بندجهاد،جایی بود که بچه ها به آنجا می رفتند وکارمی کردند و :حسن گلزاری

من .یک سالنی بود ودربیرون آن سه طبقه ای بود که ما درآن زندگی می کردیم

  1هیچ وقت داخل جهاد نرفتم و نمی دانم داخلش چی بود

 وقتی می گوئید؛ بیرون این سه طبقه بود،منظورتان چی است؟:دادستان



یک حیاط ویک محوطه بسیاروسیعی درزندان گوهردشت بودو :حسن گلزاری

دربند هشت مدت ها مثال من که .خشش به نام سالن جهاد معروف بودیک ب

داخل  .بچه ها به ما می گفتند،آن سالنی که آنطرف است،آن بند جهاد است.بودم

د یک سری اززندانیانی بودند که زیرشکنجه آنها راخرد می کردندومی بند جها

اصالحا بچه هایی که سرموضع بودند به بند جهاد .براندند وبه بند جهاد می بردند

نمی رفتند،مگراینکه آها را با کتک می بردند، ولی ما را با کتک به درون بند 

  !جهاد نبردندبلکه روبروی بند جهاد بردند

حاالاین بخش که شمارابردند که روبروی بند جهاد است،آیا درطبقه :دادستان

 همکف است یا طبقه دیگری است؟

 !طبقه همکف است :حسن گلزاری

 (۱۱)حاالما کمی جلوتر مرویم و به آن اتفاقی که شما فکرمی کنید دهم:دادستان

ند چه شما می توانیداین را تعریف کنید، این آدم هایی که می آمد!مرداد بوده است

 جوری بودند و کی ها بودند؟

کدام آدم ها،آنهایی که ازبند یک به روبروی بندجهاد بردند یا از :حسن گلزاری

 روبروی بند جهاد به سوی اعدام بردند،کدام شان راتوضیح بدهم؟ 

 که حمیدعباسی با سه تاچهارپاسدارمی آیند: ببینید شما گفتید:دادستان

 .د جهاد بود که ما را برای اطاق اعدام بردندبله ، آن روبری بن:حسن گلزاری

خوب ببینم که من درست فهمیدم، شما آن موقع جزء یکی ازاین گروه :دادستان

 درسته؟ . بیست نفری هستید که شما را روبروی بند جهاد بردند

 .بله ، درست است:حسن گلزاری

 خاطرتان می اید که این چه موقعی از روز بود؟: دادستان 

 ! بود( ۱۷)تا سیزده ( ۱۲)بین دوازده :ریحسن گلزا

 مید عباسی درسلول تان توضیح بدهید؟ممکنه که کمی درباره آمدن ح:دادستان

بله،حمیدعباسی باچهارتا پنج تا پاسداربه داخل بندآمدندوخود :حسن گلزاری

منتهی من حدودا نفرچهارم تا پنجم بودند .عباسی آن لیست بیست نفره را خواند

 !چشم بند خودت را بزن وبیرون برو: دم درب که رفتم گفت. زد که مرا صدا



حاال این حمید عباسی به بند شما می آید، شما کجای بند هستید که می :دادستان  

 .توانید ایشان را ببینید؟ این را برای توضیح بدهید

درب رابازمی کردند وبه داخل بند می آمدند وجلوی درب داخل  :حسن گلزاری 

صدا می زدو بعد تک به تک بچه ها را همه جمع گردند:گفت بعد. تادسالن ایس

می دستت را می گرفت وبیرون پاسداربیرون برو وچشم بند بزن و:می گفت

دوباره بیست  .او لیستی در دستش بود وازروی لیست نام ها را می خواند.برد

 .نفری را پشت سرما آوردند

سالن بزرگ است یا به اطاق های آیا این بند روبروی جهاد،خود یک :دادستان

 دیگری تقسیم شده است؟

بچه . نه داخلش اطاق واطاق بود ولی یک سالن بزرگی هم داشت:حسن گلزاری

. هاراازبند های مختلف به آنجا آورده بودند وما شش تاهفت روزبیشترآنجا نبودیم

 ! بعدش هم ما را بردند وبعدهم اعدام ها شروع شد

 دهم مرداد،شمابه خاطرداریدکه چند نفردربخش شما بودند؟حاالدرتاریخ :دادستان

 !نفرمی شدیم۱۵۱شاید حدود .االن حضورذهن ندارم:حسن گلزاری

