
دادگاه محاکمه حمید نوری در استکهلم و فرصت ها و تهدیدها، به هم��راه متن کت��بی

و کامل پرسش و پاسخ های جلسات ششم تا نهم دادگاه!

۱۳۶۷ ت�ا اواس�ط ش�هریور ۱۳۶۷درس�ت س�ی و س�ه س�ال پیش در چ�نین روزه�ایی از اوای�ل م�رداد 

زندانیان سیاسی مجاهد و کمونیست که پیش از آن در دادگاه های ناعادالنه مشابه جمهوری اسالمی

ایران حکم زندان داشتند یا حکم شان پایان یافته بود را به فرمان روح الل�ه خمی�نی و توس�ط هی�ات

مرگ: حسینعلی نیری، مرتض�ی اش�راقی، مص�طفی پ�ور محم�دی و اب�راهیم رئیس�ی و ب�ا مش�ارکت

محمد مقیسه )ناصریان(، داوود لشگری، حمی�د ن�وری )عباس�ی( و س�ایر همدس�تان ش�ان در زن�دان

ه�ای گوهردش�ت، اوین و شهرس�تان ها ب�ا پرس�ش و پاس�خ هایی چن�د دقیقه ای، آن س�رو قامت�ان ک�ه

حاضر نبودند در برابر ظالمان سر خم کنند را قتل ع�ام کردن�د و در گوره�ای جمعی خ�اوران و دیگ�ر

گورهای بی نام و نشان در تهران و شهرس�تان ها از چش�م خانواده ه�ا و ی�اران ش�ان و جامع�ه پنه�ان

کردند و هم چنان با بی شرمی تمام حقیقت را انکار یا تحریف می کنند. 

همین روزها محاکمه حمید نوری )حمید عباسی(، نیز مصادف شده است با س�ی و س�ومین س�الگرد

 و بر اساس ش�هادت ه�ای ای�رج مص�داقی؛ هی�ات م�رگ از۶۷قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 

 م�رداد ادام�ه داش�ت.۲۵ به زندان گوهردش�ت رفت و کش�تار ش�روع ش�د و ت�ا ۶۷روز هشتم مرداد 

 برای کش�تار زن�دانیان سیاس�ی چپ ب�ه گوهردش�ت۶۷ شهریور ۵دوباره اعضای هیات مرگ از  روز 

 شهریور ادامه دادند و جنایت کاران دست های ش�ان۱۵رفتند و گفته شده که کشتار عزیزان ما را تا 

را به هم ساییدند و با خوش�حالی جش�ن گرفتن�د. هی�ات م�رگ در کم�تر از ی�ک م�اه و نیم چن�د ه�زار

زندانی سیاسی که حکم زندان یا حکم آزادی داش�تند را ب�ه وحش�یانه ت�رین ش�کل ممکن و مخفیان�ه

تف��تیش عقای��د کردن��د و در ص��ورت نپ��ذیرفتن درخواس��ت ه��ای فاشیس��تی اعض��ای هی��ات م��رگ و

همدستان شان، آن  جان ه�ای ش�یفته را مخفیان�ه راهی آمفی تئ�اتر )حس�ینیه( زن�دان گوهردش�ت ی�ا

محل های دیگر قتل عام در زندان اوین و زندان های شهرستان کردند و ب�ه دور از چش�م خانواده ه�ا

سر به نیست شان کردند. در این روزها که محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم در جری�ان اس�ت

او هم چنان با وقاحت و بی شرمی تمام می گوید که اعدامی صورت نگرفته اس�ت و وکالی م�دافع او

نیز می خواهند ادعای شاهدان را رد کنند و بگویند ش�ما دروغ می گویی�د چ�ون ب�رخی اس�امی اش�تباه

است و خانواده حمید نوری نیز به دادگاه استکهلم رفته و ش�اهد ش�هادت ه�ای زن�دانیان ج�ان ب�ه در

برده هستند و به این شهادت ها می خندند. 

، مادران و خانواده های۱۹۸۹ برابر با یکم سپتامبر ۱۳۶۸ شهریور ۱۰در در همین روزها 

خ�اوران عل�یرغم س�رکوب ه�ای حک�ومت اولین س�الگرد قت�ل ع�ام عزی�زان م�ا را در

خاوران در ایران برگزار کردن�د و ب�ا حمل�ه و س�رکوب م�اموران اطالع�اتی و امنی�تی

  این روز را م��ادران و خانواده ه��ایمواجه شدند و تعدادی از خانواده ها را بازداشت کردند.

۵خاوران در ایران به این خاطر انتخاب کردند که زندانیان سیاسی کمونیست )چپ گرا( را در تاریخ 

 کشتند و از آن پس تا کنون مراسم سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابس��تان۶۷ شهریور ۱۵تا 
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 را در جمعه نزدیک به دهم شهریور در خاوران یا در خانه ها برگزار می کنند. فع��االن سیاس��ی چپ۶۷

در خارج از کشور یا خانواده هایی که عزیزان شان از فعاالن سیاس�ی چپ بودن�د ن�یز یادم�ان کش�تار

عزیزان ما را به طور معمول در شهریور برگزار می کنند.  

ای�رج مص�داقی، وکی�لکریستینا لیندهوف کارلسون، همین طور که حرف های رئیس دادگاه، دادستان 

شاکیان و شاهدان و وکیل مدافع حمید نوری و ترجمه مترجم ها را می شنیدم، دلم می خواس�ت ک�ه

لحظه به لحظه آن جلسه و صبحت ها را ببلعم. گوشم را محکم به گوشی چس�بانده ب�ودم، ولی ن�ه،

نه، تنها شنیدن برایم کافی نبود و پشت میز نشستم و همراه با شنیدن، تند و تند ش��روع ب��ه نوش��تن

کردم. گویی با دخی�ل ک�ردن دس�ت ها، انگش�تان، س�ر، کم�ر، گ�ردن، پاه�ا و خ�یره ش�دن چش�م ها ب�ه

کلمات، تمام وجودم و قلبم و مغزم بیشتر درگیر می شد و بهتر می توانستم آن صحنه ها را باز ی��ابی

کنم و به درون زندان گوهردشت در زمان قتل عام عزیزانم راه یابم. آن زندان مخوف ک�ه دو ب�رادر

عزیزم محمود و محمدعلی بهکیش و صدها عزیز دیگر را ک�ه منتظ�ر آزادی ش�ان ب�ودیم را در چ�نین

روزهایی پشت درهای بسته و به وحشیانه ترین شکل ممکن کشتند و در گوره�ای جمعی خ�اوران ی�ا

دیگر گورهای بی نام و نشان پنهان و سر به نست کردند. ما سال هاست که می پرسیم: چرا زمانی

که مالقات ها را قطع کردند به ما نگفتند که قصد کشتن آن ها را دارند و ما و زندانیان سیاسی را از

حق دانستن حقیقت محروم کردند؟ چرا تا به حال راجع به چرایی واقعی و چگونگی کشتن آن ه�ا ب�ه

ما نگفته اند؟ چرا پیکرشان را به ما تحویل نداده اند؟ چرا تا به حال به شکل رس�می نگفت�ه ان�د ک�ه

آن ها را کش�ته ان�د و  هم چن�ان قت�ل ع�ام زن�دانیان سیاس�ی و ناپدیدس�ازی قه�ری آن ه�ا را انک�ار ی�ا

تحریف می کنند؟ چرا اسامی آن ها در سامانه فوت شدگان کشور وجود ندارد؟ چرا  در گواهی های

فوت گرفته شده توسط برخی از خانواده ها هیچ نشانی از کشته ش�دن عزی�زان ش�ان نیس�ت؟ چ�را

آن ها را مخفیانه و در گورهای جمعی دفن کرده اند؟ چرا وصیت نامه ه��ای آن ه��ا را ب��ه م�ا نداده ان��د؟

چرا  ساک های بی نام و نشان آن ه�ا را پس از چن�د م�اه ب�ه م�ا دادن�د؟ چ�را تهدی�د کردن�د ک�ه نبای�د

مراسم بگیرید و اطالع رسانی کنید؟ چرا خاوران را بارها با بول�دوزر زی�ر و رو کردن�د و ه�ر س�نگ و

نش��انه ای را تخ��ریب کردن��د و هم چن��ان تخ��ریب می کنن��د؟ چ��را درب خ��اوران را قف��ل زده ان��د و

خانواده ها را برای برگ�زاری مراس�م جمعی س�رکوب و تهدی�د می کنن�د؟ دلم می خواس�ت ب�دانم ک�ه

عزیزانم در آن زمان در چه شرایطی بودند. در حین گ�وش دادن و ثبت ک��ردن، فک�رم ب��ه خ�اوران و

خانه تک تک خانواده ها و مراسم های مان رفت، ما مادران و خانواده های خاوران سال ها در کنار هم

به این در و آن در زدیم و هفته به هفته به خاوران رفتیم و گفتیم و نوشتیم و با هم زن��دگی ک��ردیم و

مورد اذیت و آزار و تهدیدهای مداوم م�اموران امنی�تی و اطالع�اتی حک�ومت و بازجوی�ان ش�ان ق�رار

گرف��تیم، حبس ش�دیم، تهدی�د ش�دیم، ب��ازجویی ش�دیم، زن�دانی ش�دیم، ب�ه م�ا حمل�ه کردن�د و پالک

ماشین ها را کندند و کتک مان زدند و باز مقاومت کردیم و ایستادیم تا بدانیم بر سر عزیزان م��ان در

زندان ها و بر سر استخوان های آن ها در گورهای فردی و جمعی و زیر بولدوزرهای خ�اوران و دیگ�ر

گورهای بی نام و نشان چه آورده اند و حقیقت ماجرا چیست و با آن ها چه کرده اند. ای��رج مص��داقی

که از ناصریان و حمید نوری و لشگری حرف می زد، مرا به درون زندان برد. او می گفت همه این ه��ا
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تصور لباس شخصی  با  را  )ناصریان(  مقیسه  نمی توانستم  ولی  بودند،  زندان  در  لباس شخصی  با 

 دادگاه انقالب تهران برد،۲۸کنم. او مدام از ناصریان و وحشی گری هایش می گفت و مرا به شعبه 

 که قصد سفر به ایتالیا برای دیدار فرزندم را داش�تم، ب�ا اینک�ه مه�ر خ�روج ب�ر۱۳۸۸در اسفند سال 

پاسپورتم خورده و ساکم به داخل هواپیما رفت�ه ب�ود، در بلن�دگو ن�ام م�را چن�دین ب�ار ص�دا زدن�د و از

محمد مقیس�هفرودگاه خمینی باز گرداندند و پاسپورتم را ضبط کردن��د و برگ��ه ای ب��ه من دادن��د. 

 دادگاه انقالب مسئول رسیدگی به پرونده ممنوع الخروجی من ش��د.۲۸رئیس شعبه 

پس از سال نو با خشم به دادگاه انقالب اسالمی تهران خیابان معلم پیش محمد مقیس�ه )ناص�ریان(

رفتم و او را با لباس آخوندی پش�ت م�یزش ب�ا گ�ردنی کج ایس�تاده دی�دم ک�ه پرون�ده ای س�نگین در

دست گرفته بود و نگاه می کرد. من در میانه در ایستادم و نتوانستم داخل شوم، او نیز مرا به داخل

فرا نخواند. همین گونه که در میانه در ایستاده بودم، شاید چند دقیقه بیشتر طول نکشید و تند و تند

پرونده را ورق زد و مرا ورانداز کرد و گفت خوب برادرهایت نیز در گوهردشت بودند، فعالً همین جا

بمان و بگو فرزن�دانت ب�رای دی�دارت بیاین�د و دادگ�اه تم�ام ش�د، یع�نی ح�ق س�فر ن�داری. س�پس ب�ا

بی شرمی تمام از جلوی من از میانه در رد شد، خودم را با خشم فراوان کنار کشیدم که بدن ک��ثیف

اش به من نخورد. پرون�ده را روی م�یز دس�تیارش گذاش�ت و چ�یزی گفت. خ�ون جل�وی چش�مانم را

با صدای بلن��دگرفته بود و صورتم داغ شده بود و قدمی به جلو گذاشتم و به سمت او خم شدم و 

گفتم: »ببین، ببین، باالخره یک روز، یک روز، باید پاسخ تمام این جنایت ها و شکنجه

.های تان را بدهید، مطمئن باش. مطمئن باش، باید پاسخ بگویید، باید پاسخ بگویید.«

همکاران اش و تعدادی دیگر که در اتاق بودند، همه هاج و واج و خیره مرا نگاه می کردن��د و مقیس��ه

رنگ اش چون زردچوبه زرد شده بود و به سمت من چرخید و سپس با دیدن چهره پ��ر از خش�م من

از پشت عقب عقب رفت و او نیز تکرار کنان گفت:»بل�ه بای�د پاس�خ بگ�وییم، بای�د پاس�خ بگ�وییم« و

روی صندلی خالی همکارش افتاد. من نیز که داشتم منفجر می شدم و دس��ت ه��ایم را ب��ه س��مت او

نشانه گرفته بودم و نکان می دادم، باز گفتم: »مطمئن ب�اش آن روز خواه�د رس�ید« و ب�ا چرخش�ی

 سال ضبط شد. در بازجویی های بع�دی س�ر ب�ازجوی اوین ب�ا۵تند از اتاق خارج شدم. پاسپورت ام 

حالتی غضب آلود گفت می دانی با مقیسه چه کردی؟! گفتم کاری نکردم، فق�ط گفتم ب�االخره روزی

باید در دادگاه پاسخگوی این همه جن�ایت ه�ا و بی ع�دالتی ها ت�ان باش�ید و بی تردی�د همگی ت�ان بای�د

باشید. گفت ما که کاره ای نبودیم، گفتم به موقع اش معل�وم می ش�ود. ح�اال حمی�د ن�وری )عباس�ی(،

شریک مقیسه )ناصریان(، رئیس�ی و پورمحم�دی و س�ایر جن�ایت ک�اران در دادگ�اه اس�تکهلم گرفت�ار

شده است و دور نخواهد ب�ود ک�ه تم�ام همدس�تان ش�ان ب�ه همین سرنوش�ت گرفت�ار خواهن�د ش�د و

امیدوارم روزی بتوانیم در ایران دادگاه هایی عادالنه و علنی برای تم�امی این جن�ایت ک�اران برگ��زار

کنیم و اطمینان دارم که این روز خیلی دور نخواهد بود.   

ولی از دس��ت ب��رخی از دوس��تان هم ب��ه ش��دت غمگین و آزرده ام، ب��ا این هم��ه دس��ته بن��دی ه��ا،

اختالف ها، حرف و حدیث ها و خودمحوری ها آیا می توانیم به آنچه که می خواهیم برسیم؟ ک��اش این

دادگاه درس عبرتی برای ما نیز بشود که به جای حمله به همدیگر، کمبوده�ای م�ان را ح�داقل ب�رای
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و اسامی  بازماندگان  و  خانواده ها  ما  سال  همه  این  از  پس  چرا  کنیم.  جبران  روزهایی  چنین 

مشخصات و تعداد دقیق عزیزان کشته شده خود را نمی دانیم و لیست های متفاوتی داریم که وکی�ل

حمید نوری بتواند چنین ادعاهایی بکند و بگوید که این لیست ها قابل اتکا نیستند و حمید نوری نیز ب�ا

وق�احت و بی ش�رمی تم�ام بگوی�د اص�الً اع�دامی ص�ورت نگرفت�ه اس�ت و رئیس دادگ�اه ن�یز ب�ه این

اطالعات شک کند؟! 

حکومت که تمام حقیقت را از ما پنهان کرده است، ولی چرا ما پس از سی و سه س�ال ت�ا ب�ه ح�ال

 را ب�ا هم�اهنگی ب�ا۶۷نتوانسته ایم داده های خودمان در مورد عزیزان مان حداقل در مورد قت�ل ع�ام 

همدیگر به درستی ثبت کنیم؟ هر کدام به جای اینکه برویم ایراد کارهای انجام ش�ده پیش��ین خ�ود را

برطرف کنیم، یا پشت چشم می ان�دازیم و می گ�ذریم و رد می ش�ویم ی�ا ب�ه دنب�ال تک�رار هم�ان ک�ار

می رویم چون همگی می خواهیم اولین باشیم یا برای پرهیز از نقد شدن، نه تنها ایرادهای کارم�ان را

پنهان می کنیم بلکه مدام در حال تخریب کار دیگران هستیم. شرایط فاجع�ه ب�ار ای�ران هم م�ا را ب�ه

خودمان نمی آورد در حالی که می بینیم هر روز مردم را در خیابان برای ساده ترین خواسته های ش�ان

می کشند و فعاالن را با احکام سنگین راهی ش�کنجه گ�اه ه�ا و زن�دان ه�ا و گورس�تان ه�ا می کنن�د و

خانواده های شان را نیز به طرق مختلف شکنجه می دهند و زندگی مردم را نیز س�یاه کرده ان�د و ه�ر

روز صدها و شاید هزاران نفر را به خاطر فقر، بیکاری یا بیماری راهی گورستان ها می کنند، ب�از هم

ما درس عبرت نمی گیریم و به جای حمله به حکومت به جان همدیگر افتاده ایم. رویه ای ک�ه ج�ز ب�ه

تخریب و پاره پاره شدن جنبش دادخواهی و دیگر جنبش ها و تضعیف بیشتر همگی ما منجر نخواه�د

شد و تنها حکومت را در طی این سال ها خوشحال کرده و می کند. 

 شهریور پیوسته مشغولم و چندین بار فایل ه�ای مختل�ف ص�وتی۱۴ شهریور تا به امروز ۱از دوشنبه 

را گوش دادم تا گفت و شنودها را به درستی پیاده و ثبت کنم. چندین بار سردردهای شدید گرفتم و

بدنم داغ شد و نمی توانستم قدم از قدم بردارم و انگشتان ام می لرزید، ولی بایستی ادام��ه می دادم

زیرا می دانستم که خیلی از عزیزانم در ایران بخصوص خانواده های خاوران و برخی از دوس��تانم ک��ه

به راحتی نمی توانند این فایل های صوتی را در ای�ران گ�وش کنن�د ن�یز مش�تاق ان�د ت�ا از جزئی�ات این

دادگاه و این گفت و شنودها با خبر شوند و  شاید نشانه ای از عزی�ز خ�ود و س�ایر عزی�زان ش�ان در

 س��ال پیش در دوم۳۸آن بیابند و بدانند که در پشت آن دیوارها چه گذشته است. در چنین روزه��ایی 

 برادر کوچکم علی بهکیش یا همان محمدعلی را در خیابانی در ته��ران گرفتن��د و۱۳۶۲شهریور سال 

به شدت شکنجه دادند و س�ه ب�رادر عزی�ز دیگ�رم محم�ود، جعف�ر و محس�ن بهکیش را ن�یز در س�وم

 در منزل مادر و پدرم در کرج دستگیر کردن�د. زه�را بهکیش ن�یز در س�وم ش�هریور۶۲شهریور سال 

جلوی خانه اش به دام افتاد و گفته شده که او را پس از چن�د روز در کمیت�ه مش�ترک ی�ا زن�دان اوین

زیر شکنجه کشتند. من و خانواده ام خانه را رها کردیم و آواره ش�دیم، جعف�ر را پس از  ی�ک س�ال و

 س��ال۱۰ در زندان اوین اعدام کردند، به محمود ۶۴  اردببهشت ۲۴سه ماه آزاد کردند، محسن را در

 سال حکم دادند و منتظر آزادی شان بودیم که مالقات ها قطع ش�د و در بی خ�بری۸و به محمدعلی 

 زندان گوهردشت بودند ک��ه در براب��ر۲۰ در فرعی ۶۷مطلق بودیم. دو برادر عزیزم در زمان کشتار 
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 شهریور۵ بردند و در ۲۰  به فرعی ۶۶هیات مرگ قرار گرفتند. محمود و محمدعلی را اواخر سال 

 آن ها را به همراه سایر زندانیان چپ کشتند و سر به نیست کردند و بالهایی که تا به حال بر س�ر۶۷

خانواده ما و دیگر خانواده ها آورده اند، همین طور مانند فیلمی از جلوی چشمانم به تلخی می گذرد و

گاه در نقطه ای از آن میخکوب می شوم. 

در خالل این گفت و گوها، بارها و بارها بغض راه گلویم را بس�ت و اش�ک ام�ان ام را بری�د و از پ�ای

کامپیوتر بلند شدم و تند و تند راه رفتم و عاقبت توت�ونی در کاغ�ذ پیچی�دم و دود ک�ردم ت�ا کمی آرام

شدم و در این فکر بودم که پاسخ دادن به این پرس�ش ه�ا ی�ا ب�ه ق�ول آن ه�ا ب�ازجویی ه�ا در دادگ�اه

استکهلم باید برای زندانیان جان به در برده از این کشتار نیز بسیار سخت باش��د. ی��ادآوری این هم��ه

خاطره با دوستانی عاشق که تا پای جان ایستادند و در برابر جنایت ک�اران س�ر خم نکردن�د و ت�و ب�ه

چشم خود دیدی یا شنیدی که آن ها را به صف کردند و به قتل گاه بردند و کاری جز حفظ ج�ان خ�ود

نمی توانستی بکنی و تا امروز نیز شاید روزها و شب ها با خود کلنج�ار رفت�ه ای ک�ه آی�ا ک�ار درس�تی

کردی که انزجار دادی و سنگینی پرسش های این و آن نیز همواره با تو بوده است ک�ه چگون�ه از آن

راهروهای مرگ جان سالم به در بردی. حال دوباره در برابر دادگاهی قرار گرفته ای که باید تمام آن

جنایت ها و شقاوت های حکومت را در یک یا چند روز بگویی، آن هم در برابر افرادی که نه از زب��ان

تو چیزی می دانند، نه از فرهنگ جامعه ت�و، ن�ه از آرزوه�ا و آرمان ه�ا و مب�ارزات و ش�جاعت ه�ای آن

جوان های عاشق، و نه از بالهایی که یک حکومت اسالمی می تواند بر س�رت بی�اورد و ن�ه از آن هم�ه

دروغ گویی و بی شرمی پرزیدنت ها و رهبران و حاکمان و مباشران و نگهبانان حفظ امنیت در ای�ران

و بی تردید انگشت به دهان می مانند که چگونه امکان دارد حکومتی این همه شقاوت و جن��ایت کن��د

و باز هم بر سر قدرت بماند و جنایت کاران اش رهبر و رئیس جمهور و رئیس ق�وه قض�اییه و غ�یره

ش�وند و هن�وز هم فع�االنی ای�رانی در نق�اط مختل�ف دنی�ا باش�ند ک�ه از نمایش ه�ای انتخاب�اتی چ�نین

حکومتی دفاع کنند، شاید هم بسیاری از این صحبت ها و شهادت ها را باور نکنند و اگر این گونه باشد

چقدر تلخ و تأسف بار است. هم چنین خیلی سخت است که این حرف ها را جلوی فردی بگ��ویی ک��ه

شریک در جنایت های حکومت بوده  و حاال با امکانات بسیار زندانی آنهاست ولی هن��وز هم مع��ترض

است که چرا حق و حقوق اش به عنوان ی�ک زن�دانی نادی�ده گ�رفته  ش�ده و ب�ا وق�احت و بی ش�رمی

تمام همه چیز را انکار می کند. 

نصرالله مرندی یکی از اعضای سازمان مجاهدین که شاهد جلسه دهم دادگاه بود، از تنبی��ه جمعی و

فشارهای حکومت برای مجبور کردن زندانیان سیاسی ب�ه همک�اری ب�ا حک�ومت و اث�رات آن و نقش

ناصریان و حمید عباسی می گوید که بسیار تلخ و دردناک است: »یک ف�ردی ب�ود ب�ه ن�ام علی ط�اهر

، این فرد را ناص�ریان و حمی�د عباس�ی ص�دا می کنن�د ب�یرون بن�د و ش�دیداً تحت۱۳۶۶جویان در بهار 

فشار قرار می دهند که تو روابط و مناسبات داخل مجاهدین را از داخل بند به ما بگو. بعد از چند بار

علی ی��ک روز خ��ودش را ب��ا نفت ب��ه آتش می کش��د و جل��وی خ��ود من، علی در آتش می س��وخت.

دوستان مان ک�ه نزدی�ک بودن�د علی را خ�اموش می کنن�د، ه�ر چ�ه اع�تراض می ک�نیم ک�ه علی را ب�ه
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بیمارستان برسانید، ناصریان و حمید عباسی زمان را از دست می دهند. بعداً یک هفته بعد علی در

بهداری یا بیمارستان از بین می رود و کشته می شود.«. 

هرچن��د از برخورده��ای غ��یر منص��فانه ای��رج مص��داقی و امث��ال او در طی این س��ال ها به خص��وص در

سال های در تبعید، به شدت دل چرکین و آزده خ�اطر هس�تم، بخص�وص از ت�وهین ه�ایش ب�ه فع�االن

سیاسی چپ و هم چنین نادیده گرفتن مبارزات و ایستادگی های م�ادران و خانواده ه�ای خ�اوران ک�ه

 سال اس�ت زی�ر تی�غ س�رکوب ه�ای م�داوم حک�ومت ش�جاعانه ایس�تاده اند و جنبش دادخ�واهی و۴۰

خاوران را زنده نگاه داشته اند و دعواهای فرسایشی او با سازمان مجاهدین که به دادگاه هم کشیده

شد و به شدت هم نگران آن هستم، با این وجود، به س�هم خ�ود ق�دردان تم�ام تالش ه�ای او و دیگ�ر

زن��دانیان ج��ان ب��ه در ب��رده ب��رای ثبت این حق��ایق و دانس��تنی ه��ا از درون زن��دان ه��ا و مهی��ا ک��ردن

بازداشت حمید نوری)عباس�ی( هس�تم. دانس�تی ه�ایی ک�ه می دانم نوش�تن و گفتن آن ه�ا ک�ار بس�یار

سخت و طاقت فرسایی بوده و نیاز به همت و رنج بردن بسیار داشته است، همان گونه که بس��یاری

دیگر در این باره گفته و نوشته و زحمت کشیده اند تا حقایق روشن شود و نیاز به تمامی این گفته ها

داریم که از زوایای مختلف بر این حقایق نور بتاباند. به س�هم خ�ود از تم�امی بازمان�دگان ک�ه در این

باره گفته و نوشته اند تشکر می کنم به ویژه از شاهدان و شاکیان که در این دادگ�اه حض�ور یافت�ه ی�ا

 ماه شهادت دهند و درباره عزیزان م�ا و درب�اره جن�ایت ه�ا و ش�قاوت۹خواهند یافت تا در طی این 

های این حکومت بگویند. هم چنین از تمام، وکالی مدافع ش�اهدان و ش�اکیان و دادس�تان ه�ا و هی�ات

منصفه که در این پرونده دخیل بوده و هستند و به محاکمه عادالنه و علنی حمید نوری مش�غول ان�د،

تشکر می کنم و امیدوارم که اظهارات هر کدام از شاهدان و شاکیان، دادگ�اه را ب�ه س�مت و س�ویی

هدایت کند که حقایق این جنایت ها روشن شود و باالخره حمید نوری نیز مجبور ش�ود ک�ه ب�ه ح�رف

بیاید و حقایق این جنایت ها را یک به یک بگوید. 

دو خ�انم م�ترجم ن�یز پرس�ش و پاس�خ های مط�رح ش�ده در دادگ�اه را ب�ه فارس�ی و س�وئدی ترجم�ه

می کردند و حس خوبی از ترجمه آن ها داشتم زیرا خیلی شمرده و با صدای رس�ا ترجم�ه می کردن�د،

به خصوص که حس گویندگان را نیز ب�ه م�ا ش�نوندگان منتق�ل می کردن�د. البت�ه گ�اه ایراده�ایی هم در

ترجمه داشتند که به نظر می رسید شاید بیشتر به خاطر نداشتن اطالع�ات ک�افی از ش�رایط  ای�ران

است و امیدوارم خ�ود دادگ�اه تم�ام ص�حبت های مط�رح ش�ده در دادگ�اه را ب�ه زب�ان فارس�ی ثبت و

منتش�ر کنن�د. بعی�د اس�ت ک�ه من دوب�اره ت�وان چ�نین ک�اری را داش�ته باش�م، چ�ون ک�اری رنج آور و

فرسایشی و بسیار هم پر مسئولیت اس�ت، زی�را ب�رای دقی�ق نوش�تن کلم�ه ب�ه کلم�ه پرس�ش ه�ا و

پاسخ های مطرح شده بایستی بارها و بارها فایل ص�وتی را عقب و جل�و می ک�ردم ت�ا گفته ه�ای بی�ان

شده را پیدا کنم و به درستی آن را پیاده کنم و بنویسم. این قسمت را نیز تنها برای دل خ�ودم و هم

چنین برای مادران و خانواده های خ�اوران و دوس�تانم در ای�ران انج�ام دادم، بخص�وص ک�ه این بخش

داده های اولین شاهد در دادگاه ب�ود و از ای�رج مص�داقی می خواس�تند ک�ه راج�ع ب�ه س�اختار ف�یزیکی

درون زندان و بندها و سلوها و هم چنین راجع به وضعیت زندانیان و زندان بان ه�ا ک�ه در کت�اب اش

گفته است توضیح دهد. البته بیشتر گفته های بیان شده او در کتاب ه��ایش هس��ت، ولی این مجموع��ه

6



هم می تواند خالصه ای از آن گفته ها باشد و هم رویکرد یک دادگاه را به چنین نوشته هایی نشان دهد

که چه نقاط قوت و ضعفی دارد و هر یک از ما برای مستند کردن خاطرات مان به چه چیزهایی باید

بیشتر توجه کنیم، هم چنین پرسش و پاسخ های مطرح شده در دادگاه می تواند تجربه خوبی برای ما

باشد که بدانیم در این دادگاه ها چه می گذرد. 

دوستان عزیز و همراهان گرامی

درسی که من از این دادگاه تا به حال گرفته ام را می خواهم ب�ا ش�ما ب�ه اش�تراک بگ�ذارم و از ش�ما

تقاضا دارم که به آن توجه کنید. بی تردید ما به دانسته های تمام افرادی که درگیر قتل عام تابس��تان

 بوده اند، احتیاج داریم و الزم است که فعال شان کنیم تا دانس�ته های خ�ود را ب�ه ه�ر ط�ریقی ک�ه۶۷

می توانند بگویند. ه�ر ک�دام از م�ا  چ�ه زن�دانیان سیاس�ی، چ�ه خانواده ه�ا، چ�ه فع�االن سیاس�ی، چ�ه

روزنامه نگاران، چه نویسندگان و شاعران، چه فیلم سازان، چه وکال، چه فعاالن حقوق بش��ری، چ��ه

نهادهای بین المللی، چه سازمان ملل و غیره اطالعاتی داریم که با کمک هم�دیگر و جم�ع آوری تم�ام

این اطالعات می توانیم حداقل به بخشی از حقیقت که در دستان ماس�ت دس�ت ی�ابیم و این دادگ�اه

سعی ک�نیم لیس�ت ه�ایی ک�ه از ج�ان باختگ�ان تهی�ه هر کدامچنین فرصت مهمی است. 

 وقتی دادستان مرتب از ایرجکرده ایم را با کمک تمام افرادی که می شناسیم دقیق کنیم.