آیا شما این .خوب االن این گروه بیست نفری که شما هم جزء آنها هستید:دادستان 

اسامی شان و .اهل کجا هستند.افراد رامی شناختید؟یعنی با آنها آشنایی داشتید

 صات شان چیست؟مشخ

 . بله، من هفت سال با تعداد زیادی از آنها زندگی کرده بودم :حسن گلزاری

 خوب درمورد اعضاء این گروه ، شما چی ها می دانستید؟ :دادستان 

خوب چون اتهامم مجاهدین بود، من با بچه های مجاهدین زندگی :حسن گلزاری

 . چند تا ازبچه های چپ هم با ما بودند. می کردم 

 آیاشما تمام مدت هفت سال،تمام.هفت سال با هم بودیم شما می گوئید که:دادستان 

                                                                                                                                                                                        با هم بودید؟بیست نفر

آن .چون بچه های کرج بودند. نه با همه شان نه ، با یک تعدادی :حسن گلزاری

بیست نفربیشتربچه های زندان کرج بودندکه من هفت سال،بابیشترشان پنج سال، 

 !شش سال وهفت سال می شناسم

 ایا می دانید برای این گروه چه اتفاقی افتاد؟:دادستان



بعد .م چه بالیی سربچه هاآمده استسته انفرادی رفتم ونمی دانمن ب:حسن گلزاری

آن اینکه همه نه .اعدام کردندشنیدیم که بچه هارا.آمدیمازاینکه ازانفرادی در

  !تعدادی رااعدام کردند وتعدادی هم زنده ماندند

  حول این بیست نفربفرمائید؛کی ها اعدام شدند وکی ها زنده هستند؟:دادستان

 .هستندبگویم کی ها -دقیق می دانم -ندنداول من آنهایی که ما:حسن گلزاری

-متاسفانه فامیلی اش یادم نیست -زنده ماند"کمال"،"انوشیروان رستم پور"

هم زنده "ابوالحسن مرندی"زنده ماند،"حسن فرمانی"زنده ماند،"احمد جعفری"،

موسی ."اعدام شد"محمد فرمانی"،"علی شاکری."ماندوبچه هایی که اعدام شدند

 ."اعدام شد:محمود نوروزی."اعدام شد"مهران صمد زاده".اعدام شد"کریم خواه

به ظاهراینگونه به نظرمی آیدکه ایشان نشستند قبالهم گفتم؛من :رئیس دادگاه

روی آن می یا چیزی را نگاه می کند وازندی خوامروی لیستی اسامی راواز

 !به چشم اینگونه می آید .خواند

من آن اسامی  !بپرسیدپلیس اینجا هست ومی توانید ازاو. نه / نه : اریحسن گلز

اگرایراد .از روی ذهنم می گویم ومی نویسم!راکه دارم می گویم، می نویسم

 .دارد، می توانم ننویسم

احساس د،شما وقتی حرف میزنی:ببینید وکیل آقای نوری می گوید.:رئیس دادگاه

: ولی من برآنم.خوانیدامی را می اسوکه شما به کاغذی نگاه می کنید ما این است

 سند وکیل نوری به ظاهرحدس می زند که.ی اعتماد کردکه باید به وکیل وشاک

 !!ببینید. برای من یک کاغذ سفید آوردند !نشد

: آن شخصی که آنجا است،بگوید.ما باید به همین حد رضایت بدهیم:رئیس دادگاه

رئیس دانا از ! یه حل استهمین هم کافی است وقض.که این ادعا ها درست است

می توانی برای ما بگویید که ایشان ازروی چیزی می : ناظردادگاه کانادا پرسید

 .خواند؟ اوپاسخ داد نه، ولی تنها یادداشت می کند

مابا شاکی اعتماد داریم ولی چون دیگرانی .توضیح داد؛خیلی ممنون:رئیس دادگاه

  !بدهیدادامه د کافی است ولطفاهمین ح.اعتراض کردند،مامجبورشدیم که بپرسیم

 !داشتی ازلیست بیست نفره ای که اعدام شدند می گفتی،ادامه بدهید:دادستان

، "موسی کریم خواه"،"محمدفرمانی"،"علی شاکری"حدودا:حسن گلزاری

 ،خیلی از"بندیاحمد نعل"،"مهران بیغم"،"محمود نوروزی"،"مهران صمدزاد"

که من شش وتاهفت سال بااینها زندگی  دندبچه های کرج بو،این اسامی که گفتم



 را بردند به آن سالنبعد که ما.زدند،من راصداوقتی چهارمین یاپنجمین نفر.کردم

چون .من درآن اطاق این ها زیرچشم بنددیدم.بردند"اطاق مرگ"بعد به بردندو

جابجایی ما قبل ازاعدام ها،فاصله اش همه اش هفت وتا هشت روزقبل ازاعدام 

من حضور ذهن دقیق . برای همین ممکنه من یک یا دواسم رااشتباه کنمها بود، 

سال داره اتفاق می افته، ممکنه تاریخش ( ۳۳)برای من بعد ازسی وسه.ندارم

من بعداز آزادی سراغ . منتهی صد درصد این بچه ها اعدام شدند.دقیق نباشد

 .  بعضی از خانواده رفتم و انها را دیدم

برای دادگاه می گویم؛که بدانند،اسمش کجاست ؟ در "نیمحمدفرما"از:دادستان

توگفتی که حمید عباسی به درون بند آمدو از .آمده است۱۱۱صفحه( E)لیست

که داشت به خواندن اسامی پرداخت واین راگفتی که زیاد هم مطمئن  روی لیستی

سئوال من این .مرداد بود(۱۱)نیستی که تاریخ اش دقیق باشد ولی گفتی که دهم

 ت،درآن تاریخ توچه آشنایی با حمید عباسی داشتی وچقدراورا می شناختی؟ اس

 .حمید عباسی را من صد ها باردرزندان گوهردشت دیده بودم:حسن گلزاری

 منظورت چی است،چه جوری اورا صد ها باردیدی؟:دادستان

 !ازآخرشروع کنم:حسن گلزاری

یدی، به ما بگو، که کجا نه، وقتی که می گویی بیشترازصدها باراورا د:دادستان

 یکباردیدی؟ که این همه باردیدی؟ وقت ها دیدی؟مثالهرچند 

دربند  .دشت بودمدربندهای مختلف گوهرکه سالی چهارمن :حسن گلزاری

بعدازلشکری .هشت،دربند نه،دربند یک وشش ماهی که درانفرادی بودم

حمید  نفربعدی همیشه.ناصریان که نفرات رده اول زندان گوهردشت بودند

رده . عباسی بود که به پاسداران دستورمی دادند که چکاربکنند وچکارنکنند

سازمانی اش رامن مطلقا نمی دانم،نحوه برخوردی که باپاسداران ودیگر 

 .ماموران می کرد،فکرمی کنم که نفردوم زندان گوهردشت بود

، خیتمماوسط بند سفره می انداوقتی غذای دستجمعی می خوردیم،بعنوان مثال؛ما

بارها و .هم غذا می خوردیمها نفرمی نشستیم وباسفره صدآنطرف این طرف و

می پرسید؛امروزمسئولین غذایی .بارهاحمیدعباسی باچندتاپاسداربه داخل بندآمدند

می گفتیم ده روزفالنی .شماکی ها هستند؟چون مادرزندان تقسیم آدم ها می کردیم

ندوبه شدت کتک می بردا رابیرون آنهوزدصدا می نوری ،...وده روزفالنی هاها

حق غذای دستجمعی خوردن نداریدوباید :می گفتند.می زدندوبه بندبرمی گرداندند

 ! .تک تک بنشینید وغذا بخورید



دررابطه با شناختت ازحمید عباسی،یک مثال ازجمع شدن وغذا خوردن :دادستان

 .بدهید خوب ادامه.تان زدید

 برمی داشتند. رحمیدعباسی رخ می داداینها به دستوهمه  خوب:حسن گلزاری

باروبارهااین .باکابل میزدندغذا را پخش می کردند ووغذاراپرت می کردندسفره 

  .صحنه هادیده شدند

آیا .توگفتی که درجه وسمت حمید عباسی را نمی دانستی.خوب فهمیدم:دادستان

 موقعیت ناصریان ولشکری را می دانستی ، آنها چه کاره بودند؟

. ببینید آنها که به ما نمی گفتند،ما توی خودمان می نشستیم :اریحسن گلز