مصداقی می پرسد از کجا می دانی که فالن فرد کشته شده است و او بر اساس دانسته های خ�ودش

و دیده ها و شنیده هایش می گوید، حتی اگر خیلی هم با اطمینان بگوید، باز هم ممکن است دادگاه

نپذیرد چون نیاز به شواهد و مدارک دارد و قسمت دردناک ماجرا اینجاست که حکومت به عم��د هیچ

شواهدی از جنایت ه�ایش ب�ه دس�ت م�ا ن�داده اس�ت، ولی م�ا خانواده ه�ا ب�االخره ش�واهدی داریم و

حداقل می توانیم وجود عزیزمان که در زندان بوده را اثبات کنیم. ما هر کدام می توانیم لیس�ت ه�ای

موجود را چک کنیم و ببینیم که اسامی عزیزان ما در این لیست ها درست است یا نه، آی�ا ن�ام ش�ان

درست ثبت شده یا نشده، آیا تصویرشان موجود است یا نیست، آیا مح�ل زن�دان ش�ان درس�ت ثبت

شده یا نشده، اگر تاریخ کشته شدن او را می دانیم چ�ک ک�نیم و ببی�نیم آی�ا ثبت ش�ده ی�ا نش�ده، اگ�ر

محل دفن او را می دانیم چک کنیم و ببینیم آیا ثبت شده است یا ن�ه، آی�ا ب�اور و اعتق�اد او ثبت ش�ده

است یا نه، آیا گروه سازمانی او ثبت شده است یا نه، یا برگه ای، نامه ای چیزی داریم ک�ه مش�خص

کن�د عزی�ز م�ا از فالن ت�اریخ ت�ا فالن ت�اریخ در زن�دان ب�وده اس�ت و اگ�ر برگ�ه ف�وت او را داریم آی�ا

اطالعات آن ثبت شده است یا نه. بحث هایی که در دادگاه مطرح می شود باید ما را هوشیار کند ک��ه

در ثبت داده های خودمان و دیگران خیلی دقیق باشیم و در انتها نیز از دادگاه بخواهیم ک��ه لیس��تی از

 ارایه ده�د ک�ه م�ورد تأیی�د هم�ه باش�د. م�ا بای�د ب�ه کم�ک۶۷اسامی کشته شدگان قتل عام تابستان 

خانواده ها و دوستانی که اطالعات زندانیان کشته شده را دارند، برای این دادگاه و دادگاه های بعدی

و در اص��ل ب��رای روش��ن ش�دن حقیقت قطعی و دقی�ق ک��نیم. از همگی ش�ما ص��میمانه، خالص�انه و

عاجزانه می خواهم که به جای اینکه مدام همدیگر را محکوم کنیم و هر کدام بخواهیم بگوییم ک��ه م��ا

 ماه، رو به حکومت باشیم و از کمک همدیگر بهره مند شویم. ۹بهترین هستیم، همه حداقل در این 
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این دادگاه باید برای ما درس عبرتی باشد. ما باید دادگاه را مجبور کنیم که حرف ها و روایت های ما

را بشنود و حتی اگ�ر الزم اس�ت رون�د دادگ�اه را ط�والنی تر کن�د. م�ا هن�وز در ش�رایطی هس�تیم ک�ه

حکومت همه چیز را از ما مخفی کرده است، مگر حمید نوری به حرف بیاید و م�ا بای�د ب�رای کش�ف

حقیقت تم�ام ت�وان خ�ود را در طی این فرص�ت باقی مان�ده بگ�ذاریم، تقریب�اً ی�ک م�اه هم از  ش�روع

 ماه باقی مانده نیز مانند برق و باد می گذرد. تمام انرژی خودمان را ب��ه۸دادگاه گذشته است و این 

جای تخریب و محکوم کردن همدیگر رو به حکومت بگذاریم ک�ه تم��ام هس��تی مان را از بین ب��رد، ب��ه

دنبال قهرمان سازی یا خرد کردن همدیگر نباشیم، ب�ه دنب�ال به�ترین و ب�دترین نباش�یم، ش�اید دیگ�ر

چنین فرصتی برای ما پیش نیاید. دادگاه حمید نوری یک فرصت تاریخی اس��ت، ن��ه تنه��ا از این ب��ابت

که یکی از همدستان حکومت جنایت کار اسالمی ایران بازداشت شده و محاکمه می شود، بی تردی�د

این یک بخش مهم آن است و امید که محکوم و مجازات شود و به حرف آید، ولی به نظر من بخش

مهم تر این است که ما نباید این فرصت تاریخی را برای کشف حقیقت جنایت های حکومت از دست

بدهیم. ما فرصت زیادی نداریم و در طول همین دادگاه خیلی کارها را باید انجام دهیم. تجارب دیگ��ر

کشورها را بخوانیم و ترجم�ه ک�نیم ک�ه آن ه�ا در چ�نین ش�رایطی چ�ه کردن�د و نق�اط ق�وت و ض�عف

کارشان چه بوده است و ما چه می توانیم بکنیم که بهترین دستاورد را از این دادگ��اه داش��ته باش��یم.

برای دستیابی به کشف حقیقت به نیروی همگی ما نیاز است. اگ�ر ص�ادقانه و عاش�قانه می خ�واهیم

صدای آن ها که جان شان را گذاشتند و به امید ما رفتند باشیم و می خواهیم ک��ه جل��وی تک��رار چ��نین

 و دیگ�ر جن�ایت ه�ای حک�ومت۶۷جنایت هایی را بگیریم، الزم اس�ت ک�ه حقیقت قت�ل ع�ام تابس�تان 

روشن شود و در این صورت است که این دادگاه می تواند یک فرصت ت�اریخی باش�د و امی�د ک�ه این

فرصت را از دست ندهیم. 

هم چنین، به نظر من اینکه ما خودمان را درگیر این مساله ک�نیم ک�ه چ�ه کس�ی در زن�دان بری�ده ی�ا

انزجار داده، ما را از کشف حقیقت جنایت های حکومت دور می کند، زیرا تمامی جان ب�ه در بردگ�ان

از این زندان های مخوف در دل خود حقایقی را دارند که اگ�ر بخواهن�د بگوین�د ی�ا بتوانن�د بگوین�د بی

تردید به جنبش دادخواهی و جامعه در روشن شدن حقیقت کمک می کند و ما نی��از ب��ه ش��هادت ه��ای

بی کم و کاست تمامی این افراد داریم و نه تنها نباید آن ها را منکوب کنیم، بلکه ضرورت دارد که از

چنین شهادت هایی ب�ه ش�دت اس�تقبال ک�نیم. بی تردی�د این ش�هادت ه�ا فش�ار زی�ادی ب�ه آن ه�ا ن�یز

می آورد زیرا باید تمام آن خاطرات فاجعه ب�ار را دوب�اره در ذهن ه�ای خس�ته خ�ود بازی�ابی کنن�د و ب�ا

بازجویی های فرسایشی و تکراری دادگاه، بارها درباره شهادت های خود پاس��خ دهن��د ت��ا دادگ��اه این

شهادت ها را به رسمیت بشناسد. در دادگ�اهی ک�ه حمی�د ن�وری و وکالیش ن�یز در آنج�ا نشس�ته اند و

همه چیز را می خواهند انکار کنند حتی وجود این انسان ها را ب�ه عن�وان زن�دانی. دادگ�اهی ک�ه ه�دف

اش فقط بررسی این است که حمید نوری در این جنایت دست داشته است یا ن�ه. م�ا ب�ا تالش ه�ای

مان می توانیم این دادگاه را تبدیل به یک کمیسیون حقیقت یاب کنیم. 

 س�ال س�ن داریم و در این ش�رایط ک�ه۷۰ ت�ا ۶۰دوستان نکته  بس�یار مهم دیگ�ر اینک�ه اغلب م�ا بین 

بیماری جلوی خانه هر یک از ما کمین کرده است، می تواند بسیاری از این اطالع�ات از ذهن ه�ای م�ا
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پاک شود، بنابراین خواهشمندم این دادگاه را فرصتی بسیار مهم برای روشن شدن حقیقت بدانیم تا

 ماه اطالعات، داده ها و ایرادهای کارمان را برطرف ک�نیم و در انته�ای دادگ�اه۹بتوانیم در طول این 

حداقل بدانیم که دقیق�اً چ�ه تع�داد از عزی�زان مجاه�د و کمونیس�ت م�ا کش�ته ش�ده اند و مشخص�ات

همگی شان را به طور کامل و دقیق داشته باشیم.  

من یک مثال از وضعیت خودم در این پرونده می زنم تا هشدار دهم که این اختالف��ات

 من ج�زو اولین خانواده ه�ایی ب�ودم ک�هو بی اعتمادی ها چقدر می تواند آسیب زننده باشد.

( یک ماه پس از بازداش��ت حمی��د ن��وری، درخواس��ت جمعی۲۰۱۹ دسامبر ۱۰ )۱۳۹۸ آذر ۱۹در تاریخ 

خانواده ها با این عن�وان »م�ا خواه�ان ت�داوم بازداش�ت حمی�د ن�وری )عباس�ی( ب�رای کش�ف حقیقت

  و شکایت فردی خودم را برای یکی از دادستان های دادگاه استکهلم فرس�تادم. بی تردی�د1هستیم«

 نفر از خانواده ها که درخواس�تی ب�رای تمدی�د بازداش�ت و محاکم�ه حمی�د ن�وری ب�ود،۳۹نامه جمعی 

نقش مهمی در ادامه بازداشت و محاکمه او داشته است، مانند بسیاری از درخواست هایی که دیگر

شاهدان و شاکیان فرستاده اند. پس از ارسال شکایت فردی، از پلیس سوئد با من تماس گرفتن��د و

دو مصاحبه با من کردند. یک مصاحبه به زبان انگلیسی و دست و پا شکسته و یک مصاحبه مفصل تر

با مترجم که به فارسی صحبت کردم. من به پلیس سوئد گفتم که حتماً می خواهم به عن��وان ش��اکی

در دادگاه حضور یابم و چه زمانی باید به سوئد بیایم و گفتند که با من تماس می گیرن��د. چن�د نف�ر از

خانواده ها نیز با من تماس گرفتند که چه بای�د بکنن�د و من تأکی�د ک�ردم مهم اس�ت ک�ه ه�ر ک�دام ب�ه

صورت فردی نیز شکایت کنن�د. در طی این م�دت ن�یز چن�دین نف�ر از دوس�تان و فع�االن چپ ب�ا من

تماس گرفتند تا با وکیلی که آن ها می شناسند تم�اس بگ�یرم و ش�کایت کنم و گفتم من قبالً ش�کایت

کرده ام و نیازی نیست. البته علت اینکه ب�ا هیچ ک�دام از وکالی مع�رفی ش�ده آن ه�ا تم�اس نگ�رفتم،

چون شناختی از آن وکال نداشتم و می ترسیدم که به جای پرداختن به اصل موضوع احیاناً به بخش��ی

از این یارکشی ها بدل شوم و چنین چیزی را ب�ه هیچ وج�ه نمی خواس�تم و از س�ویی منتظ�ر تم�اس

دادگاه بودم، ولی تماسی نگرفتن�د. م�دتی موض�وع را پیگ�یری نک�ردم چ�ون هم از این اختالف ه�ا ب�ه

شدت رنجیده خاطر بودم و هم فکر می کردم شاید دادگاه تنها اف�رادی را انتخ�اب می کن�د ک�ه حمی�د

نوری را دیده باشند. تا اینکه به چند نفر از خانواده ه�ای چپ ک�ه وض�عیت مش�ابه م�را داش�تند اطالع

دادند که دادگاه تاریخ حضورشان در دادگاه را ب�ه عن�وان ش�اکی اعالم ک�رده اس�ت. آن ه�ا از طری�ق

وکالی شان شکایت کرده بودند و وارد روند دادگاه ش�دند. آن ه�ا ب�ه من گفتن�د چ�را ن�ام ت�و را اعالم

نکرده اند و از من خواستند که از طریق وکیل آن ها موضوع را پیگری کنم، ولی باز هم اطمین��انی از

استقالل این وکال نداشتم و این کار را نکردم. عاقبت نگران شدم که نکن�د از پرون�ده ح�ذف ش�وم و

 را برای هر سه وکیل پرونده که دادگاه معرفی کرده ب��ود فرس��تادم و توض��یح۲۰۱۹شکایتم در سال 

دادم که پلیس سوئد با من مصاحبه کرده و ق�رار ب�وده ک�ه تم�اس بگ�یرد، ولی تم�اس نگرفت�ه ان�د و

علت را جویا شدم. یوران مارشون بالفاصله به من پاسخ داد و گفت درخواست م�را ب�رای دادس�تان

1 https://www.akhbar-rooz.com/%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF
%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-
%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
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می فرستد تا ایشان تصمیم گیری کنند. دادستان کارلسون مستقیم با من تماس گرفتند و گفتند که

متأسفم که نمی توانند اظهارات مرا درباره دو برادرم در دادگاه داشته باش��ند چ��ون پرون��ده در ح��ال

بسته شدن است. من به ایش�ان پاس�خ دادم ک�ه من ب�ه ت�ازگی ش�کایت نک�رده ام و ی�ک م�اه پس از

بازداشت حمید نوری شکایت ام را برای دادستان دیگ�ر این پرون�ده فرس�تاده ام و پلیس ن�یز ب�ا من

مصاحبه کرده اس�ت و پرون�ده من حتم�اً موج�ود اس�ت. در نه�ایت چن�دین ب�ار من و دادس�تان ب�ا هم

مکاتب��ه ک�ردیم ولی بی فای��ده ب��ود و دادس��تان کارلس��ون گفتن��د از ب�رادران ش��ما در این پرون�ده ی�اد

می شود، ولی متأسفانه پرونده را بسته ایم. باز هم قانع نشدم و گفتم این حق من است و منصفانه

نیست که فردی چون من که سال ها ب�رای دادخ�واهی مب�ارزه ک�رده ام از این پرون�ده ح�ذف ش�وم و

درخواست تجدید نظر دادم و دادستان گفتند حاال که قانع نمی شوی پرونده را برای بررسی مجدد به

دادستان ارشد عمومی می فرستم. کمی بعد نیز کیفرخواست را صادر کردند و اسم من ب��ه عن��وان

شاکی در آن نبود و دادستان ارشد نیز پاسخ منفی به درخواست تجدید نظر من دادند. باز هم ناامید

نشدم و دوباره درخواست تجدید نظر خودم را فرستادم که چند روز قبل دوباره ب�ه من پاس�خ دادن�د

که درخواست تجدید نظر شما بررسی نمی شود، ولی باز هم می توانید پیگیری کنی�د. به�ر ح�ال بعی�د

می دانم که مرا به عنوان ش�اکی وارد رون�د این دادگ�اه کنن�د، اص�رار من ب�رای بی�ان روایت ه�ایم در

دادگاه نیز تنها ب�رای خ�اطر دلم نیس�ت هرچن�د این را ب�ه ش�دت ح�ق مس�لم خ�ودم می دانم و خیلی

ناراحت هستم که در اروپا و در این دادگاه نیز حق ام نادیده گرفته شد و حذف شده ام، ولی اصرار

من و بهتر است بگویم تعجب من بیشتر از این بابت بود که چرا فردی چون من که در ایران سال ها

در کنار مادران و خانواده های خاوران و دیگر خانواده های دادخواه برای دادخواهی ایس�تاده و مب�ارزه

کرده و گفته و نوشته و لحظه به لحظه دادخواهی را زندگی کرده و بارها برای این فعالیت ه��ا م��ورد

 س�الگی ب�ا۶۰بازجویی و بازداشت و تهدیدهای مداوم حکومت قرار گ�رفته ام و ع�اقبت هم در س�ن 

حکمی سنگین به اجبار تن به تبعید داده ام، از این پرونده حذف شده ام، در ح��الی ک��ه ش�اید حض��ور

من می توانست کمکی باشد که این پرونده فارغ از این اختالف ها و دسته بندی ها به ش��کل مس��تقل

تری به پیش برود. با وجود این خودم را قانع کردم که بودن یا نبودن نام من به عنوان شاکی در این

 ب�ار از دو ب��رادرم ی�اد ش�ده اس�ت و۱۷دادگاه اهمیت زیادی ندارد بخصوص که در این کیفرخواست 

زندانیانی در مورد آن ها شهادت می دهن�د و خوش�حالم و از آن ه�ا تش�کر می کنم، ولی نکت�ه مهم این

است که من هر چه در توان دارم برای بهتر به نتیجه رسیدن این دادگاه و پ��یروز ش��دن آن و کش��ف

حقیقت جنایت های حکومت بگذارم و این کار را با تمام وجود انجام دهم، هم��ان طور ک��ه در گذش��ته

انجام داده ام. قبالً نیز بارها گفته ام که دادخواهی تنها شکایت کردن یا محاکمه جنایت کاران نیس�ت

و برای متحقق ش�دن اه�داف جنبش دادخ�واهی راه بس�یاری پیش رو داریم زی�را دادخ�واهی زوای�ای

در مورد این دادگاه ن�یز اگ�ر درس�ت و هم�دل علی�هبسیاری دارد تا بتواند به نتیج��ه برس��د. 

جنایت های حک�ومت عم�ل ک�نیم، می ت�وانیم دس�تاوردهای قاب�ل قب�ولی را از آن ب�ه

دست بیاوریم، در غیر این صورت هیچ دادگاهی نمی تواند برای ما عدالت ب��ه ارمغ��ان

بیاورد زیرا حقیقت و عدالت را باید زندگی کنیم و با دستان خودمان بسازیم.
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 جلس��ه دادگ��اه ب��ا۴من سعی کردم که تمام پرسش و پاسخ های مط��رح ش��ده در این 

ایرج مصداقی که برگرفته از فایل های ص�وتی دی�ده ب�ان ای�ران اس�ت را ب�دون کم و

کاس��ت پی��اده و ثبت کنم و امی��دوارم چ��یزی را از قلم نیانداخت��ه ی��ا اش��تباه ننوش��ته

باشم، با وجود این به دلیل پرسش و پاسخ های بسیار و مشکالت فایل های صوتی که

در برخی از روزها امکان تشخیص ابتدا و انتهای جلسه یا پرسش کننده میس��ر نب��ود،

احتمال اشتباه در ثبت برخی اطالعات نیز وجود دارد. 

در اینجا از اعضای گروه دیده ب�ان ای�ران ن�یز تش�کر ف�راوان می کنم ک�ه ب�ا ض�بط و

پخش جلسات دادگاه این امکان را برای همگی م�ا ف�راهم کردن�د ت�ا بت�وانیم از رون�د

دادگاه باخبر شویم و به نوعی در دادگاه محاکمه حمید نوری حضور یابیم.    

سربلند و پیروز باشیم

منصوره بهکیش 

۲۰۲۱ سپتامبر ۵/ ۱۴۰۰شهریور ۱۴
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 دادگاه محاکمه حمید نوری با شهادت ایرج مصداقی2جلسه ششم

 ۲۰۲۱ اگوست ۲۳ برابر با ۱۴۰۰دوشنبه یکم شهریور 

به نظر می رسد که وکیل حمید نوری دارد صحبت می کند. او می گوید: 

 مهدی اصالنی اینجا نام نمی برد از نگهب�ان، ولی می گوی�د نگهب�ان م�رگ، حمی�دوکیل حمید نوری:

عباسی اص�الً اس�م اش آورده نش�ده در این قس�مت ت�و این مبحث. ام�ا مه�دی اص�النی اس�م حمی�د

 می آورد. آن موقع در مورد زمان توی اوین بعد از اع��دام هاس��ت.۹عباسی را بعداً در کتابش فصل 

بعد از اینکه زندانیان را به اوین بردن�د، اون موق�ع اس�م می آورد. اس�م حمی�د عباس�ی را ب�ه عن�وان

شخص�ی ک�ه او می شناس�د و می دان�د کی هس�ت. او می گوی�د وق�تی ک�ه م�ا کت�اب مه�دی اص�الی را

خوندیم متوجه این شدیم که چی گفته در میهن تی وی. چیزی که قبالً صحبت اش را کردیم ج��رم را

نشان دادیم در کانال های تلویزیونی و به این ترجمه ه�ا اس�تناد ک�ردیم بع�د از این اس�ت. آنج�ا مه�دی

 یک ماه بعد از این است که موکل م��ا۲۰۱۹ دسامبر ۱۳اصالنی تعریف می کند در میهن تی وی یعنی 

دستگیر شده است. او تعریف می کند درست در مورد همین اتفاق ک��ه اولین ب�ار ک��ه اس�م کمیت�ه را

شنیده و یک نفر در را باز ک�رد و گفت ده نف�ر بای�د بیاین�د پیش کمیت�ه. م�ا عالمت زدیم اینج�ا در این

پاور پوینت اینهایی که در میهن تی وی گفته و ترجمه شده عالمت گذاری کردیم. از آنجا ش��روع کنم

از حمید نوری اصالً کسی نمی شناخته حمید عباسی کم�ک می ک�رده و دس�ت راس�ت ناص�ریان ب�وده

دستیار دادستان یا دادیار. اولین بار من اسم کمیته را شنیدم از حمید عباسی بوده. این وقتی بود که

توی اتاق بودیم و او در را باز کرد و گفت ده نفر بیایند پیش کمیته، این اولین ب�ار ب�ود ک�ه من حمی�د

عباسی را دیدم. منظور من این است که اسم کمیته را اولین بار آنجا شنیدم. ح�اال م�ترجم نمی دان�د

که این همان کمیته مرگ است یا کلمه کمیت�ه اس�تفاده ش�ده اس�ت. بع�د اولین کس�ی ک�ه در را ب�از

ک�رده کس�ی ب�وده ب�ه ن�ام حمی�د عباس�ی ک�ه دادی�ار ب�وده اولین ب�ار آنج�ا ش�نیده. این خیلی اختالف

فاحشی است در مقایسه با چیزی که ت�وی کت�اب اش نوش�ته اس�ت. آنج�ا نوش�ته فق�ط ی�ک نگهب�ان

مرگ، اون جوری معرفی کرده، برای همین هم ما دوب�اره ب�ر می گ�ردیم ب�ه اع�تراض قبلی م�ان ک�ه

خیلی از این افرادی که از شون بازجویی شده بعد از دستگیری موکل ما اض��افه کردن��د اس��م حمی��د

عباسی را در داستان های خودشان که قبالً اص�الً نگفت�ه بودن�د و در رابط�ه ب�ا این طب�ق برداش�ت م�ا

کامالً مشخص است. چون االن برداشت ما این است ک�ه اگ�ر حمی�د عباس�ی هم�ان کس�ی ب�وده ک�ه

نگهبان مرگ بوده، محمد اصالنی )وکیل حمید نوری اسم مهدی اصالنی را چند بار ب��ه اش��تباه محم��د

اصالنی می گوید( در کتابش می نوشته چون مهدی اصالنی بعد توی اوین آمده، قبل اش هم توض�یح

می دهد که چه کسانی روسای زندان گوهردشت هستند و اسم حمید عباسی را نیاورده. بنابراین این

جواب های ماست در حال حاضر درباره این کتاب ها. حال می رویم کوتاه و مختصر درباره جواب ب��ه

لیست هایی که استناد شده است به عنوان ادل�ه اثب�ات. این لیس�ت ه�ا در م�ورد کس�انی اس�ت ک�ه

دادستان ادعاد می کند که اعدام شدند. در گوهردشت در این مدت زم�انی ک�ه این ارتک�اب ج�رم رخ

2 https://www.youtube.com/watch?v=h3y8s6iAf_0
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 هستند. دادستان خونده همه این لیستC و Aداده که این کیس در مورد آنهاست. این ها در پیوست 

ها را و توض�یحات خودش�ان را هم داده ک�ه نظ�ر آن ه�ا چیس�ت. بع�د ی�ک س�ری اطالع�ات دیگ�ر هم

 )قتلThe Massacreمسقیم از کتاب هایی گرفته شده، مخصوصاً از کتاب ایرج مصداقی از کتاب 

عام( که تا زمان های اعدام این اشخاص را نوشته. حاال در مورد این لیست ها جندین ت��ا وج��وذ دارد

و ما سعی کردیم که این ها را جمع و جور کنیم. یک لیستی هست م�ال ای�ران تریبون�ال ای�ران، بهش

می گویند گوهردشت لیست از یکی به اسم دلجوآبادی، این کی هست ما که دقیقاً متوجه نشدیم این

شخص کی هست این دلجوآبادی. بعد لیست کتاب سیاه است این هم کامالً مشخص و واضح نیست

برای ما چی هست و کیه. لیست محم��ود روی��ایی، لیس��ت امنس��تی، لیس��ت مجاه��دین، لیس��ت علی

ذوالفقاری و لیست حسین فارسی و بعد ب��از هم هس��ت متن ه��ای مختل��ف در کتاب ه��ای مختل��ف از

جمله ایران تریبونال و عبدالرحمان برومند. موضع ما در مقابل این لیست ها کوتاه و مختصر بگ��ویم

این است که خیلی معلوم نیست این لیست ها از کجا تهیه شده، اطالع��ات را از کج��ا گرفت��ه ش��ده.

بیشترش معلوم نیست که چه کسی نوشته این لیست ها را نوشته کی، چه وقتی، چه جوری این کار

را انجام شده اصالً طرز و روش نوشتن آن ها. همان طوری که در مقدمه گفتم که باز هم می گ��ویم

موضع حمید نوری این است که این اعدام ها هرگز رخ نداده است، اصالً نشده،  و با توج��ه ب��ه هم��ه

این ها و اینکه معلوم نیست این لیست ها را کی نوشته و چه جوری نوش��ته، نمی تون��ه هیچ چ��یزی را

قبول کند این لیست ها مورد قبول اش باشد و هم چنین کتاب هایی که نوشته شده. اما قسمت هایی

هست که نامشخص است و واضح نیست در این لیست ها و ضد و نقیض هم وجود دارد. ح��اال ب��رای

اینکه کمی کار شما را راحت بکنیم یکی را به عنوان مثال عنوان می کنیم برای اینکه متوجه بش��وید.

این اولین نفری است که دادستان ادعا کرد در تفهیم اتهام اش که این ش��خص اع��دام ش��ده هش��تم

Aمرداد، و این شخص منصور قهرمانی شماره  . در پاور پوینت ما دو ص��فحه وج��ودA در پیوست ۵۲

دارد که همین را نشان می دهد، همین ادعادی دادستان. دادس�تان می گوی�د از کت�اب ای��رج مص�داقی

Theاین را آورده از کتاب   Massacreقت��ل ع��ام(. ای��رج مص��داقی کتاب ه��ایش را لیس��ت نوش��ته( 

روزهای مختلف چه کسانی. مثالً نمونه اش اینجا یازده تا اسم نوشته شده که هشتم مرداد یازده نفر

 دادستان هستند. مثال های دیگری هم هس��ت ک��ه ای�رج لیس��تAاعدام شدند. هشت نفر در پیوست 

 تا اسم پشت سر هم بدون اینکه توضیح بیشتری بدهد که کی، کجا و چه ش��کلی، این۴۳می نویسد. 

خودش این اطالعات را کسب کرده که این افراد اعدام ش��دند. در هش��ت م��رداد ادع��ا می ش��ود ک��ه

منصور قهرمانی اعدام شده طبق کتاب ایرج و طبق ادعادی دادستان. حاال در مورد خود این شخص

 م��رداد ی��ک نگهب��ان آم��د و پرس��ید پ��در۸منصور قهرمانی یک توصیف هایی شده. ایرج می نویسد که 

منصور قهرمانی کیه؟ این سؤالی بود که راه می انداخته آدم را »بوده« کلمه بوده را استفاده کرده

فعل گذشته بود. حاال نگاه می کنیم تو چیزهایی که کتاب عبدالرحمان برومن��د نوش��ته آن هم  هم��ان

داستان را توضیح می دهد ولی نگهبان می پرسد مس��عود قهرم��انی. اوالً ط��رز نوش��ت ف��امیلی ش��ان

فرق دارد که ما زیاد اعتراضی در این ب�اره ن��داریم زی�را اس�م ها را ک�ه از فارس�ی ب�ه زب�ان دیگ��ری

می نویسد اینجوری می شود و دادستان توضیح داد و من قبول دارم و زی��ر س��ؤال نمی ب��رد ام��ا اس��م
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کوچک شون که اشتباه باشد نمی شود توضیح داد به این روش که بگوییم ترجمه اشتباه ش��ده. نگ��اه

کنیم تو لیست های مختلف می توانیم بعضی قسمت های مختلف را تأیید بکنیم. این لیستی که لیست

 ام ج��والی، طب��ق کت��اب۳۰گوهردشت می گویند از دلجو آبادی نوشته شده، تاریخ اش درست است 

ایرج. این چیز عجیب و غریبی نیست چون این لیست در اصل بر مبنای کتاب های ایرج درست ش��ده

و در آن بخش سبز که عالمت قرمز گذاشتیم نوشته شده از آنجا. حاال شخص مورد نظر توی لیست

 س�اله ب�وده. مح��ل اع��دام طب�ق لیس��ت۳۶اسم کوچک اش منصور اس��ت ن�ه مس��عود. این ش�خص 

مشخص نشده فقط نوشته کرج. یعنی آنجا یک زندان دیگ�ر هم وج�ود داش�ته. دادس�تان خ�ودش هم

توضیح داد که فرق هست بین این زندان ها و چه فرق هایی هست. مقایس��ه ک��نیم این را ب��ا لیس��ت

 ام ج��والی۳۱ س��اله اس��ت و ۳۳تریبونال ایران آنجا اسم کوچک این شخص را منص��ور نوش��تند ولی 

اعدام شده. این نمی خورد به لیست آبادی و لیست ایرج. خوب با گفتن این ها ما می خواهیم بگ��وییم

که تحقیقاتی که انجام شده در مورد این شخص که اسم کوچک اش مختلف نوشته ش��ده، س��ن اش

مختلف نوشته شده و تاریخ اع��دام ادع�اد ش�ده اش هم مختل��ف اس�ت و هم چ��نین توض��یح کام�ل و

خاص هم ندادند که کدام زندان فقط نوشتند کرج و این ی��ک ن��وع مث��ال ب��ود ک��ه م��ا مط��رح ک��ردیم،

چونکه اولین کسی بود که دادستان معرفی کرد در قس�مت تفهیم اته�ام خ�ودش و برداش�ت م�ا این

است که خیلی قسمت ها هست که نا مشخص است نه یکی بلکه زی��اد در م��ورد این اف��رادی ک��ه در

 پیوستی که دادستان ارایه ک��رده، فعالً یکی یکی نمی ریم هم��ه را بگ��وییم چ��ون خیلیC تا Aلیست 

زمان می برد، بلکه دوباره به این مساله اشاره خواهیم کرد وقتی که قس��مت تکمیلی م��ون خواه��د

بود یا در طول جریان دادگاه بهر حال اشاره خواهیم کرد. اما االن دیگ��ه بیش��تر از این در این م��ورد

چیزی نمی گوییم. ما دیگه گفتیم، مطرح کردیم به مرحله تفهیم اتهام خودمان. مرسی از شما.

 حاال می خواهند ببینند که دادستان آیا ص��حبتی دارد این برداش��تی ه��ایی ک��ه کردن��د،رئیس دادگاه:

ولی اون حق��ایقی ک��ه اینج��ا االن ص��حبت کردن��د این چیزه��ایی ک��ه هم ت��وی باج��ه پلیس ب��وده و هم

چیزهایی که هست آیا دادستان آن ها را زیر سؤال می برد یا درست است.

  اکثرش را ما قبول داریم که چی نوشته، ولی یک قسمت هایی هست که م��ادادستان کارلسون:

می خواهیم در موردش صحبت بکنیم و این کار را خواهیم ک��رد، وق��تی ک��ه ب��ا ای��رج س��ؤال و ج��واب

می کنیم این مسایل را مطرح می کنیم. چیزی هست چیزهایی که به نظ��ر ش��ما اش��تباه ب��وده غل��ط

بوده که بگویید. خیلی ممنون 

 اون چیزهایی که در مورد افرادی که با هاشون سؤال و جواب شده که وقتی که بارئیس دادگاه: 

آن ها صحبت می کرده این را دادستان یع��نی قب��ول می کن��ه ک��ه چه ج��وری ب��وده این چ��یزی ک��ه االن

صحبت اش را کردند ک�ه این ه�ا ب�ه چ�ه ص�ورتی س�ؤال و ج�واب می کردن�د این ه�ا را قب�ول می کن�د

دادستان. این مهم است وقتی که ش��ما ب��ازجویی می کنی��د این مس��ایل را هم در نظ��ر بگیری��د چ��ون

چیزهایی که برای این دادگاه مهم است اینکه مطمئن بشیم ک��ه این چیزه��ایی ک��ه گفت��ه می ش��ه از

طرف خود این کسانی بوده که ازشون سؤال و جواب شده  و اینکه دادستان ها بتوانند نشان دهن��د

که این چیزهایی که می گویند از کجا این ه�ا را آورده ان�د، چ�ون ک�ه این چیزه�ایی ک�ه می گوین�د بای�د
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بگویند که این اطالعات از کجا آمده. چیزی هست که خودشان دیدند، خودشان شنیدند، خودش�ان در

آن ماجرا بودند که درحقیقت یا چیزهایی که ادعا می شود اتفاق افتاده این مهم اس��ت ک��ه آدم بدان��د

این اطالعات از کجا آمده. شما هستید که سؤال و جواب ه�ا را مط�رح می کنی�د و مطمئن بش�ید ک�ه

این اطالعات از کجا می آید. 

 ایرج مصداقی اولین کسی هست که می خواهیم با او سؤال و جواب ک��نیم. یکی دورئیس دادگاه:

روز هم برایش وقت گذاشتیم تا پنج شنبه عصر. االن می رویم برای استراحت تا ای��رج مص��داقی ب��ه

جایی بنشیند که بتوانند صدا و عکس اش را قش��نگ داش��ته باش��ند یع��نی فیلم اش را می گیرن��د. آن

جاهایی که برای او در نظر گرفتند وکیل در اینجا نشس�ته ک��ه ص��دا را بتوانن�د قش��نگ ض�بط کن�د. از

طرفی می خواهیم که طرف دادستان بنشیند، برای اینکه بتوانیم صدا را خوب ضبط ک��نیم. ح��اال ی��ک

 ب��ر۱۱سری کارهای تکنیکی هست که باید انجام دهند و می رویم برای استراحت و بیست دقیقه ب��ه 

می گردیم. 