ولی آنها من . ناصریان رئیس زندانه، بعد لشکریانه وبعدی هم حمید عباسی است

 !من رئیس زندانم : یادم نمی آید که بیاید بگوید

هیئت "خوب حاالمیرویم حول آن صحنه مرگ که تورابردندپیش:دادستان

که برای  توگفتی؛که یک پروسه درونی درتوبود.هستیا هخونداین آنزدو"مرگ

 . بعد تصمیم گرفتی که امضاء بکنی ،خودت حالجی می کردی 

 !ه تدرس ،بله :حسن گلزاری

 آیا یادت می آید که چه نوشتی؟:دادستان

 !آره یادم می آید:حسن گلزاری

 می توانی توضیح بدهی؟ :دادستان

شروع " شوشتری"می کنم وبعددوباره رامحکوم"منافقین"گفتم که :حسن گلزاری

این کافی نیست،باید بنویسی که جمهوری اسالمی را قبول :گفت.به زدن من کرد

یکی . چرا باید بنویسم؟ من کاری به کسی ندارم .من تالش دارم که ننویسم!دارم

، که بعد من قبول «زبان سرخ ، سر سبز دهد بر باد »؟: از این آخوند ها گفت

 !نوشتم  کردم وآنرا هم

 این کاررا کجا انجام می دهید،همانجایی که  این آخوند ها نشسته اند ؟ :دادستان

،شما را به انفرادی حاال کمی جلوتر، آنهم در دل اظهارات شما می رویم:دادستان

می برند وتومی توانی ازدل کر کره هایی که کمی خم شده اند، می توانی بیرون 

 ! را ببینی

 .کرکره ها اینجوری شده بود یکی از:حسن گلزاری



حاالمن یک مطلب رامی خواهم کنترل کنم،اگرمن درست متوجه شده :دادستان

بعد . گفتی ازفاصله دوتا سه کیلومتری یک چرخ فلک را می توانستی ببینی.باشم

من اینجوری فهمیدم که گفتی آنجا یعنی جائیکه چرخ فلک است، داشتند دهها 

 نفراعدام می شدند؟

 !نه ، نه ، نه :اریحسن گلز

 !خوب توضیح واضح تر بدهید :دادستان

اون بیرون زندان و .ببینید چرخ فلک دو تا سه کیلومتری بود:حسن گلزاری

آن کامیون هاییکه شب می آمدند، جنازه ها را می بردند، . داخل یک پارکی بود

 . پای دیوارآن ساختمان بودند که من درانفرادی آن بودم

 ا می دانید که هرشب دهها نفراعدام می شدند؟توازکج:دادستان

و من  می آمد،دو روزدرمیان ،آن کامیون یخچال دارهریکی و:حسن گلزاری

من ته کامیون را . طبقه سوم بودم وهفت تا هشت متربا این کامیون فاصله داشتم

چند دقیقه یکبار صلوات می اینها هر. کامیون را می دیدمنمی دیدم بلکه سر

بعد  .می گفتند" مرگ برمنافق"جسمی را درون کامیون می انداختند وفرستادند و

بعد ها این رافهمیدم که اینها هرروزه ، .من جنازه را ندیدم. یک صدایی می آمد

 .اعدام می کردند،حدس وگمانم اینکه این جنازه بچه ها بوده است

تورا به خوب حاال ازپیش این مالها برگشتی و.ادامه می دهیم.فهمیدم :دادستان

 .سلول انفرادی بردند

من آن مثال چرخ فلک را که به شما :من یک نکته ای را بگویم:حسن گلزاری

منظورم مقایسه زندگی بود با این جنایتی که دراین پائین داشت صورت می . گفتم

 . گرفت

گفتی وقتی دراین سلول انفرادی بودی، دوتا سه بارتورا برای بازجویی  :دادستان

اسامی آدم های مشخصی راهم آوردی که درزندان کارمی کردند و بعد .بردند

حاالکه به آن فکر می کنی،اولین باری که .آنهاهم همان سئوال ها را ازتوپرسیدند

 آمدند وتورا برای این نوع بازجویی ها بردند،کی بود؟

( ۱۷)یا سیزده(۱۲)حدودا دوازدهبعد ازاینکه به انفردای آوردند ،:حسن گلزاری

یکبار .منتهی من دیگرآن موقع می دانستم که دارند اعدام می کنند.دش بودروزبع

 . چند روزبعدش بود -االن واقعا من حضورذهن ندارم  -دیگر



اولین بارش،کی ها بودند،کی ها مشارکت داشتند،چه سئوال هایی :دادستان

 چه جوری این کارراانجام دادند،چه یادت می آید؟. کردند

یکی  -واقعا االن یادم نیست -موارد، من باچشم بند بودم  همه این:حسن گلزاری

،بعددرهمان «چشم بند بزن»:ازپاسدارهاآمد وازپشت دریچه انفرادی به من گفت

بعد .آنجا من را به روی صندلی روبه دیوارنشاندند.طبقه، من را به اطاقی برد

ا چشم بندت ر:گفت -من االن حضورذهن ندارم -صدای لشکری یا حمیدعباسی

هرچه اسم :یه کم باال بزن،بعد یک خودکاردستم داد ویک کاغذ هم بودوبعدگفت

تا ( ۱۱)نزدیک ده. فقط همین . که برعلیه ما حرف میزنند وتوبلد هستی، بنویس

مثل .دقیقه من آنجا بودم وطبق معمول همیشه میزدند، دیگرچه بگویم( 15)پانزده

 !ه دقیقه به انفرادی بردندهمیشه،چک زدند،مشت زدند وفحش دادند وبعد ازد

آنگونه که من متوجه شدم،حافظه توبرای انتقال این اتفاقات اخیر،خیلی :دادستان

 !اشکارنیست که چه جوری بوده است؟

 !نه، چون درانفرادی بودم، متاسفانه آره هیمنطوراست  :حسن گلزاری

خوب یک بارش راکه تعریف کردی،گفتی که درشهریورماه بوده :دادستان

: وگفت آمد سراغت لشکری :گفتیتو ؟صبر کن تا بگویم که توچه گفتی.تاس

 !هنوزتوزنده ای؟

 .آره ، آن آخرهای شهریوربود :حسن گلزاری

آن را هم به حساب همان دوتا سه باری که تورا برای بازجویی بردند :دادستان

 باید شمرد یا اینکه دو تا سه باردیگربازبردنت؟

 !آن سه باربودنه ، نه ، با :حسن گلزاری

 خوب حاالبرگردیم برویم،غیرازدودفعه ای که تورا برای بازجویی به :دادستان

ندانکه ازیادت می آید.سلول انفرادی بردند ارم  کسانی دراین بازجوییآنجاچه  ک

 ها دخیل بودند ومشارکت داشند؟

به مانندهمیشه لشکری وحمیدعباسی که نفراول ودوم بودندولی :حسن گلزاری

: سه تا چهارنفرپاسداربودند ازقبیل.ن با من هیچ موقع برخورد نداشتناصریا

 .بودند" عادل"،"تورج"،"علی"

یادت .تو گفتی که دوبارحمیدعباسی ولشکری دربازجویی ها دخیل بودند:دادستان

 می آید که اشتراک عمل آنها چه بود،عباسی چه کارکرد ولشکری چه کارکرد؟



م،یادم است که یکبارلشکری ازمن سئوال و درداخل اطاق که بود:حسن گلزاری

، باید اسامی شان را حرف میزنند کسانیکه برعلیه ما :اومی گفت.جواب کرد

همین سئواالت؛توباید .هم بودندبا( عباسی ولشکری)ود،ولی باردوم هربنویسی

یعنی  -دراین بند بودی درآن بندبودی -این همه سال درزندان بودی -بنویسی

 !حرف نمی زند؟ هیچکس برعلیه ما

دردفعه دوم که االن گفتی،یعنی هردونفرشان درسئوال وجواب هاازتو، :دادستان

 دخیل بودند؟ 

 !کامال درسته :حسن گلزاری

تودرسلول .خوب حاالمیرویم روی این آخرین مورد یعنی شهریورماه:دادستان

جواد "است ودیگری"تورج"دوپاسداری که به نزدت می آیند یکی.انفرادی هستی

 !است"