 حاال روی سخنم با ایرج مصداقی است که قرار است دادستان از او سؤال بپرس��د.رئیس دادگاه:

( در زندان گوهردشت که چه چیزهایی را۱۳۶۷ تا ۱۳۶۵ میالدی )۸۹ تا ۸۶این شامل زمانی هست از 

دیدید و چه چیزهایی را احساس کردید و بع�د هم در زن�دان اوین در م�ورد آن ح�رف می زنی��د. دلی�ل

اینکه زندانی شده بودید چی بوده به اضافه اینکه این ها را بخواهیم ب�ه ثبت برس�انیم و آن اطالع�اتی

که در مورد این قت�ل ع�ام ب�وده جم�ع آوری اطالع�ات. ح�اال هم��ه کس�انی ک�ه در این س�الن دادگ�اه

نشسته اند قبالً معرفی شدند و آیا احتیاجی هست که من یک بار دیگ��ر این ه��ا را ب��رای ش��ما مع��رفی

کنم. حاال این صحبت هایی که با شما می شود تمام فیلم اش گرفته می شود، هم عکس هس��ت و هم

صدا. طرف راست شما دادستان ها نشسته اند و اکثر سؤال و جواب ها از طرف دادستان ها خواه��د

بود. و بعد از آن نوبت وکیل شاکی و وکالی دیگر هست که اگر بخواهند سؤالی بپرس��ند و بع��د از آن

وکالی مدافع که آن ها هم سؤال و جواب خواهند کرد. اگر س�ؤالی نداری�د ک�ه در این ص�ورت دوربین

را روشن کنیم و دادستان شروع می کند. در حقیقت قبل از اینکه سؤال و جواب از طرف دادس��تان

بخواهد شروع شود در حقیقت نوبت وکیل شاکی هست که نظریات ایرج مص��داقی را بخواه��د بی��ان

 هس�ت وج�ود داردBکند. چیزی که می خواهم بگویم این است که اسم ایرج توی لیست که به اس�م 

توی اتهام شماره یک حال می خواستم بگویم که در حقیقت این قسمت سؤال و جواب نیس�ت و این

را بخواهند که هم زمان ترجمه شود. آقای مصداقی شما احتیاج به این دارید که ی�ک گوش�ی بگذاری�د

صحبت می کند. یورن مارشون که وقتی وکیل شما صحبت می کند، فارسی اش را بشنوید. حاال 

 نفر بودند که۲۳ هستند، B آن کسانی که در این لیست وکیل ایرج مصداقی:یوران مارشون- 

 س�الش ب�وده در ای�ران۲۱(، وق�تی ای�رج ۱۳۶۰ )۱۹۸۱این ها  زنده ماندن�د در رابط�ه ب�ا گوهردش�ت. 

زندانی می ش�ود چ�ون آن موق�ع از ه�واداران س�ازمان مجاه�دین ب�وده. ب�ه خ�اطر این ه�واداری اش

( از زندان آزاد می ش��ود. این۱۳۷۰ )۱۹۹۱ سال زندانی برایش می برند و سال ۱۰محکوم می شود و 

 سالی که در زندان بوده زندان های مختلف ب�وده اس�ت، در ق�زل حص�ار، اوین و گوهردش�ت. در۱۰

طول مدتی که صحبت اش هست در زندان گوهردشت بوده.  ای�رج قب�ل از اینک��ه دس��تگیر ش�ود در
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( به ایران به ته��ران ب��ر می گ��ردد. هم��ان طور ک��ه گفتم در۱۳۶۷ )۱۹۷۹آمریکا درس می خوانده و در 

( دستگیر می شود. او را  اول به زندان اوین می برند و اولین باری ک��ه وارد زن��دان۱۳۶۰ )۱۹۸۱سال 

( بوده، وقتی که ایرج را بار دوم به گوهردش�ت می برن�د۱۳۶۰ ) پاییز ۱۹۸۱گوهردشت می شود پاییز 

( بوده که حمید نوری هم در زندان گوهردشت بوده. بعد از آن ایرج ب��ا حمی��د۱۳۶۵ )پاییز ۱۹۸۶پاییز 

نوری چندین بار در تماس بوده از جمله در طول تاریخی که االن صحبت اش هست که خود ایرج در

مورد صحبت خواهد کرد. پس از اعدام های دسته جمعی در زن��دان گوهردش��ت هم��ه زن��دانیان را در

(، از گوهردشت به زندان اوین می برند از جمله حمید نوری در آنجا کار می ک��رده۱۳۶۸ )بهار ۸۹بهار 

و ایرج در مورد این تماس ها صحبت خواهد ک��رد ک��ه چ��ه تم��اس ه��ایی ب��ا حمی��د ن��وری داش��ته. من

حرف هایی که ای��رج می خواه��د بگوی��د را ص�حبت نمی کنم جزئی�ات را نمی گ�ویم، ولی چیزه�ایی ک�ه

می خواهم اینجا بگویم این است که ایرج را به هیات مرگ می برند چند ب��ار در ط��ول آن ت��اریخی ک��ه

االن صحبت اش هست، خودش صحبت هایی خواهد کرد که چه اتفاقی افتاده در ط��ول این جلس��اتی

که بوده وقتی که او را به آن کمیته می بردند فقط در عرض چند دقیقه ایرج قرار بوده ک�ه آین�ده اش

مشخص شود، خودش می گوید که چه جوری تونسته که زن��ده بمان��د. ای��رج را ش��ش ب��ار ب��ه کری��دور

مرگ می برند خودش صحبت می کند که چه چیزهایی آنجا احس��اس ک��رده چ��ه چیزه��ایی آنج��ا ب��وده.

حدس می زند دادستان سؤال می کن��د ک��ه از چ��ه ت��اریخی ب��وده از کی ت��ا کی ب��وده ک��ه اع��دام ه��ای

دسته جمعی بوده و اینکه اسمش حمید عباسی بوده کی بوده و اینکه حمی��د ن��وری ت��وی گوهردش��ت

چه کاره بوده و چه کار می کرده وقتی ایرج را به کمیته مرگ می بردند نقش حمید نوری چه ب��وده،

و اینکه حمید نوری چه نقشی داشته در رابطه با زندانیانی که در گوهردشت اعدام شدند. همان طور

که می بینید ایرج خیلی وقت صرف این کرده که کتاب بنویسد و تجربیات خودش را ب��ه ثبت برس��اند

 سال توی زن��دان ه�ای مختل�ف ب��وده و خ��ودش ص��حبت خواه�د ک�رد ک��ه چ��ه۱۰از تجربیاتی که این 

 نف��ر دیگ��ر را۲۲ ک��ه اع��دام ش��دند. ای��رج هم��ه آن Aکسانی بودند که می شناسد از لیس��ت ش��ماره 

می شناسد که خودش در مورد آن ها صحبت خواهد کرد که در طول این مدتی که صحبت اش هست

 آن کسانی که فامیل های اع��دامیان هس��تنداز۳در گوهردشت کجا بوده و اینکه ایرج در مورد لیست 

ایرج می خواهم که در مورد آن زجر سختی که کشیده بگوید، البته بخواهد این ها را بیان کند مش��کل

است ولی در هر حال وقتی صحبت از اینکه چه عواقبی داشته از نظر جسمی و روحی، چ��ه زج��ری

که کشیده در موردش صحبت  کند. 

 در این مورد کسی دیگه چیزی نمی خواهد اضافه کن�د؟ خ�وب پس االن فیلم ش�روعرئیس دادگاه:

می شود که صحبت های ایرج مصداقی ضبط شود.  

 می دانید ک��ه اس��م من کریس��تا کارلس��ون هن��دروف هس��ت و من هس��تم ک��هدادستان کارلسون:

بیشتر از شما سؤال خواهم کرد. پلیس سوئد با شما صحبت کرده است. من مطمئن هس��تم ک��ه در

رابطه با این بازجویی هایی که پلیس کرده که این خیلی مهم است که وقتی شما دارید راجع ب��ه این

چیزهایی ک��ه می خواهی��د ص��حبت بکنی��د خیلی واض��ح و روش��ن بای��د مس��اله را مط��رح کنی��د ک��ه چ��ه

قسمت هایی اش هست که خود شما دیدید و شنیدید و چه قسمت هایی هست دیگران آمدند و ب��رای
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شما تعریف کردند. ببینید این خیلی مهم است که در طول این روزهایی که با ش��ما س��ؤال و ج��واب

می شود شما بتوانید این مساله را مشخص کنید که چه چیزهایی هست که خود ش��ما تجربی��ات خ��ود

شما هست و دیدید و چه چیزهایی هست که دیگران برای شما گفتند این باید ک��امالً مش��خص ش��ود.

در این مورد سؤال و چیزی از من دارید؟ این مساله مال خیلی قبل اس��ت یع��نی م��ال بیش از س��ی

سال پیش است و این را ما متوجه هستیم که آدم همه چیز را نمی تواند به یاد بیاورد ح��اال این خیلی

مهم است که اگر چیزی هست که شما مطمئن نیس��تید در م��وردش این را بگویی��د. ببینی��د ن��ه اینک��ه

بخواهید یک چیزی را مثالً از خودتان در بیاورید و بگویید، بلکه آن چیزی ک��ه یادت��ان می آی��د آن چ��یزی

که می دانید را در  موردش صحبت بکنید. حاال من بگوییم که این سؤال و جواب ها از شما را ب��ه این

صورت انجام می دهیم. یک مقدار به اصطالح از سوابق که شما کی هستید و چ��ه شخص��یتی هس��تید

چه آدمی هستید و قبل از این چی کار می کردید. بعد سؤاالت عمومی راجع به زن�دان ه��ای مختل��ف

را می پرسیم. آن وقت بعد از آن وقتی که داریم نزدیک می شویم به زمانی که جرم اتفاق افتاده آن

موقع من می خواهم که شما اول صحبت های خودتان را بگویید که چه چیزهایی را شما آنج�ا دیدی��د و

بعد این چیزهایی که شما گفتید را  من یک خورده به عقب بر می گردم و در م��ورد این چیزه��ایی ک��ه

گفتید از شما سؤال می پرسم. سؤالی دارید؟      

 من می خواهم یک سری چیزه�ای عم�ومی بپرس�م قب�ل از اینک��ه این جری�اندادستان کارلسون:

بوده خیلی مهم است که شما گوش بدهید و ببینید که سؤال من چی هست و ب��ه س��ؤال من ج��واب

دهید. وکیل شما یک مقدار در مورد شما صحبت کرد کی شما را در ایران گرفتند و چرا گرفتند ولی

من می خواهم که خودتان االن این مساله را بگویید که کی و چرا شما را گرفتند.     

 در تهران دستگیر شدم در ارتب��اط ب��ا س��ازمان مجاه��دین خل��ق۱۳۶۰من در سال ایرج مصداقی: 

دستگیر شدم. در شعبه یک بازجویی اوین آنجا بازجویی شدم. در آنجا مورد ش��کنجه واق��ع ش��دم. در

 به دادگاه برده شدم. فقط من و حاکم شرع بودیم. من وکیل نداش��تم و نمی دونس��تم۱۳۶۱مهرماه 

که کیفرخواستم چیست اما من خیلی خوش شانس بودم چون توی دادگاه چشم بندم را برداش��تم و

تونستم حاکم شرع را ببینم. من باز خوش شانس ب��ودم ک��ه دادگ��اه من ح��دود بیس��ت دقیق��ه ط��ول

کشید، بقیه در چند دقیقه گاه در سه چهار دقیقه دادگاه شان طول می کشید. بعد از دادگاه به زندان

گوهردشت منتقل شدم. 

 حاال یک مقدار صبر کنید شما را به چی محکوم کردند؟دادستان کارلسون:

 سال زندان قطعی۱۰ ایرج مصداقی: 

جرم تان چی بود؟ دادستان کارلسون: 

 ه��واداری از س��ازمان مجاه��دین، ش��رکت در تظ��اهرات ه��ای ق��انونی و فع��الیتایرج مص��داقی:

۱۳۶۰تبلیغاتی به نفع سازمان.هم چنین ارتباط با سازمان مجاهدین بعد از خرداد 

 شما حکم تان را دیدید، حکمی که برای تان صادر شد؟ دادستان کارلسون:

 بله و دارم. ایرج مصداقی:

 اولین بار شما را به گوهردشت می برند؟ ۱۳۶۲ این درست است که سال دادستان کارلسون:
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۱۳۶۱ مهرماه ۲۴ ایرج مصداقی:

 آن موقغ شما را گوهردشت می برند؟ دادستان کارلسون:

 بلهایرج مصداقی:

 اولین باری که شما را آنجا می برند چه مدت آنجا بودید؟ دادستان کارلسون:

۱۳۶۲ تا شب اول دی ماه ایرج مصداقی:

: بعد شما را کجا می برند؟دادستان کارلسون

 به زندان قزل حصار  منتقل شدمایرج مصداقی:

چه مدت آنجا بودید؟ دادستان کارلسون:

 تقریباً دو ماه و چند روز ایرج مصداقی:

بعد چی شد؟  دادستان کارلسون:

 من را دوب��اره ب��ه اوین بردن��د. در اوین دوب��اره من ب��ازجویی ش��دم و دوب��اره منایرج مصداقی:

شکنجه شدم. 

بعدش چی شد؟ دادستان کارلسون:

 دوباره به زندان قزل حصار منتقل شدم.ایرج مصداقی:

از نظر زمانی صحبت کی هست؟  دادستان کارلسون:

۱۳۶۲ در اسفند ایرج مصداقی:

دفعه دوم که قزل حصار می روید چه مدت آنجا بودید؟  دادستان کارلسون:

۱۳۶۵ تا آبان ایرج مصداقی:

بعد چی شد؟  دادستان کارلسون:

 بعد به زندان گوهردشت منتقل شدم. ایرج مصداقی:

آن وقت این بار چه مدت در زندان گوهردشت بودید؟ دادستان کارلسون:

 من در زندان گوهردشت بودم. ۱۳۶۷ بهمن ۲۹ تا ایرج مصداقی:

بعد از آن کجا شما را بردند؟ دادستان کارلسون:

 به زندان اوین منتقل شدم. ایرج مصداقی:

چه مدت آنجا بودید؟  دادستان کارلسون:

(۱۳۷۰ )آخر اردی بهشت ۱۹۹۱ تا زمانی آزادی ام تا  آخر می ایرج مصداقی:

شما در سوئد زندگی می کنید؟ کی به سوئد آمدید؟ : دادستان کارلسون

(۱۳۷۳ )مهر ۱۹۹۴ بله، در اکتبر ایرج مصداقی:

آخرین باری که ایران بودید کی بود؟  دادستان کارلسون:

(۱۹۹۴ )جوالی ۱۳۷۳ در تیرماه ایرج مصداقی:

شما از وقتی که به سوئد آمدید دیگر ایران نبودید؟  دادستان کارلسون:

 خیر نبودم. ایرج مصداقی:

دلیل اینکه شما بعد از آن ایران نبودید چی بود؟  دادستان کارلسون:
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 روزه ام بطور غیر قانونی ترک کردم. م��ا۲۵ من ایران را همراه همسرم و فرزند ایرج مصداقی:

از طریق کوه از ایران فرار کردیم. به من قبل از آزادی گفته شده بود در دادیاری اوین که اگر تو را

در یکی از شهرهای مرزی ایران دستگیر کنیم تو را اعدام می کنیم. گفته بودند اگ��ر دوب��اره فع��الیت

سیاسی کنی و دستگیر شوی تو را اعدام می کنیم و قبل از اینکه به شهر مرزی ب��روی اول ی��ک ق��بر

در بهشت زهرا برای خودت بخر.

 شما هنوز فامیل در ایران دارید؟ دادستان کارلسون:

 بلهایرج مصداقی:

ایرج احتیاج نیست که اسمی از آن ها بگویید ولی می خواهم ببینم که قرابت دادستان کارلسون:

 نزدیک با شما دارند؟ چه قرابتی دارند؟ مصداقی:

 بله مادر و برادرمایرج مصداقی:

 هس��تند، ش��ماB این چیزی که وکیل شما گفت که تمام کسانی که در لیست دادستان کارلسون:

آن ها را می شناختید. 

 بله، من همه آن ها را می شناختمایرج مصداقی:

 این افرادی که اسامی شان را من خواندم که جزو شاکیان یا شاهدان بودن��ددادستان کارلسون:

با  کدام آن ها شما در حال حاضر در تماس هستید؟

 با همه در تماس نیستمایرج مصداقی:

 این را متوجه هستم، س��ؤال من این هس��ت این اف��رادی ک��ه ق��رار اس��ت دردادستان کارلسون:

دادگاه باشند شاکی باشند یا شاهد، با کدام یک از آن ها در تماس هستید؟

 می خواهید اسم شان را بگویم؟ ایرج مصداقی:

بله: دادستان کارلسون

 من با حمید اشتری، مختار شاللوند، مهدی اصالنی، حسین ملکی، مهدی اسحاقی،ایرج مصداقی:

منوچهر اسحاقی، محسن اسحاقی، همایون کاویانی، فریدون نجفی آریا، مس��عود اش��رف س�منانی ،

سیامک نادری، مهدی برجسته گمرودی. 

 وقتی می گوید با آن ها تماس دارید چه نوعی تماسی با آن ها دارید؟دادستان کارلسون:

 من در زندان با این ها بودم برای سال های طوالنی، بعد از زندان آن ها را می دیدم،ایرج مصداقی:

وقتی به خارج از کشور آمدم ب�از ب�ا آن ه�ا در تم�اس ب�ودم. ب��ه علت اینک��ه م�ا زن�دانی ب�ودیم و من

زندانی بودم، من هنوز توی زندان زندگی می کنم و هنوز آنجا را احساس می کنم. به همین دلی��ل ب��ا

دوستان زندان ام ارتباط دارم.

 حاال این ها را بعداً شاید باز هم در موردش صحبت کنیم. ولی مرتب��ه دوم ک��هدادستان کارلسون:

( است. چرا آن موقع شما را به زندان گوهردشت می۱۳۶۵ )۱۹۸۶شما به گوهردشت می برند سال 

برند؟  

 زندان قزل حصار را می خواستند خالی کنند. ما آخرین دسته ای ب�ودیم ک�ه زن�دانایرج مصداقی:

را ترک کردیم.
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 زندان را که خالی کردند یعنی بالکل دیگر هیچ زندانی در آنج��ا نب��ود؟ ب��ه چ��هدادستان کارلسون:

صورتی بود؟ 

 آنجا را به زندانیان عادی اختصاص دادند، قبالً آنجا زندانیان سیاسی بودند.ایرج مصداقی:

 تم��ام۱۹۸۶ می خواستم ببنیم درست حرف شما را متوجه شدم، یعنی س��ال دادستان کارلسون:

زندانیان سیاسی را از قزل حصار بردند بیرون و آنجا را گذاشتند برای زندانیان عادی؟

 بله ایرج مصداقی:

کارلسون: گوهردشتدادستان  آیا شرایط  روید،  می  گوهردشت  به  قرل حصار  از  شما  وقتی   

مثل قزل حصار بوده یا اینکه تفاوتی می کرده؟ 

 زندان گوهردشت و زندان قزل حصار تفاوت زیادی داشتندایرج مصداقی:

 چه جوری یعنی به چه صورتی؟ دادستان کارلسون:

 من حتی نقشه ه�ای این دو زن�دان را ب�ه ط�ور کام�ل در کت�ابم کش�یدم و مطمئنایرج مصداقی:

هستم که نقشه هایم دقیق است. زندان قزل حصار دارای اتاق های بزرگی بود. زندان قزل حصار از

 تا از این زندان ها مخصوص زندانیان سیاسی ب��ود و یکی از۲سه واحد سه زندان تشکیل شده بود. 

آن زندان ها متعلق به زندانیان عادی بود. 

 منظورم بیشتر این بود که به عنوان زن�دانی چ�ه ف�رق ه�ایی ب�ا هم داش�ت؟دادستان کارلسون:

منظورم این نبود که از نظر ساختمانی چه فرق هایی با هم داشت. یک زندانی سیاس�ی ب�رایش چ�ه

فرقی می کرد که در زندان گوهردشت باشد یا در زندان قرل حصار 

 در زندان گوهردش�ت چ�ون تع�داد زن�دانیان در ی�ک بن�د کم�تر بودن�د، راحت ت�ر میایرج مصداقی:

توانستند سرکوب کنند. 

منظورتان چیست که سرکوب می کردند؟  دادستان کارلسون:

 وق�تی می خواس�تند مح�دودیتی اعم�ال بکنن�د، وق�تی تع�داد زن�دانیان کم�تر هس�تایرج مصداقی:

راحت تر می توانند این کار را بکنند. وقتی می خواهند حمله کنند و بزنند یا شکنحه کنن��د، وق��تی تع��داد

۱۰۰ نفر تا ۸۰در زندان گوهردشت توی بندها بین زندانیاین کمتر است راحت تر می توانند. 

 نف��ر بودن��د. ولی در۲۰۰ تا ۱۵۰نفر بودند. فقط سه تا بند بود که تعداد زندانیان بین 

 نفر بودن��د. تنبی��ه۶۰۰ تا ۵۰۰زندان قزل حصار تعداد زندانیان توی بندهای بزرگ بین 

 نفر. ۱۰۰ تا ۸۰ نفر خیلی سخت تر است تا تنبیه ۶۰۰ تا ۵۰۰

فرق دیگری هم شما احساس کردید وقتی به گوهردشت آمدید؟ دادستان کارلسون: 

۱۳۶۶ وق��تی ک��ه وارد گوهردش��ت ش��دیم، بخص��وص از س��ال بع��د یع��نی از س��ال ایرج مصداقی:

شرایط در زندان گوهردشت سخت تر شد.

 چرا؟ دادستان کارلسون:

 دلیل آن فکر می کنم فعالیت های سیاس��ی ی��ا فعالیت ه��ای نظ��امی مجاه��دین ب��ود.ایرج مصداقی:

مجاهدین به تازگی به عراق منتقل شده بودند و در آنجا ارتش آزادی بخش تش��کیل ش��ده ب��ود و ب��ه

همین دلیل آن ها ما را تحت فشار بسیار بیشتری قرار می دادند. 
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 چه نوع فشاری؟دادستان کارلسون:

 برای مثال ورزش جمعی، نرمش جمعی ممنوع شد.ایرج مصداقی:

متوجه نشدم دوباره بگویید. دادستان کارلسون:

 وقتی ما را هواخوری می بردند، به خاطر اینکه حرکت نداش��تیم در زن��دان ن��رمشایرج مصداقی:

می کردیم حرکات دست و پا اینکه با هم می دویدیم و می گفتند این کار ممنوع است، ولی ما انج��ام

می دادیم. 

 بعد چی شد؟ دادستان کارلسون:

 هر بار که به حیاط می رفتیم بعد که شروع به نرمش می ک��ردیم، پاس��دارها حمل��هایرج مصداقی:

می کردند. آن ها یک تونل تشکیل می دادند، دو طرف می ایستادند با کابل و آن وقت م��ا را می زدن��د

با مشت با لگد و هر چی دم دست شان بود. ما را به یک اتاقی می بردند که پنجره نداشت و زیر در

را هم یک پتو می گذاشتند که هوا رد و بدل نشود بعد از چن��د دقیق��ه دیگ��ر م��ا نمی توانس��تیم تنفس

کنیم، هوا نیود هوا سنگین ب��ود. م��ا س��اعت ها آنج��ا می مان��دیم، گ��اه بیش از هفت و هش��ت س��اعت

بعضی ها حال شان خراب می شد و بیهوشی به آن ها دست می داد. بعد ما را از یک تونل دوب��اره می

من برای اولین بار آنجا بود که حمید نوری ر ا دیدم. این ک��ارآودند و بعد دوباره می زدند. 

زیر نظر ناصریان دادیار زندان و معاون او حمید ن��وری و لش��گری ب��ه عن��وان مع��اون

امنیتی  زندان انجام می شد. 

 اینکه داری تعریف می کنی کی بود؟ دادستان کارلسون:

. این کار چندین ب��ار اتف��اق اتف��اد ت��ا هواخ��وری م��ا را قط��ع۱۳۶۶در تابستان سال ایرج مصداقی: 

کردند. 

 وقتی می گویی این کار جندین بار تکرار شد برای شخص خودت یا کلی بود؟دادستان کارلسون:

 برای شخص خود من هم بود.ایرج مصداقی:

خود تو را چند بار توی این اتاق بردند که نفس نمی تونستید بکشید؟  دادستان کارلسون:

من را دو بار بردند.ایرج مصداقی: 

تو گفتی در یکی از این دفعه ها که ت��و را بردن��د ب��رای اولین ب��ار دادستان کارلسون:

حمید نوری را دیدی؟ 

ایرج مصداقی: بله. 

تعریف کن چیزی که یادت می آید از آن برخورد اول. چی دیدی، چی شنیدی،دادستان کارلسون: 

چی کار کردی؟

پاسدارها با دستور ناصریان که دادیاز زندان و حمید عباسی که مع��اون اش ب��ود وایرج مصداقی: 

مقام حقوقی توی زندان داشتند و نماینده دادستان بودند به ما حمله می کردند. 

 از کجا می دونی؟ دادستان کارلسون:

 برای اینکه می دیدیم، آنجا حضور داشتیم. ایرج مصداقی:
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 آنجا بودند ولی چه چیزی باعث می ش��ود ک��ه ت��و برداش��ت ات این باش��د ک��هدادستان کارلسون:

دستور دارند می دهند؟ 

 می دیدیم، می گفت، می دیدیم و می شنیدیم. ایرج مصداقی:

گفتی اون گفت، چی گفت؟  دادستان کارلسون:

 ناصریان دستور زدن می داد. لغات بدی هم به کار می برد.ایرج مصداقی:

 تو گفتی دستور از طرف حمید نوری هم گفته شد. یادت می آید حمی��د ن��وریدادستان کارلسون:

آن موقع چی گفت؟ دستور چی داد؟ 

وقتی که حمله می کردند ناصریان دستور حمله می داد و حمید نوری با او همراهیایرج مصداقی: 

می کرد. 

 منظورت چیه همراهی می کرد؟ دادستان کارلسون:

او هم ادامه می داد، همان چیزهایی که ناصریان می گفت او هم ادامه می داد.  ایرج مصداقی: 

منظورت ادامه می داد یعنی چی؟ دادستان کارلسون: 

یعنی می گفتند ما شما را می زنیم تا سر حد مرگ می زنیم تا آدم بشید. ایرج مصداقی: 

 این را کی می گفت؟ دادستان کارلسون:

 ناصریان و حمید عباسی ایرج مصداقی:

تو اسامی آدم های مختلفی را آوردی که آنجا ک��ار می کردن��د، وق��تی ک��ه وارد دادستان کارلسون:

گوهردشت شدی چه کسانی جزو هیات روسای گوهردشت بودند؟ 

ایرج مصداقی: آن موقع داوود لشگری ریاست در  واقع سرپرسیتی زندان را داشت.

ام��ا رئیس زن��دان س��ید حس��یناو معاون امنیتی بود، ولی نقش مهمی در زندان داش��ت. 

من عکس او را پیدا کردم، عکس او ج��ایی نب��ود. من ت��وی خی��ابون وق��تی ک��همرتضوی زنجانی بود، 

داشت تبلیغات انتخاباتی می کرد پیدا کردم. او لباس شخصی بود در زندان، اما در بیرون از زن��دان و

در همان عکسی که من منتشر کردم با لیاس روحانیت است. 

 راجع به کی داری صحبت می کنی؟ دادستان کارلسون:

سید حسین مرتضوی زنجانی، رئیس زندان گوهردشت وق��تی من ب��ه ایرج مصداقی:

 الزم است اسامی دیگری را هم بگویم؟ اونجا منتقل شدم.

 بله بفرما. دادستان کارلسون:

مجید ت��بریزی او م��دیر داخلی زن��دان ب��ود، خیلی زود ب��ه زن��دان اوین ایرج مصداقی:

منتقل شد. محمود فامیلی اش را نمی دانستم، او افسر زن��دان ب�ود. خ�اکی مس�ئول

سالن مالقات بود. عرب یک دادیار دیگر بود. 

 کس دیگری که مقام باال دارد، مقام ریاست و رهبری؟ دادستان کارلسون:

افسر نگهبان را چن��د نف��ر می ت��وانم ن��ام ب��برم ک��ه در مسئوالن مهم این ها هستند. ایرج مصداقی:

 او را می ش��ناختم. بع��داً افس��ر۶۱من از س��ال  فرج یکی از آن ها بود.کشتار هم دست داشتند. 
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نگهبان زندان شد. پاسدارهای زیادی را هم می شناختم، بسیاری از نگهبان ها را می شناختم، ما با

آن ها زندگی می کردیم، آن ها را هر روز می دیدیم. 

 وقتی می گویی پاسدار منظورت چیست؟دادستان کارلسون:

 نگهبانان زندان ایرج مصداقی:

 خوب این هیات مسئولین شان تغییراتی در آن ها پیدا شد از وقتی ک��ه ت��و ب��هدادستان کارلسون:

آنجا آمدی؟ 

 دیگر سید حسین مرتضوی را ما در گوهردشت ندیدیم، او رئیس۶۶ از اواخر سال ایرج مصداقی:

زندان اوین شده بود. ناصریان نقش مهم تری پیدا کرد. او سرپرست زندان هم بود و هر دو پست را

داشت. هم سرپرست زندان بود و هم دادیار ناظر زندان ب�ود. ب�ه همین دلی�ل نقش حمی�د ن�وری ب�ه

عنوان معاون ناصریان بسیار مهم تر شد. 

 چه جوری، از چه لحاظ؟دادستان کارلسون:

برای اینکه او معاون ناصریان بود و ناصریان هم سرپرست زن�دان ب�ود و م�دیریتایرج مصداقی: 

زندان را داشت و هم دادیار زندان بود. این ها دو پست متفاوت است، ام�ا ه�ر دو را ناص�ریان ب�ا هم

داشت. به همین دلیل معاون او نقش مهم تری پیدا کرد. این چیزی نیس�ت ک�ه االن بگ�ویم، در کت�ابم

نوشتم. من نمی دانستم یک روزی اینجا می آیبم و قرار است به شما بگویم. 

۱۳۶۵ً )۱۹۸۶وقتی که تو سال  ( به  گوهردشت می آیی، ناصریان و حمید ن�وری آنج��ا هس��تند ی��ا بع��دا

می آیند؟ 

 ناصریان با ما از ق�رل حص�ار ب�ه گوهردش�ت آمدن�د. وق�تی ک�ه ناص�ریان در ق�زلایرج مصداقی:

حصار بود، آنجا حمید عباسی با او نبود و در ماه ه�ای اولی ک�ه م�ا ب�ه گوهردش�ت ام�دیم، من حمی�د

ً عباسی را ندیدم.  من مسيول بند بودم و نماینده زندانیان و با ناصریان بارها برخورد داش��تم. احیان��ا

 برای اولین بار او را دیدم. این۱۳۶۶اگر حمید نوری بود، من می دیدمش. برای همین گفتم در سال 

دیده های من است. شاید او بوده× ولی من ندیمش، من آنچه که دیدم را گفتم. 

 خیلی خوب است، کار درستی می ک��نی. ی��ک کم راج��ع ب��ه ناص��ریان ص��حبتدادستان کارلسون:

کنیم. گفتی که او در قزل حصار بوده است. آنجا هم چندین بار دیده بودیش؟ 

 بله، من آنجا هم مسئول یبند بودم و نماینده زندانیان و ناصریان به بند م��ا می آم��دایرج مصداقی:

و در گوهردشت هم به بند ما می آم��د و هم��ه زن��دانیان او را می  دیدن��د. دادی��ار در زن��دان بیش��ترین

برخورد را با زندانیان دارد و همه چیز به او ختم می شود به لحاظ حقوقی، به همین دلی��ل اس��ت ک��ه

همه ناصریان و یا حمید نوری را می شناسند. شما برای مالقات حضوری با خانواده حتماً بای��د دادی��ار

اجازه دهد، برای آزادی از زندان حتی اگر حکم تان تمام شده باش��د بای��د دادی��ار اج��ازه ده��د، دادی��ار

است که تصمیم می گیرد شما چط��وری بای��د از زن��دان آزاد ش��وید، ح��تی بع��د از پای��ان حکم زن��دان.

شرایطی که تعیین می کردن�د دادی�ار تع�یین می ک�رد، بایس�تی ب�ه ط�ور کت�بی انزجارنام�ه بنویس�ی و

سازمان تان را محکوم کنید. 

 راجع به چه چیز داری حرف می زنی؟ کی؟ چه زمانی؟ دادستان کارلسون:
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موقعی که می خواهی آزاد می شوی. هم چنین بایستی تأیید بکنی در برابر دوربینایرج مصداقی: 

یا تماشاچیان بایستی سازمان خودتان یا عقاید خودتان را محکوم کنید. دادیار تصمیم می گیرد و بع��د

شما با وثیقه یا ضمانت دو نفر آزاد می شوید وثیقه ملکی، میزان وثیقه را مبل��غ اش را دادی��ار تع��یین

می کند. گاه همه این ها را بایستی با هم انجام دهی. آن دو نفر که ضامن می شوند، ضمانت می کنن��د

اگر شما را خواستند آن ها باید شما را بیاورن�د و تحوی�ل دهن�د، اگ�ر ن�ه خودش�ان زن�دانی می ش�وند.

وقتی می خواستند شما را در زندان تنببه کنند، دادیار بایس�تی امض�ا می ک�رد و ش�ما را ب�ه انف�رادی

می فرستاد و میزان مدتی که باید در انفرادی باشید را دادیار تعیین می کرد.  

 وقتی می گویی مجازات، چه مجازاتی یا تنببه؟ دادستان کارلسون:

 شما می رفتید سلول انفرادی البته همیشه با تنبیه و کتک و مالقات قطع می ش�د وایرج مصداقی:

زمانش بستگی داشت به تصمیم دادیار. 