 .، من نمی دانم وحضورذهن ندارم"جواد"و"تورج"،"فرج"نه  :حسن گلزاری

یعنی این دونفرمی آیند توراازسلول انفرادی بیرون بیاورندیاحمید :دادستان

 !عباسی هم همراه آنها است؟

لشکری وآن دوپاسداراسم شان یادم است وبقیه را  -حمیدعباسی:حسن گلزاری

 !پاسداردیگرهم بودندمطمئن نیستم ولی سه تاچهار

 پاسدار؟ دوتاسهلشکری و -یعنی می گویی همه باهم آمدند، حمید عباسی:دادستان

 !دقیقا همین ها بودند :حسن گلزاری

یاچه جوری  داریهاواردسلول ات می شوند،آیا توچشم بندوقتی این:دادستان

 ؟است

 .ردشدندنه ، نه ،آن دفعه چشم بند نداشتم،درب رابازکردند ووا:حسن گلزاری

توگفتی که لشکری گفته است؛ که من جواب یک سئوال رامی خواهم؟ :دادستان

 این مکالمه دردرون سلول ات است یا توراجای دیگری بردند؟

 ! درداخل سلولم صورت گرفت :حسن گلزاری

 بعد گفتی که کتک ات زدند؟:دادستان

 !بله:حسن گلزاری



 دند؟آیا می دانی که چه کسانی تورا کتک ز:دادستان

 !به زمین انداختند ومیزدند ومیزدند. همه شان میزدند.یادم نیست:حسن گلزاری

آنجا است که متوجه می گردی .گفتی؛بعدازچند روزتورا به بند دوبردند :دادستان

 که صدها تن ازبچه ها نیستند؟

 !کامال درست است:حسن گلزاری

 می خواهم کنترل کنم، توقبال دربند دوبودی؟:دادستان

 !نخیر:گلزاریحسن 

چند بارتورابرای بازجویی هم بازگفتی؛ درزمانیکه دربند دوبودی، باز:دادستان

 بردند؟

و به تک بچه ها رابردند تککه همان شب،چند بار؟یکبار:حسن گلزاری

بعدمن می خواستم، ادامه بدهم که شما موضوع دیگری .گورابیک نفر اسم:گفتند

 .هم می خواهید من ادامه بد. را پیش کشیدید

نه،من سئوال می پرسم؛آن دفعه دومی که هنوزنگفتی،ازلحاظ زمانی :دادستان

 کی است؟ 

 .فکرکنم دوتا سه ماه بعد ازشهریورباشد.مارابعدا به فرعی بردند:حسن گلزاری

مشارکت  این بازجویییادت می آید که ازکارمندان آنجا،چه کسانی در:دادستان

 ؟داشتند

 !بله ، بله :حسن گلزاری

 چه کسانی بودند؟:تاندادس

، -االن یادم آمد  - یک جوادهم بود.لشکری وهمین حمیدعباسی بود:حسن گلزاری

من جزئیاتش یادم  -ولی .عادل وعلی هم بودند.بود"جواد" آن اسمی که بردید

هردفعه کدام یک ازاینها بودند ولی همیشه روسای اینها لشکری که  -نیست

چون ازنظرمن خیلی مهم :ی ازاینها را بگویماجازه بدهید که من یک.وتورج بودند

 .صدا زدند را نفرما (۴۱)تا چهل (۷۱)سیوحدودیک روزآمدند.است

 اول بگودرچه زمانی است؟:دادستان

 !سه یا چهارماه بعد ازاعدام ها:حسن گلزاری



 ! حاال اگرمی خواهی بگویی، خیلی مختصربگو:دادستان

نفرمارا صدا زدندو  (۴۱)تا چهل (۷۱)سی: اکی کوتاه می گویم  :حسن گلزاری

به ما آنجا ایستادیم واحساس کردیم که بوی گاز.چشم بند داشتیم.به اطاقی بردند

فامیلش  -، چون درایران است من "مصطفی"یکی ازبچه به اسم. می آیداطاق 

گفتم؛ می خواهند "مصطفی"من به .باشد،ممکن است برایش خطر -نمی گویم را

می : به من گفت" مصطفی."یلی لحظه ی غم انگیزی بودخ با گازما راخفه کنند؟

نیم ساعتی ما را .نفس عمیقی بکشیم واینجوری بمیریم،بهتراست.دانی چکارکنیم 

 !همین. آنجا نگه داشتند ودوباره به داخل بند برگرداندند

می دانم ومی دانم که اتفاقات زیادی درطی این سال ها که درزندان :دادستان

ده است،ولی ما متاسفانه نه امکانات ونه وقتش داریم که تمام آنها بودی،برایت افتا

. دارم" مجید شمس"حاالیک سری سئواالت درباره این دوستت .را مرورکنیم

 این همان اتفاقی است که شما را یکی و یکی به بیرون می آورند؟

 !بله:حسن گلزاری

 حاالمی دانید، زمان این رخداد کی بود؟ :دادستان

 !حدودا یک ماه ونیم یا دوماه بعد ازشهریور :ریحسن گلزا

 بعد گفتید شما را به یک سالن بزرگی بردند؟:دادستان

 !بله :حسن گلزاری

 چه سالنی است که شما راشما قبال دراین سالن قبال بودند یا می دانستید :دادستان

 ند؟دبر

 !نه من درآنجا نبودم:حسن گلزاری

می ،علیرغم اینکه چشم بند داشتید،د داشتیدکه چشم بن بعد شما گفتید:دادستان

 .می پرسد شماسئواالت راازلشکری است که  شخص دانستید که

 !بله ، صدای او را می شناختم :حسن گلزاری

شما می توانید برای من توضیح بدهید که چه چیزی دراین صدا  :دادستان

 شاخص است که شما می گوئید؛ این صدا، صدای لشکری است ؟ 



کسی که چهارسال یک صدارامی شنود،نمی تواند تشخیص بدهد؟ :زاریحسن گل

در وسه روزما چهارسال با اینها بودیم وصدایشان راهرروز، دوروزدرمیان 

 . صدایشان را می شنیدیم.اینها می آمدند ومی رفتند .میان میشنیدیم

 !شما گفتید؛که حمید عباسی هم آنجاست وپیراهن شما را می گیرد:دادستان

 !هستید"نجس"شما بیا ،آری اوپیرهنم را گرفت وگفت؛  :گلزاری حسن

این آقایی که  شما ازکجا می دانید که.این عین همان سئوال قبلی است:دادستان

 اوحمیدعباسی است؟ لباس شما را می کشید،

من قبالهم گفتم؛ما یک نخی را درچشم بند مان می کشیدیم ومی :حسن گلزاری

 !ی ببینیمتوانستیم بیرون را تا حد

اینکه ما اینطوری می .تذکرمی دهد که لطفاازخودتان حرکت کنید:رئیس دادگاه

ما می . آن کاری که خودتان کردیدرا توضیح دهید. از آن بگذریم... کردیم 

 !!کاری به کاردیگران نداریم.خواهیم که شخص شما چه کردید

ند که زچشم بشخص من ا وشخص من صدای لشکری را شنیدم  :حسن گلزاری

 . ، حمید عباسی را دیدم نخ اش راکشیده بودم

بعد شما را به آمفی .بعد گفتید؛ که شما را به یک طبقه یک می برند:دادستان

 تاتری که اعدام ها انجام شده بود

داخل آمفی تاتر . من سعی داشتم.به آن سمت داشتند می بردند:حسن گلزاری

 .به آن سمت داشتند می بردند.نبردند

آیا می دانی که پیشترها درآنجا . حاالکه شما را به آن سمت می برند:ندادستا

 اعدام انجام شده است ؟

 .له، تمام بچه ها زندان می دانستند، باها همه شنیده بودندب :حسن گلزاری

 شما چه شکلی مطلع شده بودید؟:دادستان

زنده  من همان روزاول که ازانفرادی به بند رفتم، بچه هایی که :حسن گلزاری

داود "اولین کسی را که به من گفتند، یادم است .مانده بودند انها رادربند دیدم

سال با ( ۷)من که رابطه صمیمی طی این هفت. هست که اعدام شد"حیدری

عباس "،"هوشنگ رحیمی"بعد به اطاقی رفتم که . داوود حیدری داشتم

وشش سال پیش ن ازقدیم پنج ماین هارا.،دوتاداداش هادرآنجا بودند"میرحی



نبود وهمه اش گریه  فضا، فضای خوبی.می شناختماززندان قزل الحصار

 .یادمان می افتاد وکنترل مان را ازدست می دادیم.وزاری بود

آنموقع شما مطلع .خوب شما االن این کاغذ رانوشتید وبه انفرادی آمدید :دادستان

 شده بودید که اشخاصی را که شما می شناختید، اعدام شدند؟

یعنی نمی دانستم . من درانفرادی بودم چیزی نمی دانستم ! نه، نه  :حسن گلزاری

 .اعدام می کنند ولی نمی دانستم کی ها هستندمی دانستم دارند.کی ها اعدام شدند

خب حاال این دو،سه باری که درانفرادی هستید،شما رابرای بازجویی :دادستان

 داد که من راهم اعدامم بکنند؟می بردند،آن وقت، آیا این فکربه شما دست 