 از کجا می دانی که این ها را دادیار تصمیم می گرفت؟ دادستان کارلسون:

 در گوهردشت سه بار انفرادی شدم. ۶۷ و ۶۶من در سال ایرج مصداقی: 

 خوب از کجا می دانی که دادیار تصمیم می گرفت که تو به آنجا بروی؟ دادستان کارلسون:

 یک بار دادیار ما را زدند، به شدت با کاب�ل و چ�وب و مش�ت و لگ�د زدن�د و دادی�ارایرج مصداقی:

همان جا گفت که این ها را به انفرادی ببرید. البته آن بار حمی�د ن�وری این تص�میم را نگ�رفت، ع�رب

تصمیم گرفت. اما حمید نوری و ناصریان در جریان بودند.  

 از کجا می دانی؟ من سؤالم این است. دادستان کارلسون:

 می کردند این بود که در عید قربان کجا۶۷یکی از سؤال هایی که در دوران کشتار ایرج مصداقی: 

بودی؟ عید قربان یک عی�د م�ذهبی ایرانی�ان و مس�لمان اس�ت و ب�ه حج می رون�د. ناص�ریان و حمی�د

نوری می دانستند که تعدادی آن روز در بند نبودند و می دانستند که آن ه�ا انف�رادی بودن�د و آن ه�ا ه�ر

کسی را که فهمیدند جزو کسانی بودند که تو انفرادی بودند، آن ها را می کشتند. من یکی از کسانی

بودم که جان به در بردم. 

وقت ناهار، جلسه برای صرف ناهار قطع شد و یک ساعت و نیم تنفس دادند.  

۲۰۲۱ اگوست ۲۳/ ۱۴۰۰جلسه بعداز ظهر دوشنبه یکم شهریور 

 حاال می خواهند ببینند که این سؤال و جواب هم زمان ترجمه ش�ود یع��نی از س�وئدیرئیس دادگاه:

به فارسی هم ترجمه شود و از فارسی به سوئدی ترجمه شود که گفتیم همه را می خ��واهیم ترجم��ه

کنیم که در حقیقت می گویند که سؤال ها را بتوانید هم زمان ترجم��ه ک��نیم. اگ��ر نظ��ر م��ترجم ه��ا این

باشد که نه این خوب کار نمی کند پس هیچ چیز آن هم زمان نباشد. 
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 در هر حال چون این مساله بیان شد ک�ه رئیس دادگ�اه هم خواس��تند ک�ه این مس�اله را درمترجم:

میان بگذارند چون ما می گوییم هم زمان ترجمه نمی کنیم به همان صورت قبل از ظهر ادامه خواهیم

داد و دادستان ادامه می دهد. 

 قبل از اینکه برای ناهار برویم آن موق��ع ص��حبت دادیاره��ا ب��ود و اینک��ه ش��مادادستان کارلسون:

می گفتید که این دادیارها هستند که مجازات یا تنبی��ه را در زن��دان تع��یین می کنن��د. بع��د من از ش��ما

سؤال کردم این را شما از کجا می دانید؟ شما شروع کردید راجع به یکی از این اعیاد صحبت کردید

عید یعنی در حقیقت این جواب شما بود به این سؤال که شما از کجا می دانید که این ه��ا هس��تند ک��ه

مجازات را تعیین می کنندحاال می توانید قبل از اینکه ادامه دهید از نظر زمانی بگویید که ح��دوداً کی

بوده این عید و این اتفاقاتی که آن روز اتفاق افتاده؟ 

 بود، من در آن زمان در انفرادی به سر می بردم.  ۱۳۶۷این عید سوم مردادایرج مصداقی: 

عید چی می گویید؟  دادستان کارلسون:

عید قربانایرج مصداقی: 

حاال خالصه بگویید آن روز چه جوری می شود و چه اتفاقی می افت��د ک��ه ش��ما دادستان کارلسون:

متوجه می شوید که این دادیار هست که تصمیم می گیرد؟

 عید قدیر هم که آن هم یک عی��د۶۶من قبل از آن هم می دانستم برای اینکه سال ایرج مصداقی: 

مذهبی است، من را به سلول انفرادی منتق��ل کردن��د، ب��رای اینک��ه آن روز ب��رای عی��د م��ا ی��ک کی��ک

درست کرده بودیم و می خواستیم عید را جشن بگیریم. از نظر آن ها ممنوع ب��ود. من را ب��ا کت��ک ب��ه

سلول انفرادی بردند. آنجا من پرسیدم من را که تو انفرادی کردند پرسیدم من چن��د وقت اینج��ا می

مانم؟ گفتند بایستی ناصریان یا حمید عباسی دادیار تصمیم بگیرد. 

 است؟۶۶این مال سال  دادستان کارلسون:

 باز هم یک شب پاسدار من را با کتک از بند بردن��د ب��یرون و بع��د۶۵بله و در سال ایرج مصداقی: 

بیرون من را به شدت زدند. من مریض بودم و تب داشتم. بعد من را ک�ه بیه�وش ش�دم ب��ه به�داری

بردند و متوجه نشده بودم. در بهداری خود پاسدارها یک آمپولی را زیر پوس��تم زدن��د و نمی دانم چی

بود. از دردش فریاد زدم و چش��مم ام را ب��از ک��ردم و آن ه��ا داش��تند می خندیدن��د بع��د من را ب��یرون

آوردند و مدیر زندان مجید تبریزی. او  آمد و برایش توضیح دادند که چه اتفاقی افتاده و او گفت ک��ه

مرا به بند ببرند تا دادیار بیاید و خودش تصمیم بگیرد. من مطمئن هستم ک��ه دادی��ار در این زمینه ه��ا

تصمیم می گیرد.  

 اس��ت ک��ه ش��ما درب��اره اش ش��روع کردی��د ص��حبت۶۷این مساله مال س�ال  دادستان کارلسون:

کردن؟

 در خرداد م��اه، داوود لش��گری آم��د. تع��دادی را از بن��د ب��یرون ب��رد، از۶۷در سال ایرج مصداقی: 

جمله من. همه ما با چشم بند بودیم. ما را به یک ات��اقی بردن��د، مث��ل ی��ک س��الن ب��ود. من اولین نف��ر

بودم چشم بندم را گفتند بردار و من از دور دیدم یک نفر پشت دوربین نشسته است، یع��نی دوربین

روی یک نفر است. او سرش پایین بود و من قیافه اش را ندیدم یا دوربین جلوی صورت اش بود. او
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دوست من بود، ولی آن موقع نشناختم اش چون خیلی هیجان زده بود و فکر کنم دوربین هم جل��وی

صورت اش هم بود. می خواستند او را مجبور کنند که یک انزجار نام��ه بخوان��د. من گفتم نمی خ��واهم

اینجا بنشینم و این صحنه را ببینیم آن ها من را بیرون بردند و تونل درست کردند و تا توانستند زدن��د.

لشگری آنجا بود و عرب دادیار زندان آنجا بود، ولی حمید نوری نبود. اما آنجا به شدت ما را زدند. با

کابل می زدند با چون می زدند با مشت و لگد می زدند. بعد عرب که دادیار بود او دستور داد ک��ه م��ا

را به سلول انفرادی ببرند و او بود که دستور داد که مالقات مان هم قطع شود. من مطمئن هس��تم

که دادیار تصمیم می گیرد. 

چه چیزی باعث می شود که بخواهید این اطمینان را داشته باشید که ب��ه ایندادستان کارلسون: 

صورت بوده؟

خودش در حضور ما دستور داد عرب. ایرج مصداقی:  

شما صحبتی که دارید می کنید راجع به این تونل و این جور چیزها، این ط��وری دادستان کارلسون:

که من متوجه می شوم چند نفر بودید، فقط شما نبودید. درست متوجه شدم؟ 

 نفر بودیم من همه را به اسم می شناسم. ۸بله، ما ایرج مصداقی: 

 کی ها بودند؟دادستان کارلسون:

شهریار فیضی بود، علیرضا سپاسی، اکبر صمدی، مجتبی اخگر بایس��تی فک��ر کنمایرج مصداقی: 

ولی اسم همه شان در کتاب ام هست. 

ولی در حال حاضر این اسم ها هست که شما یادتان می آید؟ دادستان کارلسون: 

باید فکر کنم. فرامزر جمشیدی ایرج مصداقی: 

من می خواهم یک مقدار به عقب برگردیم چ��ون می خ��واهم در م��ورد دادی��ار دادستان کارلسون:

بیشتر سؤال بپرسم و منظورم این هست که آن دادیار که در گوهردش��تت هس��ت آن را می خ��واهم.

این مدتی که شما آنجا بودید چند نفر بودند که در آن دفتر کار می کردند؟ هیچ برداشتی دارید؟ 

 سه نفر ایرج مصداقی:

این سه نفر کی ها هستند؟  دادستان کارلسون:

 ناصریان محمد مقیسه اسم اصلی اش است. اسم اصلی اش را من اول گفتم مثلایرج مصداقی:

حمید نوری که من اول بار اسم اش را نوشتم. عرب او هم دادیار بود و حمید ن��وری. ولی در دوران

 روز سوم مرداد ببخشید دوم م��رداد م��اه ب��ود۶۷ روز قبل از کشتار ۵ من عرب را ندیدم. ۶۷کشتار 

که من عرب را برای آخرین بار دیدم. او با من برخورد کرد. 

برخورد کرد یعنی چی کار کرد؟ دادستان کارلسون:

او با من صحبت کرد و او گفت که امروز به بند بر می گردی، اما این اتفاق نیفتادایرج مصداقی: 

 هم من ع��رب را ندی��دم و۶۷فق��ط س��لولم ع��وض ش��د و من دیگ��ه او را ندی��دم و در دوران کش��تار 

 در زن��دان گوهردش��ت نب��ود، اگ��ر ب��ود، حتم��اً او را می دی��دم،۶۷مطمئ هستم که او در زمان کشتار 

فقط حمید نوری و ناصریان بودند و من این را در کتام هم نوشتم چیزی نیست که اینجا بگویم. 

عرب را می دانید که اسم حقیقثی اش چه بوده؟ دادستان کارلسون:
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نهایرج مصداقی: 

می خواهم بدانم که ناصریان و عرب هر دوشان یک س��مت داش��تند و در ی��کدادستان کارلسون: 

اندازه قدرت داشتند؟ 

نه، ناصریان باالتر بود، عرب و حمید نوری پایین تر بودند. ایرج مصداقی: 

اسمی برای سمت این ها هست؟ سمتی که عرب یا حمید نوری داشته؟  دادستان کارلسون:

به همه ش��ان دادی��ار می گفتن��د، ولی م��ا می فهمی��دیم وق��تی برخ��ورد می ک��ردیم وایرج مصداقی: 

وقتی م�ا ب��ه اوین منتق��لمی فهمیدم ک��ه ناص��ریان ب��االتر اس��ت. در اوین هم همین ط��ور ب��ود، 

شدیم، ناصریان و حمید نوری با ما به اوین آمدند. آن ه��ا هم��راه ب��ا حس��نی س��ه نف��ر

دادیاری را اداره می کردند. 

 صحبت اوین را دارید می کنید؟دادستان کارلسون:

بله.ایرج مصداقی: 

می خواهم ببینم حرف شما را درست متوجه ش��دم، وق��تی این اع��دام ه��ا در دادستان کارلسون:

گوهردشت شروع می شود شما عرب را هیچ وقت ندیدین دیگه اونجا؟ هیچ وقت دیگه توی زندان او

را ندیدید؟

۶۷ایرج مصداقی: نه ندیدم. آخرین ب��اری ک��ه من او را در زن��دان دی��دیم، دوم م��رداد 

بود. 

این افراد، این سه نفری که در دفتر دادیاری بودن��د اگ��ر نمی دانی��د می توانی��ددادستان کارلسون: 

بگویید نمی دانم. آیا می دانید که آنها بین خودشان چگونه کارها را تقسم ک��رده بودن��د؟ ی��ا چه ج��وری

بود؟

نه اطالعی ندارم، ولی فکر می کنم که آن روزها چنین تقسیم بندی نبود، کار آن ه��اایرج مصداقی: 

نظمی نداشت. 

منظورتان چیست؟  دادستان کارلسون:

 آن ها خیلی منضبط نبودند،شما نگاه کنید یک نفر صبح داشت با شما بازی می ک��ردایرج مصداقی:

و یک ساعت بعد اعدام شده بود، بدون هیچ دلیلی. 

آن چیزی که من می خواهم بدانم این هست که این دادی��ار ه��ا بین خودش��ان دادستان کارلسون:

وظایف را تقیسیم ک��رده بودن��د ک��ه ه��ر ک��دام چ��ه وظیفه ای دارد؟ اگ��ر نمی دانی��د ک��ه خ��وب بگویی��د

نمی دانم.

من از آن ها نپرسیده بودم، اما می فهمیدم. هر کدام از آن ها که بودند تصمیم میایرج مصداقی: 

گرفتند و هر اتفاقی که می افتاد آن کس��ی ک��ه حض��ور داش��ت تص��میم می گ��رفت. تص��میم نه��ایی را

ناصریان می گرفت، اما یکی از وظایف حمید نوری گ��رفتن مص��احبه اجب��اری از زن��دانیان ب��ود موق��ع

 در اواخ�ر پ�اییز م�ا را در۶۷آزادی و من مطمئن هستم. ده ها یار این را دی�دم. بع�د از پای�ان کش�تار 

زندان گوهردشت به یک محلی می بردند یک سالن بزرگ بود که چند پله می خورد یک سن بزرگ بود

حمید نوری آنجا نشسته بود پشت میز و زندانیانی که حکم شان مدت ها و سال ها بود که تمام ش��ده
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بود را آن باال می آورند و روزها این ادامه داشت و افراد تک به تک بغل حمید نوری آن باال پشت میز

پشت میکورفون رو به دوربین می نشستند و آن ها مجبور بودند ب�ا اینک��ه حکم زن��دان ش�ان م�دت ها

تمام شده بود، البته بعیضی ه��ای ش��ان هم ت��ازه حکم ش��ان تم��ام می ش��د. آن ه��ا مجب��ور بودن��د ک��ه

محکوم بکنند سازمان های سیاسی خودش��ان را حمی��د ن��وری ب��ه س��ادگی نمی پ��ذیرفت. او از آن ه��ا

سؤال می کرد، آن ها را مسخره می کرد و مجبور می کرد که بیشتر توضیح دهند. من این را در کت��ابم

نوشتم من نمی دانستم امروز اینجا در مقابل دادگاه در مقابل قاضی و در مقاب��ل ش��ما این حرف ه��ا

را می زنم. 

یعنی این چیزی که می گویید بعد از اعدام ها بوده است؟  دادستان کارلسون:

 ۶۷بله، پایان پاییز ایرج مصداقی: 

این را از کجا می دانید؟  دادستان کارلسون:

ما خودمان آنجا می رف��تیم، من ه��ر روز آنج��ا ب��رده می ش��دم هم��ه بن��د م��ا را میایرج مصداقی: 

بردند. می خواستند فشار بیشتری روی آن زندانیان بیاید. 

االن اگر شما بخواهید که دادیار را توض��یح بدهی��د مثالً ب��ه س��وئدی این براب��ر دادستان کارلسون:

می شود با مثالً قاضی، دادستان، چی هست ای دادیار؟ 

نماینده دادستان در زندان، همه کارهای حق�وقی ی�ک زن��دانی را دادی��ار انج�ام میایرج مصداقی: 

دهد. او اختیارت دادستان را دارد. 

آیا شما اطالعی در این مورد دارید که اگر کسی بخواهد به عنوان دادیار ک��ار دادستان کارلسون:

کند یا در دفتر دادیاری کار کند باید تحصیالت خاصی داشته باشد، تحصیالت حقوقی چیزی؟

نه، بگذارید توضیح دهم. نیاز به هیچ تحصیالنی ن�دارد. اس�دالله الج��وری، دادس�تانایرج مصداقی: 

تهران که به قصاب تهران معروف بود، دادس��تان ب��زرگ اس��المی ته��ران، او ق��درت من��د ت��رین ف��رد

 کالس س��واد داش��ت. فق��ط دبس��تان را طی۶ ب��ود. او فق��ط ۶۳ ت��ا ۶۰قضایی در ایران در سال های 

کرده بود. ابراهیم رئیسی که امروز رئیس جمهور ایران اس��ت، وق��تی دادس��تان ک��رج ب��ود، او فق��ط

بیست سال سن داشت. سن اش از من کمتر است. وقتی داس��تان دو اس��تان هم��دان و ح��تی ک��رج

 ب��ود،۶۷ سال داشت. پورمحمدی که عضو هیات کشتار ۲۲بود یعنی دو جا را اداره می کرد، او فقط 

 س�اله ب��ود در خوزس��تان و در بن��د عب�اس و در مش��هد۲۲ سالگی پست قضایی داشت. وق��تی ۱۹از 

دادستان بود و او تصمیم می گرفت و نقش مهمی در اعدام ها داشت. او تحصیالت کالسیک نداشت.

تحصیالت ابتدایی روحانی آخوندی داشت. من می تونم همین طوری برای شما تا شب توضیح بدهم. 

شما اسم ابراهیم رییسی را آوردید که گفتید که در کرج فقط بیست س�الش دادستان کارلسون:

 کالس س��واد داش��ت.۶بود ولی نفهمیدم که او هیچ گونه تحصیالتی داشته یا نداشته است. او فق��ط 

 کالس۵ کالس س��واد داش��ته اس��ت. ام��ا اش��تباه اس��ت او ۶در مبارزات انتخاباتی رقبایش گفتن��د او 

سواد داشته است. 

این طور که متوجه شدم ناصریان آخوند بوده؟ دادستان کارلسون:
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 ناصریان، پورمحمدی و رئسی هر س��ه آخون��د بودن��د، ام��ا در زن��دان هیچ موق��ع ب��اایرج مصداقی:

لباس آخوندی نبودند. 

 این ها آخوند بودند؟۱۹۸۸یعنی سال  دادستان کارلسون:

نه لباس شخصی داشتند. ایرج مصداقی: 

منظور من این نیست که چه نوع لباسی می پوشیدند منظورم این است ک��هدادستان کارلسون: 

این ها آخوند بودند آن موقع یا نبودند؟ 

در سصح ابتدایی آخوندی بودند. اولین مراحل آخون��دی بودن��د. این ه��ا ح��تی س��وادایرج مصداقی: 

آخوندی نداشتند. 

 ناصریان، عرب، حمی��د ن��وری و لش��گری ص��حبت کردی��د، ح��اال می رس��یم ب��هدادستان کارلسون:

لشگری. اگر بخواهید از نظر مقام و سمت در نظر بگیری��د ک��ه اول کیس��ت و دوم کیس��ت لش��گری

نسبت به این سه نفر چه جایگاهی داشت؟

کدام سه نفر؟ ایرج مصداقی: 

هم��ه این دادی��ار ه��ا؛ ناص��ریان، ع��رب و حمی��د ن��وری ب��ا لش��گری. لش��گری دادستان کارلسون:

جایگاهش نسبت به این سه نفر کجا بود؟

به لحاظ قانونی ناصریان دارای اتوریته بیشتری بود. لشگری مع��اون ایرج مصداقی:

امنیتی زندان بود این ها نقش حقوقی داشتند. دو چیز متفاوت است. 

خوب نقش او چه بود؟ دادستان کارلسون:

 هر موقع می خواستند بزنند می خواستند شکنجه کنند، لشگری چ��ون هیک��ل خیلیایرج مصداقی:

بزرگی هم داشت و زیر نظر او می زدند و او چون قدیمی در گوهردشت بود همه زندانیان یا خیلی ها

را در زندان می شناخت. من و لشگری با همدیگر به زندان گوهردش��ت رف��تیم. م��ا اولین س��ری ای

بودیم که از اوین به زندان گوهردشت منتقل شدیم. زندان تازه ساز بود. ح��تی پاس��دارها را از اوین

به گوهردشت می آوردند. لشگری با ما تو یک ماشین بود، اتوبوس بود. 

 حرف می زنی؟۱۳۶۱االن دارید رجع به سال  دادستان کارلسون:

 لش��گری آن موق��ع ی��ک پاس��دار معم��ولی ب��ود بع��د او مس��ئول پاس��دارها ش��د وایرج مص��داقی:

همین طوری مقام گرفت. وقتی پاسدارها در سرکوب شرکت می کردند و ب��یرحمی نش��ان می دادن��د،

 در اوین۶۱ارتقای مقام می گرفتند. شما دیروز شنیدید ک��ه حمی��د ن��وری گفت ک��ه در اس��فند س��ال 

پاسدار بود، پاسدار بند. او درس��ت می گفت، ام��ا چ��ون مث��ل لش��گری او هم در بن��د ب��یرحمی نش��ان

می داد و به همین دلیل ارتقای مقام یافت و به دادی��اری و ب��ه ش��عبات ب��ازجویی و دادس��تانی منتق��ل

شد. 

از کجا این ها را می دانی؟  دادستان کارلسون:

 خیلی  از پاسدارها به این ترتیب از توی بند و از نگهبانی به شعبه ب��ازجویی منتق��لایرج مصداقی:

 در آموزش��گاه اوین۶۲من از دوستانم شنیده بودم که حمید نوری در س��ال می شدند. 

نگهبان بند آن ها بوده است. 
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خ��وب پس این را خ��ودت ب��ا چش��م خ��ودت ندی��دی و از دیگ��ران ش��نیدی ک��هدادستان کارلسون: 

نگهبان اوین بوده است؟

 نه با چشم خودم ندیدم اما در زندان از دوستانم شنیدم. من حافظ��ه خیلی خ��وبیایرج مصداقی:

دارم. 

خ��وب لش��گری را هم ص��حبت اش را ک��ردیم ک��ه دادی��ار ب��وده ، دیگ��ه چ��ه دادس��تان کارلس��ون:

اشخاصی آنجا در گوهردشت بودند؟ پرسنل. 

ایرج مصداقی: فرج و جاسم، این دو تا افسر نگهبان بودند. 

منظورت از افسر چیست؟ دادستان کارلسون:

افسر نگهبان در زندان تقریباً می تونم بگویم که هر ش��یفت تم��ام پاس��دارها را اوایرج مصداقی: 

در کش��تار محمود هم یکی دیگر بود و خاکی مسئول سالن مالقات ب��ود.اداره می کند. 

 مسئول ج��ایی ب��ود ک��ه بچه ه��ا را در آنج��ا اع��دام می کردن��د، ع��ادل مس��ئول۶۷سال 

 فروشگاه بود.

فروشگاهی که بخواهند خرید کنند؟  دادستان کارلسون:

او در راهرو مرگ افرادی که می خواستند اعدام کنند او ت��ا مح��ل اع��دام می ب��رد.ایرج مصداقی: 

 یک تعدادی هم پاسدارهای معمولی بودند. بیات مسئول بهداری زندان بود.

پاسدار که باز می گویی منظورت نگهبان زندان است؟ دادستان کارلسون:

بله.ایرج مصداقی: 

چون مفه��وم دیگ��ری هم دارد پاس��دار یع��نی پاس��دارهای انقالبی م��ال س��پاه دادستان کارلسون:

پاسداران 

بله، ولی این ها ابتدا در استخدام دادستانی بودند. ایرج مصداقی: 

پس پاسدار انقالب نیستند که در زندان نگهبانی دهند؟ دادستان کارلسون:

نه، ولی به آن ها هم پاسدار می گفتند، اسم دیگری نداشتند. ایرج مصداقی: 

( تقریباً چند تا نگهبان در گوهردشت بودند؟  ۱۳۶۷ )۱۹۸۸سال  دادستان کارلسون:

 بخش ه��ای مختل��ف ب��ود. تأسیس��ات، آش��پزخانه، کلینی��ک ی��ا به��داری، تراب��ری وای��رج مص��داقی:

۷۰پاسدارهای بند. آن تعدادی که من در راهروی مرگ می دیدم،. می توانم بگ��ویم ح��دوداً نزدی��ک ب��ه 

 نفر را می دیدم. ۸۰الی 

این مال درست آن زمان اعدام است؟      دادستان کارلسون:

 بله، برای اینکه تقریباً همه را برای مشارکت در اعدام آورده بودن��د آن ه��ا بایس��تیایرج مصداقی:

در اعدام شرکت می کردند و پاسدارهای هر دو شیفت زندان بودند و هیچ کسی حق ت��رک زن��دان را

نداشت. من همه شان را می دیدم. و من شنیدم که لشگری پشت تلفن می گفت که همه را بیاورند.

اسم می آورد همه بخش هایی که گفتم اسم می آورد. می گفت همه بیایند بعداً نگی��د نگفتی��د. من این

را در کتابم نوشتم. 

کی این را تو شنیدی؟ دادستان کارلسون:
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 ۶۷در همان دوران کشتار 

 تقریباً زمانی کی؟ دادستان کارلسون:

 مرداد۲۱ یا ۱۸فکر می کنم یا 

کجا بودی آن موقع؟  دادستان کارلسون:

بغل همان در نشسته بودم

 ت��ا نگهب��ان بودن��د.۸۰ ت��ا ۷۰تا جایی ک��ه من متوج��ه ش�دم تقریب��اً نزدی��ک ب��ه دادستان کارلسون: 

درسته؟ 

بله.

تا نگهب��ان ب��ود، چن��د ت��ا تع��داد زن��دانیان بودن��د ک��ه در گوهرددش��ت ۸۰ تا  ۷۰ دادستان کارلسون:

بودند؟ 

 این ها کسانی بودند که با ما برخورد داشتند و داخل بودند وگرن��ه ب��یرون از زن��دانایرج مصداقی:

که ما دیگه نمی دیدیم و نمی دونستیم. در برجک ها بودند، نگهبان های دور زن��دان بودن��د. این ه��ا ک��ه

من گفتم نگهبان بند بودند.  

ما را که می گویی نگهبان کی ها بودند؟ دادستان کارلسون:

نگهبان زندانیان بودند. ایرج مصداقی: 

خوب این را می دانم و فهمیدم کدام زندانیان را نگهبانی می دادند؟ : دادستان کارلسون

زندانیان گوهردشت بندهای مختلفی که ما بودیم ب�ا این تع�داد نگهب�ان م�ا برخ�وردایرج مصداقی: 

داشتیم و می دیدیم. 

م��ا کیس��ت یع��نی چ��ه کس��ی؟ گ��روه خاص��ی را می گ��ویی ی��ا هم��ه زن��دانیایندادستان کارلسون: 

گوهردشت را می گویی؟ 

بندی که من در آن بودم.ایرج مصداقی: 

این گروه خاص کی ها هستند؟ دادستان کارلسون:

روه خاص همان بند یا بندهایی است که من در آن بودم. ایرج مصداقی: 

باالخره جواب ن��دادی چن��د ت��ا زن��دانیخوب دیگر به جایی نمی رسیم.  دادستان کارلسون:

در گوهردشت بودند؟

از نظر من بیش از هزار و خورده ای بودند. شاید هزار و پانصد نفر.

همه زندانیان سیاسی و غیره، همه را با هم داری می گویی؟  دادستان کارلسون:

ایرج مصداقی: آنجا هم�ه زن�داینان سیاس�ی بودن�د، فق�ط ی�ک بن�د زن�دانیان افغ�انی

بودند. این زندانیان افغ�انی را آنج��ا آورده بودن�د ب��رای اینک�ه بیگ��اری کنن�د. کاره�ای

 زندان را آن ها انجام می دادند.

 مثالً چه کاری می کردند؟ دادستان کارلسون:

تو آشپزخانه کار می کردند، تو محوطه کار می کردند، زندان را تمیز می کردند، هرایرج مصداقی: 

کاری که زندان داشت به جای اینکه پاسدار استخدام کنند، زندبانیان افغانی مجانی کار می کردند. 
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 نفر زندانی که گفتی شامل حال زن��دانیان افغ��انی هم۱۵۰۰این دادستان کارلسون: 

می شد؟ 

ایرج مصداقی: فکر می کنم.  

این گروه هایی که شما اسم بردید، لباس های شان چه ج��وری ب��ود وق��تی ک�ار دادستان کارلسون:

می کردند؟ فرقی می کردند؟ چه فرقی؟

بعضی وقت ها لباس شخصی تن شان بود، بعض��ی وقت ه��ا ش��لوار س��بز پر رن��گ وایرج مصداقی: 

پیراهن سبز. 

االن داری در مودر کدام گروه صحبت می کنی؟  دادستان کارلسون:

در مورد نگهبان ها. بعضی وقت ها لباس شخص��ی بودن��د بعض��ی وقت ه��ا ش��لوار وایرج مصداقی: 

پیراهن سبز داشتند. همان جور که گفتم این ها هیچ نظمی نداشتند. 

دادیارها چی که در دفتر دادیاری کار می کردند؟ آن ه��ا چ��ه لباس��ی تن ش��ان دادستان کارلسون:

بود؟ 

همه لباس شخصی داشتند. ایرج مصداقی: 

حاال می خواهم کمی راجع به گوهردشت بگویی ک��ه چ��ه ش��کلی و چه ج��وری دادستان کارلسون:

 درس��ت از کت��ابFC پروتک��ل ۵۳بود، با اجازه رئیس دادگ��اه ی��ک مق��دار عکس نش��ان می دهم. ص 

رقص ققنوس، کتاب شماست. خوب تعریف بکنید که چه کسانی کمک کردند که این ه��ا را کش��یدی؟

یا کی کشید؟ 

من اول کشیدم و کسی که به من کمک کرده مسعود اش��رف س��منانی اس��ت، اوایرج مصداقی: 

در اتوکد این را کشید. اگر بخواهید در اتوکد ببینید تقریباً اندازه ها به اندازه واقعی اش هست. 

این یک عکس اینجا هست. این چی رو نشان می دهد عکس کجاست؟  دادستان کارلسون:

 تا ساختمان اس��ت، ه��ر س��اختمان س��ه طبق��ه۸این بندهای زندان گوهردشت است. 

 بند است. از سمت راست ساختمان سوم آشپزخانه است، دو طبق��ه۲۴است.  یعنی 

است.

صبر کن من ی��ک عکس دیگ�ر هم دارم اینج�ا. می بی�نی؟ من خ�ودم اینج�ا را دادستان کارلسون:

شماره بندی کردم می بینی شماره نوشتم؛ یک دو سه چه��ار پنج … ادام��ه دارد می بی��نی؟ این ج��وری

کنیم که از شماره بندی من شروع کنیم. از یک ش��روع می ک��نی و می گ��ویی ک��ه اگ��ر خ��ودت ت��و این

ساختمان بودی و چی را نشان می دهد و چی هست و هر اطالعاتی که داری را بده. خوبه؟ 

 قبل از اینکه شروع کنی. دادستان یک سؤال کرد در مورد نقشه ها ک��ه ت��و کش��یدیرئیس دادگاه:

با کمک یک شخص دیگر. اول تو کشیدی بعد از کمک شخص دیگری کمک گرفتی. کی این نقش��ه ه��ا

را کشیدی؟ از لحاظ زمانی کی کشیدی و بعد زمینه چی داشتی و از روی چه چیزی کشیدی؟  

 چاپ اول کتابم بیرون آم�د. ی�ک روز آمریک�ا ب�ودم۲۰۰۴ کشیدم. سال ۲۰۰۵ سال ایرج مصداقی:

 درست کند. من کنار او نشسته۶۷یکی از دوستانم دلناز آبادی او می خواست فیلمی راجع به کشتار 

بودم او از من خواست که نقشه زندان را برایش بکشم و او به کامپیوتر منتق��ل کن��د. من در ع��رض
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سه دقیقه نقشه را کشیدم و او منتقل کرد، ناگهان نگاه کردم روی نقشه و گفتم ن��ه اش��تباه اس��ت.

گفت چی اشتباه است؟ گفتم محل دادگاهی را که من کشیدم اشتباه است. گفت از کج��ا می دانی؟

گفتم وقتی من توی راهروی مرگ نشسته بودم آنجا سه راه بود و نه چهار راه. اگ��ر ب�ه نقش��ه نگ��اه

کنید یک راهروی طوالنی است و بعدها اینطوری به آن وصل می شود. اینجا یک بند است، اینجا ی��ک

بند است و اینجا یک راهرو و و این نقطه مثل یک چهار راه می شود و من ی��ک ه��و ی��ادم آم��دم ولی

آنجایی که من نشسته بودم چون طبقه اول بود، آنجا چهار راه نبود یعنی روبروی راهرویی که ت��وش

 روب�روی هم هس�تند، و بع�د۱۵دادگاه بود دیگه بندی نبود. به نقشه نگاه کنید، شماره ی��ک و ش�ماره 

 را نگاه کنید باز یک ساختمان این ور اس��ت و ی��ک س��اختمان آن۱۲ و ۲یک راهرو است. اگر شماره 

ور است و یک راهرو وسط آن ها هست. اما یازده را نگاه کنید، دیگر س��اختمانی روب��روی آن نیس��ت

بلکه حیاط است. من آنج��ا متوج��ه ش��دم چ��ون اول نقش��ه را ج��ور دیگ��ری کش��یده ب��ودم یع��نی این

 مقابل یک ساختمان بود مثل بندهای دیگر. من صدها ساعت فکر ک��ردم و خ��ودم۱۱راهروی شماره 

را در آنجا نگاه کردم تا ببینم که چه جوری بود و این دادگاه دقیقاً کجا بود و مجبور بودم خیلی چیزه��ا

۱۲  محل دادگ�اه آنجاس��ت.۱۱ نگ��اه کنی��د. ۱۲ و ۱۱، ۱۰را به خ��اطر بی��اورم. ب��ه عکس ش��ماره 

 سالن مالقات و کتابخانه و اینهاس��ت. ب��رای اینک��ه این دو س��اختمان۱۰بهداری زندان است. شماره 

بند زندانیان نیست نیاز به حیاط ندارند. برای همین به جای حیاط روبرویی یک دونه س��اختمان دیگ��ر

است و آنجا دادیاری و ساختمان اداری است و هیات در آنجا تشکیل جلسه می داد. 

: االن در مورد کدام ساختمان داری حرف می زنی؟ دادستان کارلسون

۱۱شماره 

 نمی دانم رئیس دادگاه جواب سؤال اش را گرفت. داش�تی می گف�تی س�الدادستان کارلسون:

؟ ۲۰۰۵

بلهایرج مصداقی: 

 خوب این صدها ساعت که فکر کردید که بعد این را عوض کردید کی این ه��ا بع��د ازرئیس دادگاه:

 بود؟ ۲۰۰۵

 این را کشیدم. ۲۰۰۶ بود و در ۲۰۰۵ نه همان ایرج مصداقی:

 برای کس دیگری کشیدی ک��ه انتق��ال داد ب��ه ک��امپیوتر و می خواس��ت۲۰۰۵ پس در رئیس دادگاه:

۱۵ این را کش��یدی، درس��ته؟  در این قس��مت س��ؤال زی��اد اس��ت، ولی فعالً ۲۰۰۶فیلم بس��ازد و در 

دقیقه استراحت می کنیم تا سه و ده دقیقه همدیگر را می بینیم. همه داخل سالن بمانند. 

 وقتی که قرار است جلسه شروع شود، میکوفون ها روشن است و صداها همه ج��ارئیس دادگاه:

پخس می شود. با تش��کر از کنت ل�ویز ک��ه این را ت��ذکر دادن�د ک�ه بیش��تر دقت ک�نیم. م�ترجمین هم

وظیفه شان این است که هر چیزی که در سالن دادگاه گفته می شودرا ترجمه کنند. خیلی ممنون از

یادآوری ادامه می دهیم. حاال دادستان سؤال می پرسد.  

 بر گردیم سر عکسی که شما کشیدید و من ش��ماره گ��ذاری ک��ردم. ش��ما ب��ادادستان کارلسون:

گفتن شماره بگویید که شما کجا بودید در موقع این اع��دام ه��ا و قب��ل و بع��دش در ک��دام قس��مت ها
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 ص��حبت کردی��د. آی��ا س��اختمانی۱۲ و ۱۱ و ۱۰بودید و چه کار می کردی��د؟ ش��ما در م��ورد س��اختمان 

هست که بخواهید در موردش صحبتی کنید؟  

 م��ا ب��ه آنج��ا منتق��ل۱۳۶۷ طبق��ه س��وم، در ی��ازده خ��رداد ۲بله، ساختمان ش��ماره ایرج مصداقی: 

شدیم.

ص��دا در این قس��مت ن��امفهوم ش��د و امک��ان دارد ثبت پاس��خ ای��رجتوضیح از منصوره بهکیش: 

مصداقی در قسمت زیر در داخل پرانتز اشتباه ثبت شده باشد. البته چند ب��ار گ��وش دادم ت��ا در ح��د

من از این بند در اواخ��ر خ��رداد) ادامه پاسخ ایرج مصداقی. امکان اطالعات درست را ثبت کنم

۱۳۶۷ مرداد س��ال ۸ طبقه دوم بودم. من تا روز  ۲به انفرادی منتقل شدم، من در ساختمان شماره 

بعد از ناهار ب��ود ک��ه م��ا رو ب��ه هم��ان بن��د س��ابق م��ان یع��نی ( بودم.۱۵طبقه دوم ساختمان شماره 

 طبقه سوم منتقل کردند. برای اینکه اگر بعدا کسی شهادتی داد یا اگر خاطراتی۲ساختمان شماره 

 در همین بند طبقه سوم زندانی ب��ودم آن موق��ع۶۱تعریف کرد به این ترتیب قاطی بشود. من سال 

 بود. دلیل انتقال ما به بند سابق مان برای این بود که این س��اختمان را ب��ه۱۹اسمش سالن شماره 

عنوان ترمینال برای اعدام می خواستند. برای اینکه این ساختمان ایزوله است. برای اینکه زن��دانیان

با جایی نمی توانند تماس بگیرند. این طرفش محوطه زندان است و هیچ بندی نیس��ت . و آن ط��رف

بهداری است. بنا براین ارتباط این ساختمان با تمام بند قطع می شود. همه بندهای دیگ��ر می توانن��د

از طریق مورس نوری با هم تماس بگیرند. مورس نه با صدا با تصویر یا نور. من می تونم از یک ب��ا

دو تماس بگیرم. هر جایی که چشم من ببینید می توانم تماس بگیرم. من می تونم دس��تم را ی��ک کم

 ب��ه ج��ایی۱۵از الی پنجره با یکپارچه در بیاورم یا دستم را در بی��اورم و م��ورس ب��زنم. از س��اختمان 

نمی توانید مورس بزنید، به همین دلیل این ساختمان را خالی کردند. 

شما از لغت ترمینال استفاده کردید منظورتان چیست؟ دادستان کارلسون:

ایرج مص��داقی: زن��دانیانی ک�ه وارد پروس�ه اع��دام می ش��دند وارد این بن��د می ش��دند

آن هایی را که می خواس��تند پیش هی��ات م��رگ ببرن��د می آوردن��د در این س��اختمان از

اینجا می بردند پیش هیات و آن هایی که شب زنده بودند، دوباره توی همین ساختمان

 طبقه اول خالی بود، طبقه دوم انفرادی بود، طبقه سوم اتاق های بزرگ تر بود، ام��ا درمی آوردند.

 نف��ر بودن��د. من هم طبق��ه دوم ب��ودم و هم طبق��ه۸ ی��ا ۷ ی��ا ۶هر اتاق درش بسته بود و در هر اتاق 

سوم. 

 ساختمان های دیگر اگر به آن ها نگاه کنیم چیزی هست که بخواهی بگویی؟دادستان کارلسون:

 ما را به آنجا منتقل کردن��د. م��ا طبق��ه س��وم۶۷، بعد از کشتار ۵ساختمان شماره ایرج مصداقی: 

، یک محله ای در ته��ران ب��ود ب��ه ن��ام جمش��ید آنج�ا س�ابقاً محل��ه زن��ان تن۴بودیم. ساختمان شماره 

 ماه بعد از انقالب هم آنجا به کار خودش ادامه داد. آنج�ا را بس�تند، ام�ا در ش�هریور۶فروش بود. تا 

 آن محله را با خاک یک سان کردند. ۶۷سال 

نمی دونم االن متوجه آن ش��دم ک��ه داری در م��ورد ک��دام محل��ه ص��حبت می دادستان کارلسون:

کنی؟ 
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 یک محله که قبالً زنان تن فروش در آنجا کار می کردند. آنجا یک محله بزرگی ب��ودایرج مصداقی:

به نام شهرنو و جمشید. مثل ردالیت در آمستردام بود. 

 دارد؟ ۴این چه ربطی به ساختمان شماره  دادستان کارلسون:

االن توضیح می دهم. آنجا محله ای مث��ل رد الیت در آمس��تردام ب��ود و م��واد مخ��در و این ه��ا هم می

اما به دس��تور دادس��تان انقالب اس��المی ته��ران وفروختند این جور گفته می شد من ندیدم. 

وزیر کشور آنجا را با خاک با بولدوز یک سان کردند. همه کسانی که در آنج��ا زن��دگی

می کردند را دستگیر کردند و به زندان گوهردشت آوردند. زنان با بچه ها آنج��ا زن��دگی

می کردند. بچه های کوچک زیاد بودند و بعد آن ها آهنگ و ترانه می خواندند. ی��ک ش��ب

ریختند و آن ها را شدیداً زدند. چون آواز می خواندند. ما صدای جیع زن ها و بچه ها را

می شینیدم. 

صحبت چه زمانی را داری می کنی؟  دادستان کارلسون:

۱۳۶۷مهرماه، آبان ماه  ایرج مصداقی:

 ک��ه از ه��وادار۴این چیزی که شما دارید می گویید ک��ه در س��اختمان ش��ماره  دادستان کارلسون:

مجاهدین یا چپی ها دیگر در آن ساختمان نبودند؟ 

چون همه اعدام شده بودند و تع��داد زن��دانیان کم ش��ده ب��ود و غالب��اً اع��دام ش��دهایرج مصداقی: 

بودند. برای همین این افراد را آنجا آوردند. 

 نمی دانم که متوجه حرف شما می شوم یا نه؟ قبل از اینکه اعدام ها بخواه��ددادستان کارلسون:

 بودند؟ ۴شروع شود، چه کسانی در ساختمان شماره 

 بودند.  ۴ایرج مصداقی: زندانیان چپ در ساختمان شماره 

آن وقت بعد از اعدام ها زن ها و بچه ها را آنجا آوردند؟ حاال ساختمان دیگری دادستان کارلسون:

هست که بخواهید در موردش صحبت کنید؟ 

، طبقه اول کن��ار حس��ینیه ی��ا آمفی تئ��اتر زن��دان،۶ایرج مصداقی: ساختمان شماره 

افراد را از راهروی مرگ که صدا می زدند، حمید نوری اس��امی اف��راد را می خوان��د و

بعد به عادل مسئول فروشگاه می گفت: »این ها را بندشان منتقل کن«. این ی��ک ک��د

بود بین شان، یع��نی آن ه��ا را ب��رای اع��دام ببری��د. آن ه��ا را ب��ه طبق��ه اول س��اختمان

 می بردند. در طبقه اول سلول های انفرادی خالی بود. در آنجا به آن ها حکم۶شماره 

ی��ک اعدام را ابالغ می کردند و بعد آنجا به آن ها می گفتند که قرار است اعدام شوند.

فردی از اجرای احکام اوین به نام جواد، شش انگش��ت داش��ت. او ب��ا ی��ک پوش��ه آبی

همراهش��ان می رفت. کاره��ای  مرب��وط ب��ه اع��دام را اج��رای احک��ام انج��ام می داد،

 منکارهای حقوقی را، او به آن ها می گفت اگر می خواهند وصیت بنویسند، بنویسند.

خودم به آنجا نرفتم. یکی از زندانیان هم بند من که اهل ک��رج ب��ود، زن��دانی ک��رج ب��ود. اس��مش ب��ود

م.ل. من اسم کامل او را می دانم. او به اینجا برده شده بود و به او حکم اعدام ابالغ شده بود و او

همه این چیزها را دیده بود. او  در آنجا گفته بود حاضر است اطالعاتی را بدهد که اع�دام نش��ود. ب��ه
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همین دلیل او را از آنجا در آوردند. برای این است که من می دانم که آن ها را ب��ه آن بن��د می بردن��د.

هر بار که می خواستند عده ای را اعدام کنند، اول از همه جواد را که گفتم که شش انگش��ت داش��ت

می دیدیم که با یک پوشه آبی رنگ به سمت حسینیه یا آمفی تئاتر و همین بند می رفت.  

 ک��ه از آن ص��حبت۶اولین باری که راجع به طبقه اول این ساختمان ش��ماره  دادستان کارلسون:

می کنی کی بود فهمیدی که طبقه اولش چیست؟

 ۶۷در همان روزهای اول کشتار ایرج مصداقی: 

شما راجع به طبقه اول این ساختمان صحبت ک��ردی آی��ا زن��دانیانی در طبق��ه دادستان کارلسون:

دوم یا سوم آن هم بودند؟ 

بله، من قبالً هم خودم در طبقه سوم آنجا بودم. ایرج مصداقی: 

من دارم صحبت آن زمانی را می کنم که اعدام ه��ا انج��ام می ش��د. آی��ا خ��بر دادستان کارلسون:

دارید که طول آن مدت در طبقه دوم و سوم آن ساختمان زندانیانی بودند؟ 

بلهایرج مصداقی: 

حاال می خواهم بدانم که ساختمان دیگری هست که بخواهید صحبت کنید؟ دادستان کارلسون:

، من در آنجا سلول انفرادی بودم و وسط راهرو، وسط اش را دیوار کش��یده۹بله ساختمان شماره 

بودند، برای اینکه ما نتوانیم مورس بزنیم. برای اینکه من می توانم با سلول روبرویی ن��ه این روب��رو،

این یکی و این یکی می تونم از روی زمین مورس ب��زنم. روی زمین می خوابی��دم و ص��ورتم را روی

زمین می گذاشتم و دستم را باال و پایین می کردم. دستان ت�ان را روی م��یز ب�اال و پ�ایین کنی�د س�ایه

اش را می بینید. کسی که توی سلول مقابل نه درست روبرو، آن طرف، می توان��د س��ایه دس��تتان را

بیبیند. و می توانید با او صحبت کنید. فقط در زندان گوهردشت می شد این کار را ک��رد، ب��رای اینک��ه

زیر دیر اینقدر باز است. شما سایه را می توانید ببینید وقتی روی زمین بخوابید. 

 هستید؟ ۹ حدوداً از نظر زمانی کی هست که شما در انفرادی شماره دادستان کارلسون:

۶۶سال ایرج مصداقی: 

 قبل از اینکه من بخواهم عکس را عوض کنم چیز دیگری هست ک�ه بخواهی��ددادستان کارلسون:

در مورد این عکس بگویید؟ 

 ،دادس��تانی ک��رج هم آنج��ا ب��ود. کس��انی ک��ه در ک��رج۹در همان ساختمان شماره  ایرج مصداقی:

دستگیر می شدند در این سالن نگهداری می شدند. تمام

وقتی می گویید دادستانی کرج منظورتان چیست؟  دادستان کارلسون:

کرج یک شهر است، تهران یک شهر است. م��ا زن��دانی ته��ران ب��ودیم و دادس��تانیایرج مصداقی: 

تهران مسئول پرونده ما بود. زندانیانی بودند که دادستان کرج و دادستانی کرج مسئول پرونده شان

 وارد زن��دان می ش��دند.۱۴ در ورودی محوطه بندهاست. اعضای هیات از این شماره ۱۴بود. شماره 

 راه��روی م��رگ۱۳ماشین شان را این بغل پارک می کردند و ما می دیدیم. از طبق��ه س��وم. ش��ماره 

بود. ما به آن راهروری مرگ می گفتیم. راهروی اص��لی زن��دان اس��ت. اگ��ر م��ا توانس��تیم خ��بر را ب��ه

بندهای دیگر بدهیم. 
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اگر توانستیم؟ دادستان کارلسون:

، ب��رای اینک��ه۴ به ساختمان ش��ماره ۲ما توانستم خبر بدهیم. از ساختمان شماره ایرج مصداقی: 

 آشپزخانه اس��ت. این دو س��اختمان س��ه طبق��ه اس��ت، م��ا طبق��ه س��وم ب��ودیم و۳ساختمان شماره 

 با دست و با ن��ور۴ می توانستم به ساختمان شماره ۲آشپزخانه دو طبقه است. از ساختمان شماره 

اطالع دهیم. طبقه سوم به طبقه سوم، برای اینک��ه آش��پزخانه دو طبق��ه ب��ود و می ش��د دی��د. من در

کتابم هم توضیح داده ام. 

ش��ما می گفتی��د ک��ه ب��ا دس��ت عالمت می دادی��د، من می خ��واهم ب��دانم ک��هدادستان کارلس��ون: 

 می توانند بیبیند؟ ۴ که هست ساختمان شماره ۲چه جوری دست را از ساختمان شماره 

می شود، فاصله زیاد نیست. اگر شما یک پارچه قرمز در دست بگیرید و تکان دهید آن ها راحت می

بینند. تلگرام همین جوری بود. مورس صداست و این با چشم است. اما مکانیزم هر دو یکی است. 

 قبل از اینکه بخواهم عکس را عوض کنم. چیز دیگری هست ک��ه بخواهی��د دردادستان کارلسون:

مورد این عکس بگویید؟

 آمفی تئ��اتر و حس��ینه زن��دان، اع��دام ه��ا در آنج��ا ص��ورت۷ای��رج مص��داقی: ش��ماره 

می گرفت. البته روز اول و دوم نه، جای دیگری بود. 

حاال به طور کلی حسینیه یا آمفی تئاتر ازش چه استفاده ای می کردند؟ دادستان کارلسون:

 وقتی گوهردشت افتتاح شد، آنجا هنوز۶۱من هیچ موقع آنجا نرفته بودم. در سال ایرج مصداقی: 

نیمه تمام بود. چند بازجو از اوین برای بازجویی به آنجا آمده بودند. آن ها بعضی از زن��دانیان را ت��وی

همین حسینیه که هنوز نیمه تمام بود را شکنجه می کردند. 

 این ها را دیدید یا شنیدید؟ دادستان کارلسون:

نه، از کسانی که آنجا شکنجه شدند و بعدا آوردند بند ما و برای ما تعریف کردن��د.ایرج مصداقی: 

 بهمن ک��ه س��الگرد پ��یروزی۲۲، ب��ه مناس��ب ۶۷، در بهمن م��اه ۶۷ام��ا بع��د از کش��تار 

انقالب اسالمی است، به ما و خانواده های ما در اینجا مالق��ات حض��وری دادن��د. هم��ه

خانواده های بند ما را به اینجا آورده بودند. ما را به آنجا بردند و خواستند که خ��انواده

 حمی��د ن��وری و ناص��ریان می خواس��تندمان را پیدا کنیم. آنجا محل اعدام دوس�تان م�ا ب�ود.

فشار بیشرتی روی ما بیاورند. ما را به قتل گاه دوستان مان بردن��د ک��ه خانواده ه��ای م�ان را ببی��نیم.

من به مادرم و مادر بزرگم گفتم نگاه کنید روی سن را حمید نوری و ناصریان را نشان دادم و گفتم

این ها بچه های ما را آنجا روی این سن یک میله آن باال بود و گفتم آنجا آن ها را کشتند و ام��روز ش��ما

را آوردند که ما را در اینجا مالقات کنید. به مادرم گفتم خیلی از مادرها بیرون هستند، بچه های شان

را اینجا دار زدند و امروز تو من را اینجا می بینی. همان جا با خودم عهد ک��ردم ک��ه این را فرام��وش

نکنم و برای همین امروز اینجا هستم و برای همین تالش کردم که حمید نوری را در مقاب��ل دس��تگاه

عدالت قرار دهم و برای همین از دستگاه قضایی سوئد خواستم که عدالت را اجرا کند. 

کدام بند هستید که از آنجا به حسینیه می برند؟ دادستان کارلسون:
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 می۲ ک��ه ب��ه آن س��اختمان ش��ماره ۲، ما را توی همین ساختمان ش��ماره ۲سالن ایرج مصداقی: 

 آوردن��د. هم��ان۲ به ساختمان ش��ماره ۵گفتند. از اواخر پاییز ما را به آنجا بردند از ساختمان شماره 

بندی بود که بچه های زیادی با ما بودند و حاال نبودند و خیلی سخت بود. 

 ک�ه گذاش��تند هم�دیگر را ببینی�د۶۷خوب حاال همین برنامه که دارید در بهمن  دادستان کارلسون:

چند تا زندانی هستند در حسینیه که توانستند خانواده ها را ببینند؟

 زندانی بودیم. ۱۴۰ فکر کنم حدود ایرج مصداقی:

 نفر شماها هستید و بعد قوم و خویشان و اقوام شما هس��تند. از ط��رف۱۴۰ دادستان کارلسون:

روسای زندان چه کسانی بودند؟ 

پاسدارها همه بودند، پاسدارهای آن شیف، لشگری بود، حمید نوری بود، ناص��ریانایرج مصداقی: 

 مس��ئول دار زدن بچه ه��ا۶۷بود، افسر نگهبان بود، خاکی بود، مسئول مالق��ات ک��ه در زم��ان کش��تار 

بود. 

آیا کسی کاری کرد نطقی سخنرانی برنامه ای چیزی بود؟  دادستان کارلسون:

م��ا فق��ط ح��دود ی��ک رب��ع توانس��تیم خانواده ه��ای م��ان را ببی��نیم. م��ا هیچ موق��عای�رج مص�داقی: 

نمی توانستیم خانواده مان را از نزدیک بببینیم. همیشه از پشت شیشه و از طریق تلفن. 

به نظر تو دلیل اینکه روسای زندان هم آنجا بودند چی بود؟ دادستان کارلسون:

دادیارها برای اینکه همیشه ب�ا خانواده ه�ا برخ�ورد داش�تند و خ�انواه ه�ا همیش�ه ب�اایرج مصداقی: 

دادیارها برخورد داشتند. به همین دلیل آن ها در آنجا حض�ور داش�تند، ج�ون اج�ازه این مالق�ات را ن�ه

مسئوالن زندان که دادیارها دادند. البته آن موقع ناصریان دیگر سرپرست رسمی زن�دان دیگ�ه نب�ود،

فردی به نام یوسف فروتن که قبالً از فرماندهان سپاه پاسداران بود به ریاست زن�دان رس�ید. م�دت

کوتاهی یک بار به بند ما آمد و فقط از سر بند تا به ته بند رفت و نگاهی کرد و بیرون رفت. 

او برای مدت کوتاهی رئیس اوین هم بود، هم زمان اوین و گوهردشت برای مدت کوتاهی.

کی آن سمت را گرفت؟  دادستان کارلسون:

. او قبالً هم برای مدت کوتاهی رئیس اوین ب��ود، من عکس او را۱۳۶۷از مهر ماه ایرج مصداقی: 

هم در کتابم منتشر کردم. او کنار خامنه ای رهبر رژیم هم عکس دارد. 

ادام��ه می دهیم عکس بع��دی را نگ��اه می ک��نیم، این را هم ش��ما کش��یدی و دادس�تان کارلس�ون:

ش�ماره هم ن�دارد. س�اختمان های دیگ�ری هم هس�تند در کن�ار این س�اختمان زن�دان، ولی من هم�ان

جوری مثل قبلی ها شماره گذاشتم روی این ساختمان ها. شماره ها را می بینید؟  

 این ها یک سوله ای مثل انب�ار هس�تند. من هیچ موق�ع آنج�ا را۱۷ و ۱۶بله، شماره ایرج مصداقی: 

 مرداد شب،  ما تو س�اختمان اولی ن�ه دومی س�مت راس�ت ب�ودیم.۸ندیدم، اما ما وقتی که در روز 

آنجا ته آن ساختمان یک سالن ب�زرگ اس�ت من ت�و نقش�ه ه�ایم آنج�ا را ت�ویش را هم کش�یدم. آنج�ا

پنجره داشت و جلوی هر پنجره یک پرده آهنی هست. ما این ها را کمی خم ک��رده ب��ودیم و خیلی کم

بیرون را می توانستیم بیبنیم. ما می دیدیم که آنج�ا ی�ک دی�وار هم ب�ود م�ا می دی�دیم ک�ه پاس�دارها از

دیوار باال می روند و یک چیزی آن پشت هس�ت ک�ه برای ش�ان ج�الب اس�ت و می خواهن�د بببین�د. می
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می زدند. حدس  همه  چیست،  نمی دانستیم  دقیقاً  است  پشت  آن  انگیری  هیجان  چیز  یک  فهمیدیم 

شب یکی از بچه ها فریاد زد لشگری را دیده یک فرغون دست اش بوده و توش مق�دار زی�ای طن�اب

بوده است. آنجا بود که ما حدس زدیم باور نمی کردیم که احتماالً دارن�د زن�دانیان را اع��دام می کنن�د

اما چه کسانی را و چرا نمی فهمیدیم. همه ما با هم صحبت می کردیم که چه اتف��اقی دارد می افت��د!

همان موقع پاسدار آمد و گفت اسم پدر منصور قهرم�انی چی ب�ود؟ م�ا ص�حبت بین م�ان افت�اد چ�را

نمی رند از خود منصور قهرمانی بپرسند؟ تا آن موقع سابقه نداشت. به طور طبیعی م�ا نبای�د ب�دونم

اسم پدد منصور قهرمانی چیست و چرا گفت بود؟ چرا نمی گه چیه؟ البته در کتاب ترجمه انگلیس�ی

من مترجم منصور را به اشتباه مسعود نوشته است. به جای منصور اشتباهی مسعود نوشته اس��ت،

ولی منصور درست است. مسعود را مترجم اشتباه کرده است. من بارها این را در کتاب های متعدد

نوشتم و منصور درست است. این چیزی است که وکی�ل حمی�د ن�وری هم ب�ه آن اش�اره کردن�د. این

دقیقاً آن چیزی است که من نوشتم. 

؟ ۱۷ و ۱۶ روزهای اول گفتی دادستان کارلسون:

 ت�ا انب�ار ب�ود. دقیق�اً ک�دام۲ ب�ود. ت�وی این ۱۷ و ۱۶ دقیقاً نمی دونم. احتم�االً ت�وی ایرج مصداقی:

باشد یا به چه ش�کل باش�د من ندی�دم و نمی دونم ولی ح�دس می زنم ک�ه آنج�ا ب�ود. ولی بغ�ل آنج�ا

موتور برق زندان بود. هر موقع که برق زندان می رفت آن موتورخانه به کار می افتاد و صدای زیادی

داشت. 

ساختمان دیگری هست که باید بدانیم و آگاه باشیم از آنها؟ دادستان کارلسون:

 ساختمان های دیگر را من در آن ها نبودم، آنج�ا س�اختمان نیس�ت ب�ه آن می گوین�دایرج مصداقی:

جهاد زندان، جهاد که می گویند جهاد ی�ک لغت م�ذهبی اس�ت. ولی چ�را می گفتن�د جه�اد، یع�نی اینک�ه

زندبانیان بروند آنجا و برای آن ها مجانی کار کنن�د و این یع�نی جه�اد در راه خ�دا. ب�ه این علت ب�ه آن

می گفتند جهاد زندان.  یعنی زندانیان در آنجا کار مجانی می کردند و کارگاه های زندان هم آنجا بود و

یک بندی را هم به عنوان بند ی�ک کن�ار جه�اد، زن�دانیانی ک�ه س�ابقاً روز دوم م�رداد در این س�اختمان

شماره یک بودند، نه اولین ساختمان. 

کدام ساختمان را می گویی؟  دادستان کارلسون:

ساختمان شماره یک، از آنجا زندانیان را به کنار کارگاه، کنار جه��اد منتق�ل کردن��د.ایرج مصداقی: 

 چ�ون من خ�ودم۲۰، ۱۴این ها بند یک بودند. منتقل کردند به آنجا. احتم�االً ت�و همین س�اختما ش�ماره 

نبودم دقیقاً نمی توانم بگویم. ولی آن ها را از محوطه بندهای زندان بیرون بردن�د. نمی خواس�تند اول

آن ها را اعدام کنند، آن ها را جدا کرده بودند. اما حمید نوری و ناصریان چن�دین ب�ار ب�ه آنج�ا رفتن�د و

 نفر آن ها را از آنجا دوباره منتقل کردند. ۶۰بعد بیش از 

منتقل کردند به؟ دادستان کارلسون:

به دو تای از این فرعی ها. ایرج مصداقی: 

از کجا این ها را تو می دانی؟ دادستان کارلسون:
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از کشتار ایرج مصداقی:  بعد  با آن ها یک جا زندگی می کردم و من در دوران۶۷من سه سال   

 با چند تا از آن ها هم اتاق شدم. ۶۷همان کشتار 

به معنای دیگر می خواهی بگویی این ها نقل قول است و از دیگران شنیدی؟ دادستان کارلسون:

 مرداد اعدام کردند.۱۸ نفر از آن ها را روز ۳۰ اما بیش از بله من که خودم که آنجا نبودم،

االن ما کجا هستیم؟  دادستان کارلسون:

ایرج مصداقی: آن محلی است که اع��دام ه��ا در آنج��ا ص��ورت می گ��رفت، این دادگ��اه

است. 

می بینی آن وسط مثل کیک می ماند، گویی یک قطعه از یک کیک دادستان کارلسون:

است که بریدند. 

من فق��ط آنایرج مصداقی: این همان محلی است که دادگاه در آنجا تشکیل می شود. 

قسمت جلو را می دیدم و بعد یک راهرو بود، یک در بود و من پشت آن را دیگر نمی دیدیم که بقیه را

ببینم، ولی این قسمت جلو که دادگاه بود چند تا اتاق و یک توالت بود و یک راهروی کوچ��ک، من این

را می دیدم.

این کدام ساختمان است؟  دادستان کارلسون:

 است. دقیقاً یازده است. ۱۱ایرج مصداقی: این ساختمان شماره 

چیزی که شما یادت می آید دفتر هیات کجا بود؟  دادستان کارلسون:

 ت�ا ات�اق ب�ود، ی�ک ت�والت۲دادگاه دقیقاً در همین نقطه که می گویم در طبق�ه اول ایرج مصداقی: 

بعل اش بود و یک راهروی کوچک بود. 

در کدام ساختمان؟دادستان کارلسون: 

، مطمئن هستم. ۱۱در ساختمان شماره ایرج مصداقی: 

راجع به این عکس بگو؟  دادستان کارلسون:

 توالت اس�ت. این دو ت�ا ات�اق روب�روی آن اس�ت ک�ه۵این اتاق دادگاه بود شماره ایرج مصداقی: 

بازجو ها در آن می نیشستند بعضی مواقع لشگری می نشیت بعضی حمید نوری بود، بعضی موقع ها

 می رفت. یک و دو در حقیقت اتاق هایی بود که ما من نشستیم ک�ه ب�ه داگ�اه ب�رویم.۴ و ۳ناصریان 

پشت آن را نمی دیدم. 

در مدت زمان اعدام ها و قتل عام اینجا می بردند؟دادستان کارلسون: 

بلهایرج مصداقی: 

یک چیست آن زمان؟ دادستان کارلسون:

 یک راهرو اس�ت، ولی ی�ک در اس�ت انته�ایش و دیگ�ه نمی دانم پش�ت آن چیس�ت،ایرج مصداقی:

شاید خوابگاه پاسدارها باشد. ولی نمی دانم 

اینجا هیچ دری نیست برای این راهروی درازه، می بینیی؟   دادستان کارلسون:

 دیگه نکشیدم، مهم نبود و نمی دانستم پشت آن چیست. ایرج مصداقی:

این راهرو درازه چیست؟ اول راهرو، در بود یا نبود؟   دادستان کارلسون:
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یادم نیست. ایرج مصداقی: 

آن هم یک راهروست که زیاد عریض�ی نیس�ت. م�ا آنج�ا می نش�تند کس�ی از دادستان کارلسون:

دادگاه بیرون می آمد اگر قرار بود چیزی را بنویسند آنجا می نوشتند. ایرج مصداقی: 

؟۲ یا ۱کدام را می گویی  دادستان کارلسون:

 و اگ�ر بیش�تر بودن�د ت�وی ی�ک هم می۲هر دو، اگ�ر دو نف�ر ی�ا س�ه نف�ر بودن�د در ایرج مصداقی: 

نشستند. 

 چی بود؟ ۳ دادستان کارلسون:

۴ و ۳این دو تا اتاق بعضی وقت ها بازجو ها و مقام های امنیتی آنجا می نشستند، ایرج مصداقی: 

پرونده ها آنجا بود. هر موقع که کسی را توی دادگاه می بردند، پرونده ها آنج�ا ب�ود. بازجوه�ا پرون�ده

زندان و پرونده بازجویی را می بردن�د و ب�ه هی�ات می دادن�د ک�ه آن ه�ا بخوانن�د. پرون�ده ب�ازجویی آن

چیزی بود که شما به خاطرش دستگیر  شده بودی و بازجویی شده ب��ودی و حکمی ص��ادر می ش��د و

بر اساس آن حکم به زندان رفتی. پرونده زندان پرونده ای بود که حمید نوری، ناص��ریان و لش��گری

تهیه می کردند. 

 و ب�ازجویی را روز۴.۳۰ برای ام�روز دیگ�ر تم�ام ک�نیم چ�ون س�اعت دارد می ش�ود رئیس دادگاه:

 اینجا جمع می شویم و ادامه می دهیم.   ۹.۱۵چهارشنبه ساعت 
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جلسه هفتم دادگاه محاکمه حمید نوری 

3- صبح۲۰۲۱ اگوست ۲۵ برابر با ۱۴۰۰ شهریور ۳چهارشنبه 

 صبح به خیر، صدایم را می شنوید. بله میکروفون کار می کند.  مترجم:

 خوش آمدید. ادامه می دهیم ب�ه ب�ازجویی از ای�رج مص�داقی ک�ه۳۷: همگی به سالن رئیس دادگاه

دوشنبه شروع شد. در مورد اسم ها می خواهم که لطفاً اسم ها را درست بگوییم، در پیوس��ت ه��ا هم

هس�ت چ�ون ممکن اس�ت تلف�ظ اش غل�ط ش�ود و گ�اه درس�ت در نمی آی�د. روی س�خنم بیش�تر ب�ا

دادستان هاست که تحقیقات تان را انجام دادید. می فهمم تلفظ آن سخت است که درس��ت بگویی��د،

ولی می خواهم که درس�ت انج�ام ش�ود ت�ا هی�ات دادگ�اه هم بفهمن�د ک�دام اس�م اس�ت و تلف�ظ اش

درست باشد. نمی دانم چه سیستمی می توانیم داشته باشیم حاال بع��داً در م��وردش ص��حبت می ک��نیم

که چه کار باید بکنیم تا اسم ها واضح و آشکار باشد ک�ه ک�دام اس�م گفت�ه می ش�ود. ای�رج مص�داقی

خیلی واضح و آشکار اسم ها را گفته، ولی مثل اینکه دادستان ها نتوانسته اند واضح و آشکار اس��م ها

را بگوین��د. این اس��امی در کت��بی هم وج��ود دارد از روی آن ه��ا ن��یز می توانی��د نش��ان دهی��د. این نکت��ه

نظرهایی بود که به نظرم مهم بود که شما هم آگاه باشید و ممنون می شویم اگر مراعات کنید. 

ًدادستان کارلسون:  بله حتما

دیروز به من گفته شد که ترجمه خوب انجام نمی شود. بعضی قس��مت ها: یورن مارشون- وکیل

بود که چندین اشتباه ترجمه شده و به دادستان هم گفتم، البت��ه گفتن اش خیلی ج��الب نیس��ت، ولی

این وظیفه من است وقتی موکل من این ها را به من می گوی�د و درس�ت نیس�ت ک�ه ترجمه ه�ا غل�ط

شود.  

ما مترجم هایی که داریم، مترجم ه�ای متخص�ص در حق�وق و دادگ�اه هس�تند و چ�هرئیس دادگاه: 

چیز خاصی است. اگر چیزی ناواضح است داستان می تواند ادعا کن�د ک�ه این قس�مت را می خ�واهیم

ک�ه م�ترجم دیگ�ری ترجم�ه کن�د. وگرن�ه همین م�ترجم ه�ایی ک�ه داریم همین ترجم�ه اس�ت، ق�انون

این جوری می گوید و باید هم اینجوری باشد. ما مترجم های تحصیل کرده با تخص�ص در حق�وق داریم

و مسلماً باید درست باشد. شاید آدم همیشه نتواند آن کلمه را پی��دا کن��د، ولی مفه��وم اش می توان��د

همان باشد. دادستان هم این را می داند. دادستان هم کلمات اش همان کلمات قبل نیست، ولی اگر

چیزی فرق فاحش دارد می گوییم که دادستان دوباره مطرح می کن�د و م�ا دوب�اره تص�میم می گ�یریم

ولی فعالً همین م�ترجم ه�ایی ک�ه داریم ترجم�ه خواهن�د ک�رد. پس س�خن را می س�پاریم ب�ه دس�ت

دادستان ها که به صحبت های شان ادامه دهند. 

منتظر هستیم این عکس پاورپوینت نقشه باال بیاید و ببی��نیم پروژکتوره��ا ک��اردادستان کارلسون: 

می کند اینجا نقشه گوهردشت است. اینجا بود که صحبت مان در دوشنبه خاتمه پیدا کرد.

3 https://www.youtube.com/watch?v=WPv8BjauhIU
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نوشته شدهرئیس دادگاه: پروتکل  در  کدام عکس  کنیم که  یادداشت  باید خودمان هم  را  این ها   

است برای شما هم لطفاً بگویید ک�ه اولش ب�ا ک�دام ص�فحه و ب�دانیم ک�دام پرون�ده و ک�دام پروتک�ل

تحقیقاتی مد نظرتان باشد. 

 من هر چه را می گویم به شما تحویل می دهم. صفحه اش را االن می گویم ودادستان کارلسون:

بعد به شما تحویل می دهم. 

درسته ولی برای هر کسی که نشان می دهی و می خواهی سؤال بپرسی به ما بگ��ورئیس دادگاه: 

کدام صفحه. 

: آخه این نیست در پرونده مقدماتی چون من شماره بندی کردم.  دادستان کارلسون

من هم فکر کردم که برایم آشنا نیست چون شماره روی آن گذاشته ای، لطفاً بع�درئیس دادگاه: 

یک فتوکپی به وکیل مدافع هم بدهید. ما هم می خواهیم بدانیم. هر چیزی که در پروتکل نیست را ب��ه

همه ما تقسیم کنید. هر چی که در روز نشان می دهی به ما تحویل می دهی وبرای اطمین��ان ش��ماره

صفحه و شماره پرونده را هم می گویی. پس سؤال تان را شروع کنید. 

آخرین صحبتی که داشتیم ک�ه تم�ام ش�ود در م�ورد این پوش�ه ه�ا ب�ود. ش�مادادستان کارلسون: 

گفتید کسانی که در این برگ�ه ه�ا یادداش�ت می نوش�تند حمی�د ن�وری ب�ود و لش�گری و ناص�ریان. آی�ا

می توانی بگویی که تو پرونده تو چه نوشته بودند و محتویات اش چه بود؟  

همه محتویات را به ما نمی گفتند، ولی هیات مرگ پرونده را باز می ک��رد و متوج��هایرج مصداقی: 

۶۷در اول س��ال  می شدیم از رویش که دارند می خوانند و مواردی را مطرح می کردند. برای مث��ال:

فکر می کنم فروردین ما را، همه زندانیان بند م�ا را حمی�د ن�وری و ناص�ریان ب�ه دادی�اری بردن�د. روز

انتخابات مجلس سوم شورای اسالمی بود. آن ها از ما یک ب�ه ی�ک س�ؤال کردن�د ک�ه آی�ا حاض�رید در

انتخابات مجلس شورای اسالمی شرکت کنید و به کاندیداها رأی بدهید. ما بایستی می نوش��تیم کتب��ا

آری یا نه. همه ما نوشتیم نه. بعد از اینکه بیرون آمدیم چند تا از بچه ها را در راه��رو زدن��د. در زم��ان

، وق�تی ب�ه دادگ�اه می رف�تیم این برگ�ه الی پرون�ده زن�دان م�ا ب�ود. یکی از دالیلی ب�ود ک�ه۶۷کشتار 

می گفتند شما جمهوری اس�المی را قب�ول نداری�د ب�ه همین دلی�ل حاض�ر نیس�تید در انتخاب�ات مجلس

شورای اسالمی شرکت کنید. 

  از کجا این ها را می دانی؟دادستان کارلسون:

سؤال می کردند.ایرج مصداقی: 

از خود تو هم پرسیدند؟ دادستان کارلسون: 

بلهایرج مصداقی: 

بعد شما گفتید که هر سه تای آن ها یادداش�ت می نوش�تند. از کج�ا این را میدادستان کارلسون: 

دانی؟  

برای اینکه آن ها گاه می دانستند. در پرون�ده ذک�ر می ش�د ک�ه ش�ما چن�دین ب�ار ب�هایرج مصداقی: 

سلول انفرادی منتقل شده اید. 

 از کجا می دانید که آن ها این را می نوشتند؟ دادستان کارلسون:
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در دادگاه از بچه ها سؤال می کردند. به همین دلیل است که تعدادی چند بار بهایرج مصداقی: 

دادگاه رفتند و تعدادی فقط یک بار. بعضی ها در دفعه اول اعدام شدند. آن هایی که زنده می ماندند،

ک�ه ب�ه می کردند ت�ا بلک�ه به�انه ای درس�ت کنند حمید عباسی و رئیس او ناصریان همه تالش شان را

 ش�ب، م�ا را ب�ه ی�ک۹ مرداد ش�ب، ح�والی س�اعت ۱۵خاطر آن شما را اعدام کنند. برای مثال روز 

 بود و سه نفر زندانی که از کرمانش�اه منتق�ل ک�رده بودن�د ب�ا م�ا۱۷فرعی بردند، آن فرعی شماره 

همراه بودند. آن ها با ناصریان و حمید عباسی همکاری می کردند و آنچه که ما درات��اق در  آن ف��رعی

راجع به آن صحبت می کردیم یا سعی می کردیم از طریق مورس به بند باال منتقل می ک�ردیم ب�ه بن�د

باال به دوستان مان که چه اتفاقی دارد می افتد، آن ها به ناصریان و حمید عباسی بع�داً اطالع دادن�د.

ناص�ریان نقش مهم ت�ری داش�ت، ولی حمی�د عباس�ی در جری�ان ب�ود. حمی�د عباس�ی کوپ�ل )هم�راه(

ناصریان بود. در خیلی از جاها من فقط اسم ناصریان را آوردم چون او نقش مهم تری داشت. 

از کجا می دانید ک�ه این س�ه نف�ر رفتن�د ب�ه ناص�ریان و حمی�د ن�وری گ�زارشدادستان کارلسون: 

دادند؟ 

 م��رداد، ه��ر کس��ی ک��ه دادگ��اه ن��زد هی��ات۲۲روزه��ای بع��د، بخص��وص روز ای��رج مص��داقی: 

می رفت، ناصریان و حمید عباسی این زندانیان، این کرمانشاهی ها را می آوردند که علیه ما شهادت

دهند. ما کسانی که تو آن فرعی بودیم.  

برگردیم سر اصل کارم��ان. این ه��ا را بع��دها ن��وبت اش می ش��ود و در م��ورددادستان کارلسون: 

اعدام هاخودتان می گویید که چه جوری بوده اس��ت. ح��اال االن برگ��ردیم س��ر این عکس، ب��رای اینک��ه

 چیست؟ ۵بتوانیم این عکس را تمام کنیم. شماره 

 آن توالت است. ایرج مصداقی: 

؟ ۶شماره دادستان کارلسون: 

خود اتاقی است که اعضای هیات آنجا بودن��د و م��ا را ب��رای محاکم��ه ب��ه آنج��ا میایرج مصداقی: 

بردند. 

قبل از اینکه اعدام ها شروع شود این اتاق ا چه بود؟دادستان کارلسون: 

مربوط به دادیاری بود.ایرج مصداقی: 

 کارش چه بود؟۶آن موقع که هیات نمی آمدند به محل این اتاق شماره دادستان کارلسون: 

ناصریان و حمید عباسی در اینجا بودند. وقتی م��ا را بردن��د ب��رای س��ؤال در م��وردایرج مصداقی: 

شرکت در انتخابات، ما را به همین جا بردند.  

، آیا این عکس برایت آشنا هست؟ 3F توی پروتکل ۴۴صفحه دادستان کارلسون: 

بلهایرج مصداقی: 

حاال صفحه بعد، نمی دانم خ��وب معل��وم اس��ت ی��ا ن��ه نگ��اه کنی��د من ش��مارهدادستان کارلسون: 

.۳ و دس��ت چ��پی م��ا ش��ماره ۲ است، دست راستی ما ش��ماره ۱گذاری کردم. راهرو درازه شماره 

 چیست؟  ۱شماره 
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ایرج مصداقی: این ی��ک بن��د اس��ت و آن راه��روی بن��د اس��ت.  دو ط��رفش اتاق ه��ا ی��ا

سلول ها هستند. 

توی این سلول ها تک تک آدم  تو آن ها هست یا چند نفری هستند؟  دادستان کارلسون: 

 این یک بند عمومی است نه سلول های انفرادی. این اتاق ه��ا بزرگ ت��ر هس��تند، منایرج مصداقی:

می توانم توضیح دهم اگر بخواهید. 

یک کم کوتاه بگو. دادستان کارلسون: 

 ت��ا ات��اق ب��ا۱۴ اتاق دارد، هر دو سلول تبدیل شده به یک اتاق بزرگ تر. ۱۶ این بند ایرج مصداقی:

این سایز است که دو تا سلول انفرادی تبدیل به یک اتاق بزرگ تر شده است. و دو ت��ا ات��اق بزرگ ت��ر

آن ته است، یکی این طرف یکی آن طرف، این اتاق سه تا سلول انفرادی تبدیل به ی��ک ات��اق ش��ده

است. و اگر این اول را نگاه کنید، هم چپ و هم راست. این توالت و حمام است. 

 هستیم؟  ۱ کجاییم در شماره دادستان کارلسون:

 هستیم. سه تا سلول انفرادی تبدیل شده به ت��والت این ط��رف و۱ بله در شماره ایرج مصداقی:

سه تا سلول انفرادی تبدیل شده به توالت آن طرف، در هر دو طرف. حمام جداگانه نیس��ت و ت��وی

توالت یک دوش بود. این ها طبقه سوم است و سه بند به این شکل است. اگر بخواهم دقیق توض��یح

بدهم، همین سایز دقیقاً یک بند انفرادی هست. بیست تا این طرف، بیست تا آن طرف. 

نمی دانم درست فهمیدم یا نه منظورت چیست؟دادستان کارلسون: 

یک بند انفرادی، سایزش دقیقاً مث��ل این اس��ت، طبق��ه پ��ایین این ه��ا، دو ت��ا طبق��هایرج مصداقی: 

پایین هر یک از این ها دو تا بند انفرادی است. 

دادستان سؤال اش راجع به این نبود. رئیس دادگاه: 

بند عمومی است. تو بند عمومی برگردیم سر عکس. شما گفتید اینجا دادستان کارلسون:

چند تا زندانی وجود داشت؟

 نفر زندانی وجود داشت. ۲۰۰ تا ۱۸۰ایرج مصداقی: تو این بند حدودا 

دادستان کارلسون: توی یک سلول چند نفر بودند؟ 

 ی��ا بیش��تر بودن��د و س��لول های ت��ه۱۴ ی��ا ۱۲، ۱۰ایرج مصداقی: توی سلول ها ح��دودا 

بیشتر بودند. 

 چیست؟ ۲شماره دادستان کارلسون: 

ب��ه آن می گفتن��د حس��ینیه بن��د. بعض��ی موقع ه��ا این قس��مت را در اختی��ار م��ا میایرج مصداقی: 

 ک�ه م�ا در این بن�د ب�ودیم این۶۷گذاشتند و بعض�ی وقت ه�ا درش را می بس�تند. ام�ا قب�ل از کش�تار 

حسبنبه در اختیار ما بود. شب ها تعدادی از زندانی ها در اینجا می خوابیدند. ما تخت نداشتیم و روی

زمین می خوابی��دیم و از هم��ان ج��ا ب��ود ک��ه م��ا روز اول و دوم دی��دیم ک��ه دارد اتف��اق ه��ای عجی��بی

می افتد. از پنجره های اینجا دیدیم.

 چیست؟ ۳شماره دادستان کارلسون: 
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یعنی این بند اصلی است و این چون یک بند کوچکایرج مصداقی: اینجا اسمش فرعی بود. 

است می گفتند فرعی. وقتی این زندان را می ساختند اینجا را برای نگهبان ها ساخته بودند. اما هیچ

 تا اتاق بود و یک انباری و۲موقع نگهبان ها در آنجا نبودند و از آنجا هم برای زندان استفاده می شد. 

یک توالت و حمام  بود. 

 بودی. فرعی که متعل��ق ب��ه۲دادستان کارلسون: تو دیروز تعریف کردی که در بخش 

آن بخش بود چی نامیده می شود؟ 

 ب�ود و ی�ک۱۹ اس�مش ۲ این اسامی همیشه تغییر می کرد، یک م�وقعی این س�الن ایرج مصداقی:

موقعی سالن سه و همیشه فرق می کرد. هیچ موقع نمی توانستیم دقیق�اً بگ�وییم ک�ه اس�امی این ه�ا

چیست. به همین دلیل می تواند مورد سو ئ استفاده قرار بگیرد. من می توانم یک چیز بگویم و ی��ک

نفر دیگر همین را یک شماره دیگر بگوید. من سه بار تو این سالن بود، هر بار یک اسم داشت. حتی

اوین هم همین طور بود.

ح��اال س��ؤال من این اس��ت وق��تی نگهب��ان ه��ا می آمدن��د از ک��دام ط��رف میدادستان کارلسون: 

 ک�ه راه�رو اس�ت، ت�ه اش ی�ک در اس�ت و دره�ای زی�ادی۱آمدند؟ شما اگر نگاه کنید به این شماره 

 است. از کدام طرف این ها می آمدند؟ ۳سمت 

 آن درها مال فرعی است و هیچ ربطی به این ها ندارد. این در اول ک��ه نگهب��ان ه��اایرج مصداقی:

می آمدند، بعضی وقتها از در کنار حسینیه، نگاه کنید حسینه آن ته، یک در کنارش هست آنجا راه پل�ه

است و به حیاط می خورد. برای اینکه ما را غافلگیر کنند بعضی مواقع از آنجا می آمدند. 

 این یک عکس است که از کتاب قتل عام شما آوردیم. برای دادگاه می گوییمدادستان کارلسون:

 است. از تو می پرسم این عکس چیست؟۷۳این عکس در پروتکل اصلی صفحه 

این عکس راهروی اصلی زندان گوهردشت است. اگر نگاه کنید این طرف در یکایرج مصداقی: 

بند است و این طرف در یک بند است و این راهرو است. حاال به نقشه نگاه کنید، یک راه�رو هس�ت

و دو تا بازو به این بندها وصل می شوند. می بینید دو تا در را رویروی هم هستند. 

این عکس را ک�ه داری�د می بینی�د ب�ه نظ�ر ش�ما ک�دام بخش زن�دان را نش�اندادستان کارلسون: 

می دهد؟ کجای راهرو؟

این زندان گوهردشت و راهروی آن است.ایرج مصداقی: 

جلوی شما چیست و ب�ه چی منتهی می ش�ود و پش�ت م�ان چی را می بی�نیم؟دادستان کارلسون: 

مجسم کن اگر وسط این راهرو ایستاده ای. 

 این راهروی اصلی مرگ است و من االن نمی توانم دقیقاً به شما بگ�ویم ک�ه ک�دامایرج مصداقی:

بخش آن هستیم. س�مت راس�ت حس�ینیه ی�ا س�مت چپ آن، نمی ت�وانم بگ�ویم ب�رای اینک�ه امک�انش

نیست و من همه چیز را از زیر چشم بند می دیدم. و من می تونم توضیح دهم چطوری. 

وب این عکس را از کجا آوردید؟ دادستان کارلسون: خ

در خود رسانه های جمهوری اسالمی در اینترنت، خود آن ها این را منتشر کردند بهایرج مصداقی: 

عنوان زندان گوهردشت و اگر نگاه کنید روی دیوار این در واقع برای مراس��م عاشوراس��ت. ی��ک روز
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بسیار مهم مذهبی در ایران است. و همه جای ایران مراسم عزاداری است. آن ها تبلیغ می کردند که

در زن��دان هم م��ا این مراس��م را برگ��زار می ک��نیم. من می ت��ونم دهه��ا عکس دیگ��ر در کن��ار اینک��ه

خودشان منتشر کردند را نشان دهم. 

خوب می دانی که این عکس مال چه زمانی است؟ کی گرفته شده است؟ دادستان کارلسون: 

حدوداً مال ده دوازده سال پیش است، می توانم تاریخ دقیق آن را پیدا کنم. ایرج مصداقی: 

 هم همین شکلی بود؟ ۶۷دادستان کارلسون: یعنی برداشت تو این است که سال 

 س��ال پیش درس��ت ش��ده اس��ت. خیلی س��اختمان ها در س��وئد۱۲۰ این س��اختمان ایرج مصداقی:

هست که همیشه یک سان است. شما برق اینج�ا را ع�وض می کنی�د و ش�اید بلن�دگو می گذاری�د ولی

خود ساختمان و استراکچر آن یکی است. تغییری که کرده این است که فقط پرچم ه��ا را ب��اال زدن��د

چون سیاه نشانه عزاداری است و بعضی کف پوش ها را تغیر داده اند. کف پوش ها کامالً کرم رنگ

بود و احتماالً بعضی از دیوارها را سنگ کرده اند. اما مطلغ��ا اس��تراکچر )س��اختار( آن تغی��یری نک��رده

است.

حاال اگر بیایم سر این عکس، این چی را نشان می دهد؟دادستان کارلسون: 

 این از توی حیاط، ساختمان سه طبقه را عکس گرفتند. ایرج مصداقی:

 این عکس را شما از کجا آوردید؟ دادستان کارلسون:

اگر خودتان در گوگ��ل س��رچ )جس��تجو( کنی��د، می توانی��د این عکس و ده ه��ا عکسایرج مصداقی: 

دیگر را پیدا کنید. 

حاال اگر برویم سر اینکه شرایط خود شماها آنجا چه بوده و اگ��ر ق��رار ب��ودهدادستان کارلسون: 

که مالقاتی داشته باشید این به چه صورتی انجام می شده است؟ 

مالقات در سالنی بود که کابین کابین بود. کابین های مختلف و تلفن بود و شیش��هایرج مصداقی: 

بود و ضبط می شد. خیلی موقع ها اتفاق افتاده بود خانواده یا زندانی را به خ�اطر ص�حیتی ک�ه ک�رده

بودند، مورد ضرب و شتم قرار می دادند.  

دادستان کارلسون: چند وقت به چند وقت می توانستید مالقاتی داشته باشید؟

در چه سالی؟ایرج مصداقی: 

(؟۱۳۶۷ )۱۹۸۸اگر بخواهیم بگوییم قبل از کشتارهای  دادستان کارلسون:

ایرج مصداقی: دو هفته یک بار 

اگر می خوستید که نامه ای برای اقوام بفرستید ی�ا ن�امه ای از آن ه�ا دری�افتدادستان کارلسون: 

کنید به چه صورت انجام می شد؟

 خط. خانواده بایستی زیر هم�ان، ی�ک قس�مت داش�ت۵ماهی یک بار در یک فرم، ایرج مصداقی: 

برای پاسخ، زیر همان باید جواب می دادند، یعنی نگاه می کردند ببینند شما چی نوشته اید و آن ها در

جواب چی نوشته اند. 

امکان این برای شما وجود داشت که خبر به شما برسد که ب��یرون از زن��داندادستان کارلسون: 

چه خبر است؟
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 بلهایرج مصداقی:

  به چه صورت  یا صورت هایی این اطالعات به شما می رسید؟دادستان کارلسون:

در مالقات به شکل ایما و اشاره و البته می دونم در یک بند ف��رعی زن��دانی  گاهیایرج مصداقی:

ها تلویزیون را تبدیل به رادیو می کردند و می توانستند گوش کنن��د. ام��ا من ج��ایی نب��ودم ک��ه از این

امکان برخوردار باشم. بعضی وقت ها زندانی هایی بودند که تازه دس��تگیر ش��ده بودن��د، از آن ه��ا هم

خبرهایی را می شنیدیم. 

تلویزیون داشتید؟ دادستان کارلسون: 

 بله.ایرج مصداقی:

هر بندی برای خودش یک تلویزیون داشت؟ به چه صورت بود؟دادستان کارلسون: 

بله، ولی انفرادی نداشت.ایرج مصداقی: 

امکان اینکه بخواهید دسترسی به روزنامه داشته باشید وجود داشته؟   

در بند عمومی بله، ولی در انفرادی خیر. 

حاال این روزنامه ها را آیا بین ش��ماها پخش می ک��ردن ی��ا چ��ه چ��وری ب��ه ایندادستان کارلسون: 

روزنامه ها دسترسی پیدا می کردید؟

پاسدارها به ما می دادن��د ه��ر روز و م��ا پ��ولش را می دادیم و بع��دایرج مصداقی: می خریدیم. 

روزنامه های قدیمی را هر هفته یا هر یک ماه یک بار روزنامه های قدیمی را جمع می کردند. 

اینطوری که من متوجه شدم سیستم بلندگو در زندان بوده است. ب��رای چ��هدادستان کارلسون: 

چیزی از آن استفاده می کردند؟

بله، بعضی وقت ها اس�امی را پیج می کردن��د، این می تواس�نتند اس�امی مس�ئوالنایرج مصداقی: 

زندان باشد یا پاسدارها باشد، بعضی وقت ه��ا این ه��ا دیگ��ر اس��امی ش��ان ک��د داش��ت. مثالً می گفتن��د

شماره فالن و او می فهمید و ما متوجه نمی شدیم که او کیست. 

استفاده دیگری هم از آن می شد؟دادستان کارلسون: 

بعضی وقت برنامه های رادی��و ی��ا برنامه ه��ایی ک��ه می خواس��تند م��ا گ��وش ک��نیم ازایرج مصداقی: 

طریق این بلندگوها پخش می کردند.  

شما صحبت این را کردید که چشم بند داشتید. در این مورد این چش��م بن��دهادادستان کارلسون: 

بگویید که چه جوری بودند؟

چشم بند یکپارچه است و دو تا بند دارد که می بندی بعضی وقت ها م��ا خودم��ان آنایرج مصداقی: 

را درست می کردیم و می تواس��نت ی��ک وس��یله شخص��ی باش��د و بعض��ی وقت ه��ا پاس��دارها ب��ه من

۶۷ اما در جریان کشتار می دادند وقتی می خواستیم از بیند بیرون برویم به ما چشم بند می دادند

چون در یک زمان تعداد زی��ادی را ب��یرون ب��رده بودن��د چش��م بند کم ب��ود و م��ا از لن��گ

 لنگ یک حوله سنتی پارچه ای ایرانی است. می توانیم یکی از آن ها را نش��اناستفاده می کردیم.

دهم و بگوییم چطور من می تواسنتم همهخ چی را ببینیم. این لنگ من است. من از پشت این هم��ه

جا را می دیدم. از بیرون نشان نمی دهد. آن ه��ا ب��ه من خیلی وقت ه�ا مش��کوک می ش�دند چ�ون من
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هیچ حرکتی برای دیدن این ور و آن ور نشان نمی دادم و آن ها برای اینکه مرا چک کنند به این ش��کل

جلوی چشم می آمدند ت��ا ببینن��د ک��ه عکس العم��ل نش��ان می دهم ی��ا ن��ه و من ه��ر ص��دایی را ک��ه می

شناختم چشم هایم را می بستم و برای همین آن ها مطمئن بودند. من به این شکل توانستیم آنچ��ه در

راهروی مرگ اتفاق می افتد را ببینم و امروز اینجا هستم که برای شما بگویم. من لحظات دردن��اکی

را دیدم ولی همه تالشم این بود که هیچ واکنشی نشان ندهم تا آن ها نفهمند من می بینم. 

حاال می رسیم به این مساله که بخواهید بیشتر توصبف کنی��د. آی��ا قب�ل از ایندادستان کارلسون: 

کشتارها هم لنگ داشتید؟

بله برای رفتن ب��ه حم��ام اس��تفاده می کنی��د در اینج��ا اگ��ر حم��ام ت��رکی هم بروی��دایرج مصداقی: 

می توانید از این ها هم ببینید، ولی این توی ایران مرسوم است.

منظور من این بود که قبل از این کشتارها برای چشم بند از این ه��ا اس��تفادهدادستان کارلسون: 

می کردیم. 

نه چون چشم بند به اندازه کافی بودایرج مصداقی: 

ببینید این مساله ای که گفتید اینکه حرکت نمی کردید منظورتان چیست؟دادستان کارلسون: 

 دقیقه چش�م بند ب�ه چش�م تان بزنی�د متوج�ه می ش�وید هم�ه ذهن ش�ما۵اگر برای ایرج مصداقی: 

دنبال این است که ببینید اطراف شما چه خبر است. و آن ها که چشم شان باز است دارن��د ش��ما را

می بینند و شما هی سعی می کنید که صورت نان را باال ببرید و ابروهای تان را باال ببرید تا چشم بلند

کمی باال برود. یا سعی می کید هی پایین بروید شاید از زیر ی��ک ج��ایی را ببینی��د. ی��ا ب��ه ه��ر به��انه ای

می خواهید دست بزنید به چشم بندتان تا کمی جایش عوض شود و ببینید و برای همین وقتی در ی��ک

جایی می نشستی حتماً کنک می خوردی. برای اینکه آن ها می دیدند که ما می خ�واهیم ببی�نیم و آن ه�ا

حساس بودند که ما نبینیم. 

آیا جاهایی هم وجود داشته که از چشم بند استفاده نکنید؟دادستان کارلسون: 

وق�تی از بن�د ب�یرون می رف�تیم ب�ه ه�ر دلیلی چش�م بند داش�تیم ولی وق�تی ک�ه ب�هایرج مصداقی: 

هواخوری می رفتیم چشم بند نداشتم. 

 این طور که متوجه شدیم در خود بند هم چشم بند نداشتید. دادستان کارلسون:

 نه ولی وقتی در سلول انفرادی بودم وقتی می خواستند به حمام ببرند آنجا هم ب��هایرج مصداقی:

مالق�ات هم چش�م بند داش�تیم و چشم بند می زدن�د زم�انی ک�ه ب�رای مالق�ات می بردن�د ت�ا ت�وی ات�اق

می گفتند چشم بند را بردارید و توی جیب بگذارید و به هیچ وجه خانواده نباید ببیند.

ببینید این مساله چشم بند زیاد مشخص نشد شما صحبت این را می کردی��د ک��ه  اینرئیس دادگاه: 

را داشتید این همانی چیزی است که شما داشتید؟ یا چیزی شبیه این بوده؟ کمی بیش��تر در م��ورد آن

توضیح دهید.

 این شبیه آن است، ولی خوب همه جا هست. ایرج مصداقی:

شما گفتید این را به چشم تان می زدید و می توانستید ببییند. رئیس دادگاه: 
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این خیلی نازک است و ما می توانستیم بعضی از نخ های این را در بیاوریم فقطایرج مصداقی: 

خودم می دانستم چطوری ب�زنم ک�ه از آن نخ ب�از باش�د و بت�وانم ب�بینم. اگ�ر چ�ک هم می کردن�د نمی

 من به خاطر همین لن��گ ه��ا ب��ود ک��هتوانستند پیدا کنند. می توانید هر کسی این را امتحان کند

فهمیدم بچه ها را دارند اع�دام می کنن�د. من دی�دم ک�ه پاس�داری ک�ه از ط�رف آمفی

تئاتر می آمد حدود ده تا  از این لنگ ها در دستش بود و آنجا فهمیدم بچه هایی را ک��ه

بردند کشتند. برای اینکه آن ها دیگر نیاز به چش��م بند نداش��تند و من می دونس��تم این

برای من لنگ معنای متعددی دارد. آن فقط یک حوله سنتی نیس�ت.وسیله شخصی شان است. 

آن ارتباط با دار زدن دوستان دارد. من از این طریق فهمیدم اولین بار. 

حاال قبل از اینکه بخواهیم وارد زمانی شوم که این کشتارها انج�ام می ش�ود،دادستان کارلسون: 

یک مقدار در مورد اینکه چه اتفاقاتی افتاده صحبت کنیم.

چقدر عقب تر؟ایرج مصداقی: 

قبالً شما صحبت این را کردید که انتخاب�ات مجلس ب�وده اس�ت و می خ�واهمدادستان کارلسون: 

بین مارس و زمان کشتارها دارد ش��روع میبدانم که شما هیچ گونه تغییراتی را توانسته بودید ببینید 

شود؟

 می گفتند اگر م��ا ب��ا۶۱ تا ۶۰ایرج مصداقی: هیچ کس نمی توانست باور کند، از سال 

مجاهدین به نقطه ای برسیم ک�ه مثالً نظ�ام رژیم اس�المی ب�ه خط�ر بیفت�د، یکی ی�ک

، ولی خ��وب اتف��اقینارنجک توی اتاق های تان می اندازیم. این را ما بارها شنیده ب��ودیم

نیفتاده بود و خیلی ها آزاد شده بودند و برای همین ما حتی نشانه هایی را هم که می دی�دیم ب�اور نمی

 برایکردیم. برای ما عجیب ب�ود کس�ی ک�ه حکم اش تم�ام ش�ده ی�ا دارد تم�ام ش�ود اع�دام ش�ود.

۱۳۶۷ اردیبهش�ت ۲۷ که می ش�د فک�ر کنم ۱۳۶۷همین لشگری در روز عید فطر سال 

او با پاسدارها به بند ما حمله کردند و ما را هم زدند و به حیاط فرستادند و بند ما را

گشتند. لشگری آن روز گفت: »اگر به ما دس��تور دهن��د، یکی ی��ک نارنج��ک ت��وی ات��اق

ما طبقه دوم بودیم، همین کار را با طبقه سوم هم انجام دادند. هاتون می اندازیم« 

دادستان کارلسون: چه ماهی بود؟ 

ایرج مصداقی: اردیبهشت )می(.

( من و تعداد دیگری را لشگری انتخاب کرد و به س��النی ب��رد ک��ههم چنین در ماه خرداد )ژوئن

 نف�ر۷آنجا یک زندانی که مجبور کرده بودند انزجار نامه جل�وی دوربین بخوان�د را ببی�نیم. آنج�ا من و 

دیگر که حاضر نشدیم در آن اتاق بنشینیم شدیداً مورد ضرب و شتم قرار گرفتیم. ما را با کابل و ب��ا

چوب و با مشت و لگذ زدند. و بعد در انتها عرب دادیار زندان آمد باالی س��ر م��ا در ح��الی ک��ه م��ا را

. او گفت: »فکرمی زد او دستور داد که ما را به انف��رادی ببرن��د و مالق��ات م��ان را هم قط��ع کنند

می کنید به همین جا ختم می شود، بگذار امام فتوا دهد نش��ان ت��ان می دهیم«. چ��ون

ما بعداً در سلول انفرادی ک��ه ب��ودیم ب��ا هم��دیگر ص��حبت می ک��ردیم ک��ه چ��ه اتف��اقی
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می خواهد بیفتد یا چه کار ممکن اس��ت بکنن��د م��ا ح��تی مس��خره می ک��ردیم، من می

کردم. 

اگر که تاریخ دقیق اش را می دانی��د بگویی��د دقیق��اً چ��ه ت��اریخی این ح��رف رادادستان کارلسون: 

می زد؟

 خرداد بود، االن خیلی حض��ور ذهن ن��دارم۲۷نیمه دوم ماه ژوئن فکر می کنم توی ایرج مصداقی: 

 خرداد بود. ۲۷ یا ۲۶

 دقیقه استراحت می کنیم.۱۵رئیس دادگاه: در اینجا 

۱۴۰۰تنفس قبل از ظهر دادگاه هفتم محاکمه حمید نوری- چهارشنبه سوم شهریور 

. 4رئیس دادگاه: دادستان ها ادامه می دهند

حاال می رویم به آن مدت زمانی که درست خیلی نزدیک به اعدام دادستان کارلسون:

 از شما خواهش می کنم با جزئیات هر چ�ه ک�ه ی�ادت می آی�د را کام�ل تعری�ف ک�نی ک�ه چیها بود.

می بینی و چی می شنوی. و البته در درجه اول اگر امکان دارد از نظر زم�انی از گذش�ته ت�ا ب�ه ح�ال

شروع کنی. اگر می دونی کدام روز است آن را هم بگو و اگر مظمئن نیستی ت��اریخ ه��ای ای��رانی را

هم بگویی ایرادی ن�دارد و وق�تی ک�ه داری توص�یف می ک�نی و چیزه�ایی ک�ه می بی�نی و می ش�نوی و

تجربه می کنی منظور این است که حس می کنی، بگویی که چه اشخاصی دور و بر تو هستند یا دیده

می شوند یا شنیده می شوند. از وکیل ات خواستم کمک ات کند و پیوس�ت ه�ا را جل�ویت بگ�ذارد ک�ه

اسامی را جلویت داشته باشی. یعنی قبل از اینکه اسم شخصی را بگ�ویی در این لیس�ت نگ�اه کن و

اگر اسمش هست شماره اش را به ما بگویی، البته اگر شماره اش را پیدا می کنی. 

 ص�بح،۹روز شنبه هش�تم م�رداد س�اعت  از اول بگویم، از کی شروع کنم؟ ایرج مصداقی:

من در سلول انفرادی بودم، ناگه��ان در س��لول من ب��از ش��د، من پاس��دارهای ه��ر دو

 ساعت یک بار ش�یفت ع�وض می ش�د. خیلی مض�طرب۲۴شیفت زندان را دیدم، هر 

بودند، با عجله گفتند چشم بند بزن بیا بیرون، بعد متوج�ه ش�دم ک�ه هم�ه س�لول ها را

بیرون آوردند. من اولین نفر بودم چون اولین سلول بودم. ما را بردند طبقه اول ما

طبقه دوم بودیم ما را به طبقه اول از طریق راه پله بردند. م��ا را بردن��د کن��ار همین

راهرویی که دادگاه توی آن بود تو راهروی اصلی تو راه��روی م��رگ، کن��ار هم��ان ج��ا

. من اولین نفر بودم و سرم را گذاشته بودم روی دستم ب�ه دی�وار تکی�ه داده ب�ودم، ازنگاه داشتند

گوشه چشم ام آنجا را می دیدم من لشگری را دیدم که به ما نزدیک می شد. او بدون اینکه صدا کن��د

اشاره کرد به ما گفت کی این ها را آورده؟ یک نفر از پشت سر که نمی شناختم و ندیدم گفت س��ید

گفته این ها را بیاورید. او با صدا گفت، لشگری به ما نزدیک شده بود. 

 کی بود گفته بوده شما را آنجا بیاورد؟دادستان کارلسون:

4 https://www.youtube.com/watch?v=PsZQDS3PEx0
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لشگری به ما نزدیک می شد، اینج��ا بلن��د داد زد ایرج مصداقی: سید، فقط گفت سید،

 م��ا را ب��ه س��لول هایو گفت نه برشان گردونید به بند، هر کی را که من گفتم بیاوری��د.

مان برگرداندند، ما نمی دانستیم که ما را برای اولین سری به دادگاه بردند برای اینکه ما تنبیهی توی

انفرادی بودیم سید تصمیم درستی گرفته بود، اما لش��گری نمی خواس��ت در اولین ق��دم اتوریت��ه اش

زیر سؤال برود برای همین دستور داد که ما را به بندمان برگردانند. همان روز بعد از ناهار لش��گری

و چندین پاسدار آمدند توی سلول من و دیدم او سلول های دیگر هم می رود و دستور داد هم��ه را ب��ه

بندهای سابق خودمان برگرداند. توضیح دادم جلسه قبل آن ساختمان را برای ترمین��ال می خواس��تند

از آن استفاده کنند. برای همین ما را به بند سابق مان برگرداندند. ما هشت نفر بودیم و بقیه را ب��ه

فرعی های مختلف برده بودند. و ما وقتی به بندمان رفتیم متوجه شدیم ک��ه ع��ده ای را ص��بح از بن��د

خ��ارج کردن��د. هم��ه می پرس��یدند ک��ه چ��ه اتف��اقی دارد می افت��د هم��ه نگ��ران بودن��د، ولی هیچ کس��ی

نمی دانست. از همان جایی که نشان دادم توی حسینیه دائم ب��یرون را نگ��اه می ک��ردیم از ی��ک منف��ذ

خیلی کوچ��ک و می دی��دیم ی��ک اتف��اق ج��البی دارد پش��ت در و دی��وار می افت��د. آنج��ا چن��د ت��ا انب��ار و

موتورخانه برق زندان بود. ما حتی روزهای بعد دیدیم که یک فولکس واگن می آمد و بع��د از ت��وی آن

تعدادی زندانی بیرون می آوردند. حتی آن ماشین می آم��د و می رفت. در ف��ولکس واگن از بغ��ل ب��از

می شد کشویی بود. و حتی ما کسانی را ب��ا لب��اس س��ربازی هم دی��دیم ک��ه دس��تگیر ش��دند ام��ا نمی

توانستیم هیچ نتیجه ای بگیریم، ولی همان شب ما یکی از بچه ها دیده بود از همان ج��ا لش��گری ت��وی

یک فرغون طناب می برد. وقتی او فریاد زد تعداد زیادی از بچه ها دویدند که ببینند، لشگری رد شده

بود و کس دیگری ندید. ولی این صحبت بود  که دارند دار می زنند ولی کی را نمی دانستیم. ولی م��ا

باور نمی کردیم ما می دیدیم که غذا زیاد شده ولی نمی توانستیم، حس می کردم ولی نمی توانس��تم

باور کنم. روز جمعه شب غذا تخم مرغ بود و به هر نفر دو تا می دادند ولی دیدیم تخم مرغ زیادی به

ما دادند. آنجا من حس کردم غذای بچه هایی که نیستند را آوردند. 

 حاال نفهمیدیم اول داشتی راجع به شنبه هشتم توضیح می دادی؟ دادستان کارلسون:

 مرداد شب آخر وقت، پاسدار به بند آمد و گفت اس��م پ��در منص��ور قهرم��انی۸شنبه 

چی بود؟ ما با هم صحبت کردیم چرا از خودش نمی پرسند و چرا گفت بود؟ 

 وقتی که راجع ب��ه تخم م��رع ه��ا ص��حبت ک��ردی اینک��ه زی��ادتر ش��ده ب��ود کیدادستان کارلسون:

هست؟

 مرداد۱۴ جمعه ایرج مصداقی:

شنبه هشتم مرداد دیگر هیچ تغییراتی نبود؟ دادستان کارلسون:

فقط تعدادی را از بند ما برده بودند و همه می پرسیدند چرا؟  ایرج مصداقی:

 نفر بودید که به بند برگشتید، اس��م۸ صبر کن چند تا سؤال دارم اونجا. شما دادستان کارلسون:

این افراد را بلد هستی می دونی چه کسانی بودند؟ 
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 اک��بر ص��مدی، حی��در ص��ادقی، ط��اهر ب��زاز حقیقت طلب، مجت��بی اخگ��ر، علیرض��اایرج مصداقی:

سپاسی، شهریار فیضی و یک نفر دیگر. باید فکر کنم و آن را هم می توانم بگویم. فرامرز جمش��یدی

 نفر بودیم که به بند آمدیم. ۸

 اشکالی ندارد یادت نمی آید. این اسامی را که گفتی نگ��اه کن ب��بین ش��مارهدادستان کارلسون:

اش تو لیست های ما هستند؟ 

 مرداد اعدام شد، او اولین نفری بود۸ مسعود کباری روز ۴، شماره A در پیوست ایرج مصداقی:

۱۲ رامین قاس��می اولین روز او را ب��رای اع��دام بردن��د، ش��ماره ۱۱که بردند و اعدام کردند، شماره 

 م��رداد اع��دام۸ رض��ا زن��د را ص��بح ۱۳ مرداد او را اعدام کردند، شماره ۸سید حسین صبحانی صبح 

۸ اص��غر مس��جدی را ص��بح ۱۵ مرداد اعدام کردند، شماره ۸ مهران هویدا را صبح ۱۴کردند، شماره 

 م��رداد اع��دام کردن��د.۲۱ منوچهر بزرگ بشر را فک��ر کنم جمع��ه روز ۱۶مرداد اعدام کردند، شماره 

بهنام ... 

 مرداد هستیم و راجع به کسانی که با ش��ما بودن��د۸ صبر کن، ما فعالً در روز دادستان کارلسون:

یا همان روز اعدام شدند را بگویید.

 آن هایی که اعدام شدند یا با هم به بند برگرداندند، کدام را بگویم؟ایرج مصداقی:

 ما االن راجع به اعدام شده ها حرف نمی زنیم و گفتید اشخاص��ی ک��ه بردن��ددادستان کارلسون:

از بند شما را بگویید. لطفاً اسم آن هایی که از بند بردند را خوان��ا و واض��ح ب��ا ش��ماره ه��ای ش��ان در

پروتکل را بگویید. 

 مهران۱۴ رضا زند، ۱۳ سید حسین صبحانی، ۱۲ مسعود کباری، رامین قاسمی، ۴ ایرج مصداقی:

 منصور قهرمانی، من اسم کس دیگری را نمی بینیم. ۵۲ اصغر مسجدی، ۱۵هویدا، 

 از کجا می دانی که آن هایی که اسامی شان را قید کردی از بند برده بودند؟ دادستان کارلسون:

 ما که آمدیم آن ها دیگه نبودند و صبح آن ها را از بند برده بودن��د، مث��ل اینک��ه ش��ماایرج مصداقی:

بیاید خانه و ببینید دو نفر از اعضای خانه نیستند. همه راجع به آن ها صحبت می کردیم و نگران بودیم

و روز معمولی نبود. 

 حاال ادامه بدهدادستان کارلسون:

روز نهم حوالی ساعت نه صبح، اسم سه نفر را خواندن��د. مه��رداد اردبیلی، احم��دایرج مصداقی: 

نور امین، حسین بهری آن ها را بردند و ما متعجب شدیم. حسین بهری حکم اش داشت تمام می شد

ما فکر کردیم شاید دارند او را برای آزادی می برند چون قبل از آزادی شما را ب��ه دادی�اری می برن��د.

از یک ماه تا دو ماه قبل پیش ناصریان و حمید نوری و آن ها تصمیم می گرفتند که ش��ما را آزاد کنن��د

یا نه، یا چه شرایطی برای آزادی شما تعیین کنند. ما راجع به حسین بحری هر حدسی می زدم غ��یر

از اینکه بخواهند او را اعدام کنند. به همین دلیل ما نمی توانستیم نتیج��ه بگ��یریم ک��ه واقع��اً چی ک��ار

دارند می کنند. 

روز دهم م��رداد، من می ت��وانم خیلی توض��یح دهم ولی فک��ر می کنم ش��اید وقتای�رج مص�داقی: 

نباشد من روزها می توانم برای تان توضیح دهم. 
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 فعالً این مهم ها را تعریف کن بعد شاید من سؤال بپرسم اگر الزم بود.دادستان کارلسون:

 روز دهم مرداد، لشگری همراه ب�ا پاس�دارها ب�ه بن�د آم�د و ع�ده ای را از ه�ر ات�اقایرج مصداقی:

بیرون برد. به اتاق ما که رسید به همه گفت آن هایی که ده سال حکم دارند بغل ایرج بایستند. آن ه��ا

بغل من ایستادند و به پاسدار گفت اسامی ش�ان را بن�ویس. او اس�م هم�ه را نوش�ت. وق�تی ب�ه من

رسید گفت بروید بیرون، به پاسدارهای همراهش گفت کافی است. من گفتم من هم ده س��ال حکم

دارم با حالت اعتراض رفتم جلو ولی او یک لگذ زد به من زد و گفت الزم نکرده. بعدا همه مایی ک��ه

داخل بند بودیم و آن هایی که از بند بیرون برده بودن�د فک�ر می ک�ردیم و می گف�تیم چ�را م�را نبردن�د.

فکر می کردیم شاید بچه ها را برای تنبیه بردند و چون من دو دفعه انفرادی بودم به ت��ازگی، لش��گری

فکر کرده این دفعه مرا نبرد. 

وقتی می گویی به اتاق ما آمدند من متوجه نمی شوم سلول یا حسینیه؟دادستان کارلسون: 

 سلول بیشتر به انفرادی می گف�تیم، وق�تی عم�ومی ب�ودیم می گف�تیم ات�اق، ب�رایایرج مصداقی:

اینکه بزرگ تر بود و ما با هم بودیم. او به همه اتاق ه�ا رفت و تع�دادی را ب�رد ب�یرون. وق�تی آن ه�ا را

بیرون بردند از همه پرسش و پاسخ کردند و پاس�دارهای بن�د هم کنارم�ان بودن�د. و لش�گری تص�میم

می گرفت که چه کسی را به بند برگرداند و چه کسی را ببرد در دو تا فرعی ج�ا ده�د. انتخ�اب اولی�ه

برای بردن توی پروسه اعدام را لشگری انجام می داد. کسانی که وارد پروس�ه اع�دام می ش�دند آن

وقت ناصریان و حمید عباسی آن ها تصمیم می گرفتند کی اول برود و کی دوم برود و آن ها الویت را

تعیین می کردند. البته ع�دالت حکم می کن�د بگ�ویم ناص�ریان نقش مهم ت�ری نس�بت ب�ه حمی�د ن�وری

داشت. 

 چ��ه اشحاص��ی را آن روز بردن��د، منظ��ور اس��امی ش��ان؟ می توانی��د اس��امیدادستان کارلسون:

آن هایی که از اتاق شما بردند را یگویید؟ 

 بله، مصطفی )سلیمان( مردفرد، منوچهر حسن زاده، محمدحسن خالقی، فرامرزایرج مصداقی:

فرهانی، هادی عزیزی، این ها را از اتاق ما بردند.

 شما گفتید این ها را می برن��د و آنج��ا از آن ه��ا مص��احبه می گیرن��د از کج��ا میدادستان کارلسون:

دونی؟ 

 خوب خیلی ها توی بند برگشتند و بعضی ها را فقط به فرعی بردند و م��ا از طری��قایرج مصداقی:

مورس با آن ها تماس گرفتیم و دقیقاً مطلع شدیم که آن ها چی می گفتند. من آن موقع مورس خوب

می زدم، کسانی که انف��رادی زی��ادتر بودن��د م��ورس به��تر می زدن��د. من هم م��ورس می زدم، ولی از

طریق نشانه بود و صدا نبود. ما طبق�ه س�وم ب��ودیم و آن ه��ا ت�و ف��رعی پ�ایین بودن��د. راحت می ش�د

همدیگر را ببینیم. 

 ببینید شما گفتید که اولین انتخاب تصمیم با لشگری و بعد ن��وبت ناص��ریان ودادستان کارلسون:

حمید نوری بوده است، این را از کجا می دانید؟ 

 همه ما را که به پروسه اعدام می بردند، لشگری انتخاب می کرد، بعد ناصریان ب��اایرج مصداقی:

یک دفترجه توی هر اتاق یا سلول می آمد و چند تا سؤال می کرد و اس�م ش�ما را می نوش�ت. وق�تی
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هم که ما را برای اینکه به دادگاه ببرند باز آنجا ناصریان و حمید نوری انتخاب می کردند. من می

دیدم. می آمدند و می پرسیدند و می گفتند رفتی یا نه؟ البته ناصریان نقش مهم تری داشت. 

 حاال ادامه دهید صحبت های تان را..دادستان کارلسون:

 مرداد روز عید قدیر بود، یک عید مذهبی مهم شیعه اس�ت. م�ا ی�ک جش�ن۱۱ روز ایرج مصداقی:

گرفته بودیم و من مسئول برگزاری جش�ن ب�ودم و مج�ری جش�ن. بع�داً ب�ه خ�اطر این جش�ن تع�داد

زیادی از هم بندهای ما را اعدام کردند. بعداً توضیح می دهم چرا. به آن روز که رسیدیم می گویم. 

 مرداد چهارشنبه، از صبح ما دیدیم بچه هایی که توی ف�رعی بودن�د را ص�دا می کنن�د و ب�ه ی�ک۱۲روز 

روزجایی می برند که دیگه بر نمی گردند. این سومین روزی بود که هیات مرگ در گوهردشت ب��ود. 

 مرداد تعطیل۱۱ مرداد نبود و روز ۱۰ مرداد کمیته در گوهردشت بود. روز ۹ و روز ۸

 مرداد هی�ات آم�ده ب�ود و بچه ه�ا را می بردن�د پیش هی�ات و دیگ�ر۱۲رسمی بود. روز 

 ما نگران بودیم، ولی نمی تونستیم مطمئن باشیم که آن ها اعدام شده ان��د.کسی بر نمی گشت.

 مرداد۱۲ روز چهارشنبه  مرداد، پنج شنبه و جمعه هیات در گوهردشت نبود.۱۴ و ۱۳روز 

زین العابدین افشون یکی از هم بندی های ما را نزد هیات بردن�د. ولی او ب�ه بن�د برگش�ت و او گفت

که او را به اتاقی بردند در طبقه اول آنجا اشراقی، رییسی و نیری را دیده ب�ود. هم�ه ب�ا هم ص�حبت

می کردیم چه اتفاقی دارد می افتد. ولی چون افشون را برگردانده بودند، ما هیچ ن�تیجه ای نگرف�تیم.

فکر کردیم شاید برای یک رسیدگی مجدد آمده اند. فهمیدیم یک هیات ع�الی رتب�ه اس�ت، ولی اینک�ه

برای چیست نمی دانستیم. 

 مرداد. شما گفتی�د ک�ه م�ا آن روز دی�دم۱۲ من دو تا سؤال دارم در رابطه با دادستان کارلسون:

که آن کسانی که در فرعی بودند را بردند ولی برنگشتند. این را چه جوری می تونستید ببینید؟

 ندیدیم، اگر گفتم دیدیم اش�تباه اس�ت. از طری�ق م�ورس ب�ه م�ا اطالع دادن�د. منایرج مصداقی:

گفتم ما طبقه سوم بودیم و آن ها طبقه اول و از طریق مورس دوستان ما به ما اطالع می دادند ک��ه

چه کسانی را بردند و ما می دیدیم که تع��داد آن ه��ا هی کم می ش��ود و بع��د از ظه��ر چن��د نف��ر بیش��تر

نبودند و هیچ کسی برنگشته بود و آن ها به ما گفتند هر کس که رفته دیگر برنگشته است. 

 شما گفتید اسم آن کسی که برگشته اسمش افشون بود؟دادستان کارلسون:

 زین العابدین افشونایرج مصداقی:

 نفهمیدم او را کجا برده بودند؟دادستان کارلسون:

 او را نزد هیات برده بودند و او نیری، اشرافی و رئیسی را دیده ب��ود و آن ه��ا از اوایرج مصداقی:

 م�رداد او را اع��دام کردن��د،۱۵سؤال و جواب کرده بودند، ام�ا او را ب��ه بن��د برگردان�ده بودن�د و روز 

نمی دانم چرا او را به بند برگرداندند اما سه روز بعد اعدام شد، من دیدم. 

 کی او را از بند برده بودند؟دادستان کارلسون:

 او را همان روز بردند. او با ما بود، او را قبالً بیرون نبرده بودند. ایرج مصداقی:

 یعنی هم�ان روز ت�و بن�دی ک�ه ش�ما بودی�د او را می برن�د و دو مرتب��ه ب��ر میدادستان کارلسون:

گرداند؟ 
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 مرداد، ما متوجه شدیم که تخم مرغ زیادی اس��ت. ب��ه ه��ر نف��ر۱۴ بله، روز جمعه ایرج مصداقی:

سه یا چهار تا رسیده ب��ود.  م��ا متوج��ه ش��دیم ک��ه احتم��االً داریم غ��ذای دیگ��ران را می خ��وریم چ��ون

آشپزخانه آمار درستی از زندانیان نداشت آن ها مثل قبل غذا می دادند و ما تعدادمان کم شده ب��ود و

توی خیلی از بندها نیز بچه ها نبودند که غذا را بخورند برای همین غذا به ما زیاد می رسید. ما تصمیم

گرفتیم تمام ساک بچه ها را جمع کنیم، وسایل شان را جدا جدا کنیم. هر چی مواد غذایی هم داشتیم

تقسم کردیم و توی ساک هر کسی گذاشتیم مثالً کنسرو ماهی یا انجیر خشک و م��ا تص��میم گرف��تیم

آن روز که اگر خواستند ما را ببرند، با خودمان لنگ ببریم به جای چشم بند. برای اینک��ه م��ا را ب��دون

وسایل می بردند. ما می توانستیم چند تا استفاده از لنگ بکنیم. ما می توانس��تیم اگ��ر م��ا را ت��والت

بردند چون قبالً توضیح دادم دوش هم همان جا بودیم و می تونس��تیم س��ریع دوش بگ��یریم و ب��ا لن��گ

خودمان را خشک کنیم.  دوش توی توالت بود، باالی سر توالت بود، توالت ایران مثل اینج��ا نیس��ت.

هم چنین فکر می کردیم شاید ما را بزنند تنبیه کنند. ما می توانستیم با این لنگ کمرمان و ج��ایی ک��ه

آسیب دیده بود را ببندیم و به این ترتیب درد را کم کنیم و تمرین می کردیم ک��ه چه ج��وری می ت��وانیم

 سال بود که زندان بودیم و تجربه خیلی زیادی داشتیم و به همین دلی��ل۷از پشت آن بهتر ببینیم. ما 

فکر کردیم اگر روز شنبه ما را بردند، آماده تر برویم. 

 ظه��ر اس��ت و ایش��ان ص��حبت های زی��ادی۱۲ حاال فکر ک��ردم چونک��ه نزدی��ک دادستان کارلسون:

می خواهن��د در م��ورد آن روز بکنن��د پس م��ا می ت��وانیم االن ب��رویم ب��رای ناه��ار چ��ون روز ش��نبه را

می خواهیم در موردش بیشتر ص��حبت ک��نیم و می رویم ب��رای ناه��ار  و س��اعت ی��ک و نیم اینج��ا ت��وی

سالن دوباره جمع می شویم. 

جلسه هفتم دادگاه محاکمه حمید نوری چهارشنبه سوم شهریور- جلسه بعد از ظه��ر

بعد از ناهار 

 اگوست( صحبت۶ مرداد )۱۵دادستان کارلسون: بفرمایید تعریف کنید راجع به شنبه 

 کنید.

 مرداد، لشگری همراه با چندین پاسدار آمد پشت در بند نشسته بود توی۱۵ شنبه ایرج مصداقی:

راهرو و بعد یکی یکی ما را می برند پیش او. 

 کدام در را دارید صحبت می کنید؟ دادستان کارلسون:

 دری که به راهروی زندان طبقه سوم منتهی می شد. آنجا یک میز گذاشته بودن��د،ایرج مصداقی:

لشگری نشسته بود و چند پاس�دار هم آنج�ا بودن�د و او از من س�ؤال ک�رد مشخص�ات ام را و م�دت

 خوب من را می شناخت و او پاسدار بند ما۶۱محکومیت ام را، او خودش می دانست چون از سال 

 منتقل کرد. خودش این کار را کرد و بارها مرا زده بود. او۶۲بود. او مرا به سلول انفرادی در سال 

خیلی اصرار کرد، س��ؤال ک��رد ک��ه من چ��یزی را بپ��ذیرم، ک��ه بپ��ذیرم انزج��ار نام��ه بنویس��م ولی من

نپذیرفتم. او مرا به بندی فرستاد که بعداً متوجه شدم ما آماده می شدیم برای اینکه به دادگ��اه ب��رده
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شویم. اون جا همان ساختمانی بود که گفتم به عنوان ترمینال از آن استفاده می کردند و من طبق��ه

سوم بودم. حدوداً خاطرم نیست ولی بیش از ده الی دوازده نفر در آن اتاق بودیم. بعد از ناهار مرا

صدا زدند، من و محمدرضا مهاجری و تعدادی دیگر با هم رفتیم پایین. محمدرضا مه��اجری حکم اش

در شهریور تمام می شد. ما پش��ت در دادگ��اه ت��وی راه��رو نشس��ته ب��ودیم در هم��ان دو ت��ا راه��روی

کوچک که در آن نقشه دیدید. من از زیر چشم بند دیدم که دو سه نف��ر روی ص��ندلی نشس��تند رو ب��ه

دیوار و دارند چیزی می نویسند. علی حق وردی آنجا بود، او همیشه دچار تشنج می شد. برای اینکه

 او را خیلی سر پا بدون خواب ایستاده بودند. بیش از یک هفته سر پا با چشم بند ب��ود. او۶۲در سال 

همیشه در خواب دچار تشنج می شد. او آنجا سیگار روشن کرد، برای همین اول آمدند س��یگارش را

زدند و خاموش کردند و او را سریع توی اتاق بردند. 

 کدام اتاق؟ دادستان کارلسون:

 نفر قبل از من به۴ همین اتاق آنجایی که هیات بود. در موقعی که من اونجا بودم ایرج مصداقی:

اتاق هیات رفتند. قاسم سیفان، مصطفی محمدی مجب، محمود زکی این ها همه اع��دام ش��دند. من

گفتندوقتی توی اتاق می رفتم  دیدم محمود زکی دارد بیرون می آید آنج��ا نشس��ت و من رفتم ت��و. 

چشم بندت را باز کن و من چشم ام را که باز کردم هیات را دیدم. ن��یری، اش��راقی،

رئیسی آن موقع پورمحمدی را نمی شناختم چ��ون مق��ام امنی��تی ب��ود من او را نمی

شناختم و بعداً او را شناختم، ولی تو آن روزها نمی شناختم و فکر می ک��ردم غریب��ه

است، ولی افراد زیادی غیر از این چهار نفر در اتاق بودند. حتی پشت شان ایستاده

بودند. احتماالً بعضی ها محافظ بودند ولی تعداد زیادی بودند. نیری رئیس هیات ب��ود.

 و او ی��ک چ��یزی می نوش��ت و ف��رمی را پ��ر می ک��رد. اول ن��ام و ن��امسؤال ها را نیری می کرد.

خانوادگی و میزان تحصیالت و هم چنین وضعیت تاهل و بعد گروهی که به خاطرش دستگیر شدیم یا

بعد او یک سؤال می کرد، اولین سؤال این بود که آی��ا تقاض��ای عف��واتهامی که داشتیم. 

 سال زندان را طی کردم اگر می خواستم چ��نین۷ من گفتم من ده سال محکوم شدم و می کنی؟

تقضافیی بکنم سال های قبل می کردم االن دو س�وم حکم ام را کش�یده ام. او گفت آی�ا مجاه�دین را

محکوم می کنی، اعالم برائت می کنی، کلمه ای که به کار می برد اعالم ب�رائت ب�ود. او بع�د گفت ک�ه

مجاهدین به مرزها حمله کردند. برو بنویس مجاه�دین ب�ه م�رز حمل�ه کردن�د و من اعالم ب�رائت می

کنم. من گفتم نظ�رم نیس�ت چ�نین ک�اری نمی کنم. گفتم ب�ه من ربطی ن�دارد. آن ه�ا دوب�اره اص�رار

کردند نیری گفت برو دو کلمه بنویس. گفتم نظرم نیست نمی کنم. اشراقی گفت مگر نمی بینی این

همه جنایت می کنند؟ گفتم به من ربطی ن�دارد، گفت می دونی مجاه�دین ب�ه مرزه�ا حمل�ه کردن�د؟

گفتم یک چیزهایی شنیدم. گفت برو محکوم کن. من گفتم من مثل خیلی مردم دیگ�ه، ب�ه من ربطی

ندارد. مردم وقتی اتفاقی می افتد توی خونه شان می روند و وقتی که همه چی تمام می شود ب��یرون

می آیند، من هم مثل آن ها و بعد چون فکر می کردم ک�ه می خواهن�د هم�ه را اع�دام کنن�د، گفتم چ�را

این کار را می کنی�د، ولی وق�تی دی�دم دارن�د ب�ا هم ص�حبت می کنن�د گفتم اگ�ر من را آزاد کنی�د تعه�د

می دهم که دیگر فعالیت سیاسی نکنم. نیری گفت بری�د ب�ره ه�ر چی می خواه�د بنویس�د، وق�تی من
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با تعجب اتاق شد. گفت محمود نمی نویسد. نیری  با آن ها صحبت می کردم، ناصریان وارد  داشتم 

گفت ولی اینجا که گفت می نویسد. گفت نمی دانم نظرش ع�وض ش�ده آن ب�یرون. من وق�تی رفتم

برون رفتیم، ناصریان آمد یک برگه به من داد و گفت باید این را بنویسی، من گفتم نیری یا ح�اج آق�ا

چیز دیگری گفت. گفت نه باید این را بنویس�ی. گفتم ب�ریم ت�و من ب�ا خ�ود ح�اج آق�ا ص�حبت کنم، او

دستپاچه شد و گفت نه، نه بشین هر چی می خواهی بنویس. من آنجا فهمیدم ک�ه او همین ک�ار را ب�ا

محمود زکی کرده و او نیری و هیات را فریب داد و حکم اعدام محمود زکی را گرفت. آوردند من را

توی همان راهروی اصلی زندان نشستم. هنوز فکر می کردم احتماالً من را اعدام می کنن��د. ولی ت��و

فکرم بود اگر جایی مرا بردند و محمود را دیدم بهش بگ�ویم ک�ه ناص�ریان چی ک�ار ک�رد و چه ج�وری

نیری را فریب داد برود و خودش بگوید. 

 کی نیری را فریب داد؟ دادستان کارلسون:

 ناصریان، من فکر کردم اگر جایی محم�ود را دی�دم ب�ه او بگ�ویم ب�رود و ب�ه ن�یریایرج مصداقی:

بگوید که چه اتفاقی افتاده است. وقتی من پشت در اتاق هیات نشسته بودم و هنوز ت��و ات��اق هی��ات

نرفته بودم، دیدم، شنیدم که ناصر منصوری را صدا زدند. گفتم ناصر منصوری در به��داری اس��ت. او

یکی از دوستان من بود. در ماه خرداد گفتند خودکشی کرده. گفتند از طبقه س��وم خ��ودش را پ��ایین

انداخته است، او نخاع اش قطع شده است و هیچ حرکتی نی توانست بکند او ت��وی به��داری بس��تری

بود. ناصریان به جاسم که پاسدار بود گفت برود خبر دهد که او را بیاورد. بیات مسئول بهداری او را

روی برانکارد آورد. او را بردند داخل اتاق، من آن موقع نمی دانستم آنجا چیس��ت و چ��ه اتف��اقی دارد

می افتد. خیلی زود او را از اتاق در آوردند. او را خیلی زود ب�ه راه�روی م�رگ بردن�د، زودت�ر از من.

من عکس قبر او را دارم. عکس او توی کتاب من چاپ شده اس�ت. این اس�امی ای ک�ه ش�ما اینج�ا

 نفر از آن ها را پیدا کردم و عکس آن ها درکتاب من هست و من۳۶ نفر، من قبر ۱۱۰دیدید توی این 

اینجا دارم و می توانم به شما نشان دهم. عکس سنگ قبر آنهاست. 

 وقتی اسم ناصر منصوری را صدا می زنند تو نشس�تی آنج�ا ت�وی راهروه�اییدادستان کارلسون:

که نزدیک در هیات است. درست متوجه شدم؟ 

 بله،بله. ایرج مصداقی:

 تو اسم او را با گوش های خودت شنیدی یا دیگران برایت تعریف کردند؟ دادستان کارلسون:

 نه، نه من آنجا بودم و خودم شنیدم.ایرج مصداقی:

این هایی که تعریف کردی االن که او را روی برانکارد آوردند، به چشم خودت دیدی؟ 

 بله دیدم فاصله خیلی کوچک است. ایرج مصداقی:

کجا می برنش؟ دادستان کارلسون: 

بردند توی اتاق نزد هیات، آن موقع من نمی دانستم آنجا کجاست و نمی دونستم کی توی اتاق اس�ت

خودم بعدش رفتم.  

پس تو نشستی آنجا و منتظر هستی که خودت را هم صدا بزنند و نزد هی��اتدادستان کارلسون: 

ببرند؟ 
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 بله، بلهایرج مصداقی:

می بینی بعد کی او را آوردند بیرون؟دادستان کارلسون: 

خیلی زود، شاید خیلی زودتر از زمانی که من در دادگاه بودم، شاید دو دقیقه، من بیش از ده دقیق��ه

بودم، الاقل ده دقیقه.

می دونی بعد او را کجا می برند؟دادستان کارلسون: 

راهروی مرگ بردند چند متر آن طرف تر. وقتی تو را از اتاق ب��یرون بردن��د گف��تیایرج مصداقی: 

تو را به راهروی مرگ بردند آنجا ناصر منصوری را دیدی؟

نه ندیدم

 ادامه دهید.دادستان کارلسون:

 ام م��رداد ن��زد۱۲ بعد من در راهروی مرگ نشسته ب��ودم ام��یر ب��رج خ��انی او روز ایرج مصداقی:

هیات رفته بود و زنده مانده بود و توی راه��روی م��رگ از ص��بح هم مس��ایلی را دی��ده ب��ود و او خیلی

چیزها بیشتر از ما می دونست آن لحظه. ولی خیلی نمی شد با هم صحبت کنیم، چ��ون پاس��دار ت��وی

راهروی مرگ زیاد بود و حمید نوری آنجا ب��ود و دائم ب��اال و پ��ایین می رفت و هم��ه چ��یز را زی��ر نظ��ر

داشت. من نشسته بودم محسن محمدباقر آمد کنار من نشست. اون از هر دو پ��ا فلج ب��ود و پاه��ای

آهنی داشت. او  دو تا عصای آهنی داشت، وقتی می گ�ویم پ�ای آه�نی منظ�ورم این اس�ت. او وق�تی

بچه بود در فیلم غریبه و مه بهرام بیضایی یکی از بزرگ ترین فیلم سازان ایران بازی ک��رده ب��ود. در

آنجا هم یک بچه فلج است. ازش پرسیدم محسن چی کار کردی؟ گفت مرگ ح��ق اس��ت. خیلی زود

اسم او را صدا زدند. او را هم به سمت حس��ینه بردن��د. من او را از زی��ر چش��م بند دنب��ال ک��ردم. من

دیدم او چظوری عصا زنان به سمت حسینیه رفت. من قبل از او متوج��ه ش��دم ک��ه دارن��د بچه ه��ا را

اعدام می کنند. صدا می آمد مثل صدای ضرب و شتم، صدای خفه فریاد، ولیکن چون فاصله داش��ت،

صدا خیلی درهم و برهم بود. من دیدم یک پاسدار از سمت حسینیه دارد می آید، یا امفی تئایر، دی�دم

یک کیسه پالستیک دستش بود در آن ساعت بود و اسکناس پول، من تعجب ک��ردم ک��ه چ��را س��اعت

بچه ها و پول شان در کیسه هست. یک دقیقه بعد دی��دم ی��ک پاس��دار دارد می آی��د روی دس��تش هفت

هشت ده تا لنگ بود. آنجا بود فهمیدم که بچه ها را اعدام کردند، ساعت شان و پول شان را گرفتن��د

و لنگ های شان را که به چشم داشتند. قبل از آن دیده بودم ک��ه اش��راقی ب��ه آن س��مت می رفت و

حداقل سی چهل پاسدار را دی��ده ب��ودم ک��ه ب��ه آن س��مت می رفتن��د و از نزدی��ک تماش��ا می کردن��د.

اشراقی و رئیسی را مطمئن ام که می رفتند، نیری را ندیدم برود. شاید چون رده اش از همه باالتر

بود شاید به این دلیل نمی رفت. نمی تونم بگ�ویم ک�ه می رفت ی�ا نمی رفت. ولی ن�وری، ناص�ریان،

لشگری و پاسدارها را می دیدم که می رفتند. من دیدم که نوری نام زندانیان را می خواند و آن ه��ا را

در یک ردیف می کرد، به عادل مسئول فروشگاه زندان می گفت: »این ها را ببر به بندشان«. یک ک��د

بین خودشان بود، یعنی این ها را ببرید اعدام کنید. من اول نمی دانس��تم بن��د ک��ه می گوین��د کجاس��ت،

خوشحال بودم که کارشان تمام ش��ده اس�ت و آروز می ک��ردم ک��ه من هم ب��ا آن ه��ا می رفتم و دیگ��ر

بعداً فهمیدم وقتی می گویند »بندشان ببری��د، یع��نی ببری��د اع��داماینجا نمی ماندم، ولی 
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. آنجا همان روز هر بار که اعدام می کردند شیرینی تقسیم می کردند و کیک و نان خامهشان کنید«

ای تقسیم می کردند، بین خودشان جشن می گرفتند. حمی�د ن�وری ش�یرینی تقس�یم می ک�رد. او ب�ه

راهروی مرگ آمد، به من هم تعارف کرد، هیچ کسی برنداشت. ما در ایران وقتی خوش�حال هس�تیم

وقتی جشن می گیریم وقتی ب�ه موفقی�تی می رس�یم ش�یرینی تع�ارف می ک��نیم و می گ�وییم دهنت را

ناصریان خیلی خوش��حال ب��ود و مث��ل ب��الرین ه��ا ت��وی راه��روی م��رگ میشیرین کن. 

 یک نفر که نمی دانستند بند کجاست از او پرسید ما را کی می برید بند؟ او مث��ل ب��الرین ه��ارقصید.

می رقص��ید و می گفت من نمی دونم و ب��ه ص��دایش آهن��گ می داد. ش��ب من را دوب��اره پیش ن��یری

بردند. حاال دیگه فهمیده بودم دقیقاً چه اتفاقی دارد می افتد. نیری گفت این ها چیه نوشتی، برو ی��ک

انزجار بنویس، گفت این به درد نمی خورد. من آمدم یک خط نوشتم. آن شب من زنده ماندم. مایی

  قرار داد. هم��ان ج��ایی ک��ه دوس��تان م��ان۱۷که زنده مانده بودیم، ناصریان برد و در فرعی شماره 

چهارشنبه همان جا بودند، حاال دیگه هیچ کی آنجا نبود. ناصریان و حمید نوری به دنبال این بودن�د ک�ه

یک بهانه ای پیدا کنند و ما را اعدام کنند. چ��ون م��ا زن��ده مان��ده ب��ودیم آن ش��ب، و آن ه��ا این را نمی

خواستند، به همین دلیل س��ه ت��ا زن��دانی کرمانش��اهی را ک��ه ب��ا آن ه��ا همک��اری می کردن��د و م��ا نمی

شناختیم را پیش ما انداختند. آن ها دیدند که ما با بند سابق مان از آنجا م��ورس می زنیم. چن��د ت��ا از

بچه ها با آن ها صحبت کرده بودند. من به شدت به آن ها مش��کوک ب��ودم. ب��ه آن بچه ه��ا گفتم چ��را ب��ا

این ها صحبت می کنید، این ها مشکوک هستند. گفتند مهم نیس��ت، خیلی س��خت نگ��یر. آن ه��ا هم��ه را

کشتند، همه آن هایی که با این سه نفر صحبت کردند. 

 اجازه بده، شما گفتی��د ن��یری، رئیس��ی و اش��راقی را می ش��ناختید، ولی پ��وردادستان کارلسون:

محمدی را نمی شناختید این سه نفر را از کجا می شناختید؟

نه پورمحمدی را نمی ش��ناختم، اش��راقی دادس��تان انقالب اس��المی ته��ران ب��ود وایرج مصداقی: 

رئیسی معاون اش بود و ما می شناختیم شان، آن ها مخفی نبودند. نیری رئیس حکام شرع اوین بود.

من او را بارها دیده بودم. رئیسی را زندانیان کرج که ب�ا م�ا هم بن�د بودن�د ب�ه من نش�ان دادن�د. من

رئیسی را قبالً نمی شناختم چون او دادستان و بازجوی کرج بود قبالً. و آن ها را خوب می شناخت. و

آن ها خوب رئیسی را می شناختند و رئیسی نقش مهمی در اعدام زندانیان کرج هم داشت. 

این افراد را قبل از موضوع دیده بودین؟ دادستان کارلسون: 

بله. دیده بودم.  ایرج مصداقی: 

کجا دیده بودین آن ها را؟ دادستان کارلسون: 

 دوباره دادگاهی شدم. ۶۴در اوین، آن ها از اوین آمده بودند، من در سال ایرج مصداقی: 

 این طوری که من متوجه شدم از صحبت های شما، حمید نوری اسم زندانیاندادستان کارلسون:

را می خواند و می گوید که به صف بایستند و دارید صحبت همان روز را می کنید یا روز دیگر؟

 نفر می خواندند، ناصریان و نوری چون آن ه�ا دادی�ار۲همان روز، اسامی را فقط ایرج مصداقی: 

بودند، آن ها می خواندند. همان روز من دیدم که حمی��د ن��وری وق��تی در راه��روی م��رگ ق��دم می زد،

خودکار دستش بود و با حالت مسخره می گفت عاشورای مکرر مجاهدین. عاشورا روزی اس��ت ک��ه
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  سال پیش با اطرافیان اش کش�تند و آن روز خیلی خیلی۱۳۵۰امام حسین سومین رهبر شیعیان را 

بزرگی برای شیعیان است. در آن روز همه ام��ام حس��ین و ی��اران اش کش��ته ش��دند. و حمی��د ن��وری

 س��ال پیش من این را در ی��ک۲۵می گفت عاشورای مک��رر مجاه��دین. من این را ام��روز نمی گ��ویم، 

 و نقش حمی��د ن��وری )حمی��د۶۷ سال پیش من راجع به کشتار ۲۵ نوشته ام. ۶۷مقاله درباره کشتار 

عباسی( در آنجا نوشته ام. من آن مقاله ها و روزنامه را دارم و می توانم به شما بدهم. 

 می خواهم بدونم که وقتی می گوید عاشورای مجاهدین شما چه ج��وری این رادادستان کارلسون:

برداشت کردید؟

قتل عام مکرر مجاهدین. ایرج مصداقی: 

وق��تی این ح��رف را می زنی��د، ش��ما مثالً از تن ص��دایش برداش��ت ت��ان چیدادس�تان کارلس�ون: 

هست؟ هیچ احساسی در آن نیست یا خوشحال اشت یا عصبانی است، چه حالتی دارد؟ 

با مسخرگی می گفت. ایرج مصداقی: 

۱۵وقتی شما می گویید یک روز خیلی خاصی هست، منظورتان این است که دادستان کارلسون: 

مرداد است که عاشورا هست؟

نه، مثل روز عاشوراست. ایرج مصداقی: 

منظورتان را نفهمیدم؟دادستان کارلسون: 

عاش��ورا روزی اس��ت ک��ه ام��ام حس��ین و ی��اران اش قت��ل ع��ام می ش��وند. ح��االایرج مص�داقی: 

می گفت این هم یعنی یک روزی است مثل آن روز، اما برای این ها. 

 مرداد ندارد؟ ۱۵ اصالً ربطی به دادستان کارلسون:

 روز بعد از آن سالگرد عاشورا می شود. من بعداً توضیح می دهم. ۱۸ایرج مصداقی: 

شما صحبت از این کردید که این ها ش�یرینی پخش می کردن�د، آی�ا هم�ان روزدادستان کارلسون: 

بوده یا چندین روز این کار را می کردند؟ 

نه، به ما فقط آن روز بود، ولی خودشان می خوردند، من دیدم. ایرج مصداقی: 

یعنی شما منظورتان این اس�ت ک�ه این ه�ا در حقیقت ش�یرینی می آوردن�د ودادستان کارلسون: 

فقط یک بار بوده که به شما تعارف کردند.  

بله و حمید نوری کرده. ایرج مصداقی: 

من می خواهم برگردم سر این مساله ای ک�ه ش�ما گفتی�د ک�ه حمی�د ن�وری ودادستان کارلسون: 

ناصریان بودند که آن روز اسامی را می خواندند

بله آن روز و روزهای بعدایرج مصداقی: 

ببینید االن ما فقط داریم راجع به این روز بخصوص ص��حبت می ک��نیم، آی��ا آندادستان کارلسون: 

حمید نوری اسامی کسانی را بخواند؟ روز شما شنیدید که 

بله، با اطمینان می گویم. ایرج مصداقی: 

چه چیزی باعث می شود که شما این چنین اطمینانی داشته باشید؟ دادستان کارلسون: 
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من هم می دیدم و هم می شنیدم. او درست جلوی من ایستاده بود و صف درستایرج مصداقی: 

جلوی من شکل گرفت.  

یعنی منظورتان این است که زندانیان به صف ایستاده بودند؟ دادستان کارلسون: 

 ده پانزده نفر را اسم می خواندند و ده پ��انزده نف��ر اینج��وری دس��ت ش��ان را رویایرج مصداقی:

شانه های هم می گذاشتند و پشت هم می ایستادند و بعد عادل مسئول فروشگاه دست نفر جلو را

می گرفت و راه می افتادند. و من آن ها را از زیر چشم بند دنبال می کردم، چراغ های آخ��ر س��الن را

خاموش کرده بودند، چراع های سقف. و آن ها به آمفی تئاتر که نزدی��ک می ش��دند، ت��وی ت��اریکی گم

می شدند. 

شما می گویید که از زیر این چشم بند می دیدی��د؟ ح��اال ب��رای اینک��ه موض��وعدادستان کارلسون: 

روشن شود می خواهم بدانم چه نوع چشم بندی داشتید آن روز؟

همان که نشان دادم، لنگ آن روز داشتم.ایرج مصداقی: 

وقتی که می گویی عادل هم��راه این ص��ف ک��ه درس��ت ک��رده بودن��د ت��وی آندادستان کارلسون: 

راهرو که تاریک بود کسان دیگری هم همراه این ها بودند یا فقط عادل است؟

وقتی می خواستند تعدادی را اعدام کنند، ده ها نفر به سمت حسینیه می رفتند و ازایرج مصداقی: 

رفت و آمد و تحرک آن ها ما می فهمیدم که می خواهند ی��ک س��ری را اع��دام کنن��د. اع��دام در حض��ور

جوادآن ها انجام می شد. به همراه این ها این تعداد زندانی جواد ک��ه گفتم ش��ش انگش��ت داش��ت، 

همیشه ی��ک شش انگشتی او هم با یک پوشه آبی همراه شان بود و ما می فهمیدیم،

سان بود. 

آن روز جواد را دیدی؟دادستان کارلسون: 

 بله، او هر روز بود و هیچ اعدامی بدون حضور او صورت نگرفت. ایرج مصداقی:

 آنهای دیگر چی؟ لشگری و ناصریان و حمید نوریدادستان کارلسون:

یک مقدار کار داشتند تا بخواهند اع��دام ش��ان کنن��د. ش��اید آن ها که برده می شدند ایرج مصداقی:

نیم ساعت بیست دقیقه طول می کشید، چ�ون می ب�ردن ش�ون ت�وی ی��ک س�لول های انف�رادی بغ�ل

آمفی تئاتر، آنجا به آن ها می گفتند که به اعدام محکوم ش�ده اید. ب�ه همین دلی�ل لش�گری، ناص�ریان،

نوری و کسانی دیگری ک�ه مس�ئولیتی داش�تند دیرت�ر می رفتن�د، چ�ون نمی خواس�تنند آنج�ا بیخ�ودی

معطل شوند، ولی همه می رفتند که اعدام را ببینند. و در اعدام شرکت کنند. همه پاسدارانی ک��ه در

گوهردشت بودند در اعدام ها شرکت داشتند. من خودم از لشگری ش�نیدم. دو ب�ار ش�نیدم، ی�ک ب�ار

 ام مرداد و یک بار قبل اش، تردیدی ندارم. او با قاطعیت می گفت همه بیایند، هر پاسداری را که۲۲

من می شناختم و دیده بودم و حتی اسم اش را نمی دانستم می دیدم که به حسینیه می روند. 

 تو می گویی که حمید نوری خ�ودش هم ص�دا می ک�رد، االن ک�ه اینج�ا هس�تیدادستان کارلسون:

اسمی یادت می آید که حمید نوری صدا کرده باشد؟

 بله، بله می دونم؛ محسن محم�دباقر، فرام�رز فراه�انی، حی�در ص�ادقی، اس�داللهایرج مصداقی:

طیبی، محمدحسن خالقی، حمیدرضا خطیبی، دروی اشکیکی، عبدالله بهرنگی، 
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این اسامی که االن گفتی همه را یک جا می خواند یا در دفعات مختلف می خواند؟

در دو دفعه است.

 مرداد )ششم اگوست( هستیم که داریم حرف می زنیم؟۱۵هنوز تاریخ دادستان کارلسون: 

 بلهایرج مصداقی:

باز هم اسامی دیگری هست که بخواهی بگویی، یادت می آید؟دادستان کارلسون: 

بله اسامی زیادی هستند اگر بخواهید می توانم ادامه دهم. ایرج مصداقی: 

گفته بودی که شما را به بند فرعی می برند، بعد چی شد؟ دادستان کارلسون:

 ام ص��بح دوب��اره۱۸ روز  مرداد، دادگاه در گوهردش��ت نب��ود.۱۷ و ۱۶ایرج مصداقی: روز 

آمدند و از اتاق م�ا محس�ن وزین و داری�وش ص�فایی را اول بردن�د و بع�د آن س�ه ت�ا کرمانش�اهی را

همان ساختمانی ک�هبردند. بعد از حدوداً یک ساعت م��ا را از آنج��ا ب��ه نب��د دیگ��ر منتق��ل کردن��د. 

من طبقه سوم رفتم. بعد از ظهر ناص�ریان آم�دگفتم ترمینال بود برای اعدام و ایزوله بود. 

توی اتاق ما طبقه سوم و بعد من و چند نفر دیگر را برد ب�یرون، ن�ه، ن�ه، ن�ه. هم�ان بع�دازظهر  ب�ود

وقتی من رااسم من را خواندند و مرا دادگاه بردن��د. من رفتم دوب��اره پش��ت در هی��ات نشس��تم. 

گفتم: شما گفتید انزج�ار نام�ه بن�ویس، من بردند تو نیری گفت: این ها چیه نوشتی؟

 من را بردند بیرون وهم نوشتم. گفت: نه آن قبول نیست، برو یک دونه درست بنویس.

یک برگه دادند و با دست خیلی ب��دی و گفتن��د این را بن��ویس. من نگ��اه ک��ردم چ��یز خاص��ی نداش��ت،

فرقی با مال خودم نمی کرد فقط یکی دو خط بیشتر ب��ود و هم��ان را نوش��تم. خواس��تم ت��اریخ ب��زنم

 مرداد. متوجه شدم و خواستم درست کنم، ولی گفتم ولش کن اگر۱۵اشتباهی حواسم نبود نوشتم 

گفتند می گویم اشتباه کردم و درس��ت اش می کنم، اگ��ر ن��ه فک��ر می کنن��د ک��ه هم��ان روز اول آن را

 مرداد بود. ۱۸نوشتم، آن ها چیزی نگفتند و من آمدم بیرون، این روز 

روز بیستم ام مرداد هیات در اوین ب��ود و در گوهردش��ت نب��ود. ۲۰ ام و ۱۹ روز ایرج مصداقی:

ناصریان آمد تو اتاق ما با من و دو نفر دیگر ش��دید برخ��ورد ک��رد. بع��د م��ا را از ات��اق

گفت بروی��د ب��یرون م��ا را ب��ه س��لول انف��رادی طبق��ه پ��ایین بردن��د، من ت��وی س��لول

انفرادی بودم وقتی ب��رای ش��ام و ناه��ار و ص��بحانه در را پاس��دارها ب��از می کردن��د و

می خواستند غذا بدهند، می گفتند اول بای��د اس��مت را بگ��ویی ن��ام و ن��ام خ��انوادگی،

اتهام و بعد بایستی انزجار و شعار بدهی علیه مسعود رجوی و بعد غذا می دادند. او

 این قب��ل از دادنرهبر مجاه��دین ب��ود. اگ��ر ه��ر ک��دام را نمی گف��تی ش��دیداً می زدن��د.

صبحانه، ناهار و شام بود. اولین سؤالی که از من کردند شروع به زدن کردند. من یکی دو ت�ا مش�ت

که خوردم به حالت غش به زمین افتادم، وانمود کردم غش کردم و دچار تشنج شدم. آن ها ترسیدند

و هر کدام می گفتند تو زدی. برای همین دیگه به من کاری نداشتند. ولی چند بار دریچه سلول را باز

کردند تا ببیند حالم چطور است و فردا دوباره من را به دادگاه بردند. 

 استراحت باید بگیریم ده دقیقه به سه است. دادستان کارلسون:
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 دقیقه استراحت می کنیم و سه و پنج دقیقه بر می گردیم.  ۱۵رئیس دادگاه: 

تنفس دادگاه در بعد از ظهر جلسه هفتم دادگاه محاکمه حمید نوری

 بین این صحبت ها دادستان می خواهد سؤال کنند که پشت س�ر هم نباش�د و فاص�لهرئیس دادگاه:

 یعنی هفته دیگر چهارشنبه می شود.نیافتد، 

 وکال نمی توانند که خوب بقیه وکال می توانند باشند، برای گیتا هم یک مقدار س��خت اس��ت ومترجم:

می توانند یک جورایی حل اش کنند من هم می توانم حل اش کنم، ولی برای فردا نیم س��اعت دیرت��ر

می آییم. مترجم ها نمی توانند بیایند چون اینجا خیلی مهم است که حتماً مترجم ها باشند. 

 آن بازجویی که مال هفته دیگر هست و هفته بعدش که با شما صحبت می کنند.رئیس دادگاه:

دادستان کارلسون: آن موقع هم باز وقت کم می آوریم ولی چون خیلی چیز نوشته شده که بت��وانیم

در موردش صحبت کنیم. این می شود پایه بحث ها و من احس�اس نمی کنم ک�ه احتی�اجی باش�د ب�رای

بقیه و امیدوارم مال بقیه کوتاه تر باشد. افراد مختلف می توانند چند بار رفته باشند توی این کمیته و

ایرج یکی از آن هایی است که چند بار به کمیته رفته است و برای همین بیش��تر وقت ص��رف ایش��ان

می کنیم. 

 افرادی که هفته و هفته بعدش می آین��د همین ج��ا هس��تند ی��ا از خ��ارج میرئیس دادگاه و وکیل:

 سپتامبر ک��ه روز اض��افی اس��ت ی��ا ی��ک۲۰آیند؟ این دو تای قبل یکی از آن ها را ببریم بگذاریم برای 

روز دیگر بگذاریم که در این صورت نخواهیم روزهای دیگ��ری را هم رزرو ک��نیم. از نظ��ر م��ا ک��ه می

 سپتامبر بهتر است این طوری باشد. ۲۰شود. حاال سمنانی می شود 

 بنا براین مرندی در سوئد است و او می آید. دادستان کارلسون:

 اگر همه تواقق داشته باشند سمنانی برود برای بیستم که وکیل ایش��ان ت��رتیب اینرئیس دادگاه:

کار را می دهد. اول سپتامبر را خط می زنیم. ما همه روزهایی را که برای رزرو گذاشته بودیم از آن

استفاده می کنیم. رزرو بعدی در اکتبر است،

 من فکر کردم که آدم شاید می تواند این کار را بکند ک��ه وق��تی ب��رای آن روزدادستان کارلسون:

تمام می کنیم بعدازظهرها طوالنی تر باشد.

 ولی در حقیقت نمی خ��واهیم روزه��ا خیلی ط��والنی ش��ود چ��ون یک خ��ورده تمرک��زرئیس دادگ��اه:

حواس سخت تر می شود. تا آن ج�ایی ک�ه بش�ود می خ�واهیم س�عی ک�نیم ک�ه روزه�ا خیلی ط�والنی

نشود، البته اگر تنها راه باشد این  کار را می کنیم، ولی طوری نباشد ک��ه ب��ه ط��ور م��رتب این ک��ار را

بکنیم. 

: برای ما خیلی سخت است که هر بازجویی که می خواهیم بکنیم چق��در ط��ولدادستان کارلسون

می کشد ولی در هر حال یک روز را صرف این کار کردیم و بعضی ها این س��ؤال و جواب ه��ا کوت��اه تر

است و برخی طوالنی تر است و فرق می کند هر کدام چقدر وقت احتیاج دارند. 
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این سؤال و جواب ها را بتوانیم با هم وفق کنند و اگر وقت کم بیاوریم زیاد ج��الب نیس��ت و ح��اال در

هر حال فکر می کنیم که چه جوری خواهد بود. شاید اگر روزهای رزرو دیگری را بگذاریم به��تر باش��د

 شب اینجا بنشینیم و برای فردا خودمان را آماده کنیم.۸ یا ۷چون خیلی سخت است که بخواهیم تا 

هفته دیگر ببینیم چگونه پیش می رود و ببینیم که نیاز هست که روزه��ای بیش��تری را بگ��ذاریم ی��ا ن��ه.

 دیگ��ر بیش��تر ط��ول۴.۳۰چون قرار شده که فردا و س��ه ش��نبه را هم باش��یم پس ام��روز از س��اعت 

 حاال دادستان ادامه می دهد.   نکشد. 

پرسش و پاسخ با ایرج مصداقی شروع می شود.    

 مرداد را یک خ��ورده ب��رای م��ا تعری��ف کن ک��ه چط��ور ش��د؟ در۱۸دادستان کارلسون: 

کمیته به چه صورت بوده و حاال رفتید کمیته می خواهند بیرون ببرند به کجا می رند؟

هیچ قاعده و نظمی رفتن در کمیته نداشت. معلوم نیست از شما چی می پرسند.ایرج مصداقی: 

من که رفتم توی کمیته نیری گفت: این ه��ا چی هس��ت ک��همن بعداً بیشتر توضیح می دهم 

 من خیلی خوش شانس بودم چون می توانست سؤال دیگ��ری بکن��د. ب��رخی اینق��در خ��وشنوشتی.

ممکن بود یکی از اعضای هی��ات ت��و را بشناس��د ی��ا ممکن ب��ود ش��ما درشانس نبودند یا 

 ب��ازجو و۶۱ و ۶۰ متهم ناصریان بوده باش��ید. ب��رای اینک��ه او در س��ال ۶۱ یا ۶۰سال 

 او اونهایی را که می شناخت خودش می آمد تا حکم اعدام آن ها را بگیرد. من ک��هشکنجه گر بود.

رفتم نیری فقط گفت این ها چیست که نوشتی. من گفتم شما گفتید برو انزج��ار بن��ویس و من رفتم

و نوشتم. گفت دیالوگ ما فقط راجع چی بنویسم بود و این شانس من بود. آمدم آن چند خط را که

داده بودند را نوشتم. من را توی راهروی مرگ آوردند و آنجا من قنبر نعمتی را دیدم. آن دوست من

بود. او به من گفت که بچه های بند یک کنار جهاد آوردند صبح و خیلی ه��ا را اع��دام کردن��د. آن ه��ا هیچ

کدام نمی دانستند کجا رفتند آن ها فکر می کردند که می خواهند بندشان را عوض کنند. آن ها اع��تراض

داشتند و نمی خواستند تا آن بندی که بودند بمانند. و ناصریان گفته بود هر کس نمی خواهد ت��وی این

بند بماند و می خواهد بندش را عوض کند بیاید. حمید نوری هم توی آن بند چندین بار رفته بود. آن ها

وقتی که آمدند پیش هیات فکر می کردند دارند با آن ها برخورد می کنند که بندش�ان را ع�وض کنن�د و

وقتی که قنبر نعمتی برای من تعریف کرد، وقتی که گفته بودند »آن ها را ببری��د ب��ه بندش��ان«، آن ه��ا

فکر می کردند دارند می روند یک بند جدید. قنبر گفت آن ها خیلی خوشحال بودند او گفت غالمحسین

حسینی جلوی همه بود و بقیه پشت او بودند. آن ها شوخی می کردند با هم و مثل یک قطار اینجوری

 م��رداد۱۸اینجوری پشت هم را گرفته بودند و می رفتند. آن ها همه را اع��دام کردن��د. آن ه��ا را ص��بح 

اعدام کردند. 

این دوست شما بود که این ها را برای شما تعریف کرد؟ دادستان کارلسون: 
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 نفر بودند و کشته شدند. آن ها دوستان من بودند و من آن ها۳۰ بله، آن ها بیش از ایرج مصداقی:

را خیلی دوست داشتم. ما با هم از قزل حصار به گوهردشت منتق��ل ش��ده ب��ودیم. من همه ش��ان را

می شناختم. 

 ام هست دیگر چه اتفاقی می افتد؟ ۱۸حاال آن روز که دادستان کارلسون: 

من محسن وزین را دیدم. من داریوش ص��فایی را دی��دم. من��وچهر ب��زرگ بش��ر راایرج مصداقی: 

دیدم. آن ها را آنجا دیدم. 

شما از این روسای زندان لشگری یا ناصریان یا نوری را دیدید؟ دادستان کارلسون: 

بله همه آنجا بودند کار آن ها آنجا بود. بدون حض��ور این ه��ا ک��ه هی��ات تش��کیل نمیایرج مصداقی: 

شد. ممکن است یک پاسداری آنجا نباشد مثالً قسمت تأسیسات آن جا نباشند، ولی لش��گری، ن��وری

و ناصریان دائم آنجا بودند. من می تونم بگویم نوری و ناصریان بیشتر از لشگری آنج��ا بودن��د. چ��ون

لشگری دیگر در آنجا مسئولیت مستقیمی نداشت و مسئول امنیتی زندان بود نه اینکه آنجا نب��ود می

تونست یک موقعی هایی هم نباشد. من تاکیدم این است که نوری و ناصریان حتماً آنجا بودند. چ��ون

آن ها مسئولیت حقوقی داشتند. 

 مرداد شما یادت��ان می آی��د ک��ه حمی��د۱۸ مرداد است، آیا روز ۱۸االن صحبت دادستان کارلسون: 

نوری در این روز کاری کرده باشد؟ 

ک��ار خاص��ی ن��ه، ولی می رفت ب��ه س��مت حس��ینیه و می آم��د، ولی اینک��ه بگ��ویمایرج مص��داقی: 

مشخصاً کار خاصی را االن یادم نمی آید.

منظورت از کار خاص چیست؟         دادستان کارلسون: 

ًایرج مصداقی:  وقتی حسینیه می رفتند یع�نی ت�و اع�دام ه�ا ش�رکت می کردن�د. خ�وب من دقیق�ا

نمی دانم آنجا چی کار می کردند. 

شنیدی چیزی از او آن روز؟ دادستان کارلسون:  

 بله صدایش را شنیدم و می دیدمش. ایرج مصداقی:

صدایش را شنیدی؟دادستان کارلسون: 

یادم نمی آید دقیقاً جمالت اش. ایرج مصداقی: 

دفعه قبل گفتی برای بار دوم که خودت را برده بودن��د، ش��نیده ب��ودی ک��ه اودادستان کارلسون: 

اسامی ای را می خواند. 

 روز اول دو ب��ار دادگ��اه رفتم. ولی ه��ر روز۲بار دوم که رفتم خ��ود دادگ��اه رفتم. ایرج مصداقی: 

آن ها در راهروی مرگ یا ناصریان یا حمید نوری اسامی را می خواندند. فکر کردم ش��ما می خواهی��د

بدانید او در رابطه با من چه برخوردی داشته است. 

حاال گوش کن من متوجه شدم، آن روز هم شنیدی که داشت اسامی را میدادستان کارلسون: 

خواند. اگر یادت نمی آید بگو یادت نمی آید. اگر یادت می آید بگو. 

۱۸ ام، ۱۵ ام که رفتم و برگش��تم. ۸هر روز که من تو راهروی مرگ بودم، غیر از ایرج مصداقی: 

 ام هر روز ناصریان و حمید نوری اسامی کسانی ک��ه بای��د برون��د و اع��دام ش��وند را۲۵ ام، و ۲۲ام، 
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می خواندند. هر روز این کار این دو نفر ب��ود. ام��ا ناص��ریان خیلی نقش مهم ت��ر و م��وثرتری داش��ت.

ولی می دونم و می دیدیم که هم لشگری و هم ناصریان و هم حمید نوری توی هی��ات می رفتن��د و در

مورد افراد شهادت می دادند. حتی مواردی بود که کسان دیگر را هم آردند ولی این سه نف��ر بودن��د

که شهادت می دادند. 

از کجا می دانی؟ دادستان کارلسون: 

چند نفر بودند که مطمئن بودم. ابراهیم اکبری ص��فت، داری��وش حنیف��ه پ��ور زیب��ا،ایرج مصداقی: 

غالمرضا کیاکجوری، ابوالقاسم ارژنگی، عادل نوری، مجتبی اخگر، لشگری، ناصریان و حمی��د ن��وری

علیه این ها شهادت دادند. اب��راهیم اک��بری ص�فت را ممئن هس�تم ناص�ریان ش�هادت داده اس�ت ام��ا

موارد دیگری هم بودند که بچه ه��ا هم می گفتن��د. س��ه س��ال بع��د از کش��تار هم��ه ب��ا هم زن��دگی می

کردیم. ما دائم راجع به این مسایل صحبت می کردیم ما حرف دیگ��ری نداش��تیم و اطالع��ات م��ان را

کامل می کردیم من سه سال بع��د از آزادی هم این بچه ه��ا را می دی��دم و ب��رای همین می دونم زی��اد

می دونم. 

از این هایی که گف�تی ناص�ریان، حمی�د ن�وری و لش�گری نق�ل ق�ول کردن�د ی�ادادستان کارلسون: 

دیدی؟ 

این اشحاصی که گفتم را خودم دیدم، ولی بقیه را ندیدم. ایرج مصداقی: 

 بگودادستان کارلسون:

داریوش حنیفه پ�ور هم همین ط�ور. مجت