زد وگفت؛ دارند اعدام می کنند،بعد "مورس"اصال وقتی دوستم :حسن گلزاری

من مطمئن شدم که شب ها هم آن کامیون می آمد وآن سروصدا که شرح دادم، 

یکی :منتهی من دوشرط را برایم گذاشته بودند قبول نکنم. دارند اعدام می کنند

آنجائیکه روی کاغذ نوشتم؛ منافقین !هم آدم فروشیمصاحبه تلویزیونی ودومی 

را محکوم می کنم وجمهوری اسالمی راقبول دارم،گفتم؛ آسیب این عمل به 

 خودم میرسد

این وحشت را داشتید ،بحث من اینه که وقتی شما درسلول انفرادی بودی:دادستان

 که مرگ درکمین شما است؟

قبول ندارم،ولی راامن که توصددرصد ولی با خودم گفتم؛ای خد:حسن گلزاری

. هم دشمنت خواهم بودو درآن دنیاآن دنیا اگربیام وتوباشی،اول یقه تورامی گیرم 

 ! کامال آماده بودم، خیلی غم انگیزه ولی آره

برای حسن ختام قضیه یک سئوال،کنترلی دارم؛ حول موضوع این :دادستان

این بحث را کردید ،موضوعی که ایشان قاطی آن بودند،شما "مجید شمس"آقای

شما می .که درفاصله چند دقیقه،چندین نفرایشان رامورد ضرب وشتم قراردادند

 توانید بگویید، این چند نفرضارب،کی ها هستند؟  

. ادم است حمید عباسی دقیقا ی. حمید عباسی، تورج وجوادبودند:حسن گلزاری

 !به تودست نمی زنم ،بیا.  نجسی:چون پیراهنم راگرفت وگفت

 چکارمی کند؟"مجید شمس"حاالحمیدعباسی با :دستاندا

باکابل می زدند،لگد می .انداخته بودند زمین وداشتند اورامی زدند:حسن گلزاری

 ! مثل جمهوری اسالمی"داعشی"زدن،چه جوری می زدند؟ آنهم .زدند



 خوب، حاال روی این واقعه بایستیم، شما آنرا دیدید؟ :دادستان

 !بله:حسن گلزاری

آن وقت چشم بند داشتید؟گواینکه این پرسش؛ تکرارومکررات می شه، :دادستان

 شما چه جوری می تونستی،اززیرچشم بندت،تمام این  صحنه ها را ببینی؟

من جزء آن چهارنفربودم،حمید عباسی چون من را گرفته بود :حسن گلزاری

حاال من نمی .«حسن نترس،اعدام نیست»:گفت"مجید شمس"وقتی.ومی کشید

جید شاهد حواسش به این حمید عباسی بنود ، شاید این حرف را نمی دانم،م

راندیدم ولی می دانم زنده است و "مجید شمس" چون بعدها من هیچ وقت.گفت

من این صحنه را  .رفت"مجید"ل کردوبه طرفوحمید عباسی من را!اعدام نشد

  . اززیرچشم بند،آن نخی را که کشیده بودم،می دیدم 

 توانی فاصله بین خودت واین صحنه ضرب وشتم را،بگوی؟حاال می :دادستان

 !این فصله، بین شش تا هفت متر:حسن گلزاری

 !بعد گفتید که حتی خود شماهم کتک خوردید: دادستان

 .، من را آنجا کتک نزدندنه:حسن گلزاری

 .دادستان جلسه امروزهمین جا کافی است وفردا عصری ادامه خواهیم داد 

  :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  قوهی نشست قاضی مرگ ابراهیم رئیسی برتخت  مضحکه

 . اند این جانی و حاکمیت جنایتکار بوده

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

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

 به وسعت ایران باشیم

دادگاه  بیان تشکرآمیزقاضیجلسه دادگاه حمید نوری با جمالتی ازوپنجمین بیست 

 ۴۱ازحسن گلزاری و دستگاه قضایی کانادا،درروزدوشنبهنوری 

یان زندانمهربا شهادت حسن گلزاری،با حسن گلزاری از۱۲برابر۲۰۲۱سپتامبر



پی گرفته سه شنبه برای فرداسابق وهوادارپیشین سازمان مجاهدین  سیاسی

 .دشخواهد

 ...تا یادداشتی دیگر 

 :دادگاه حمید نوری دراستکهلم  لینک یادداشت های

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

 


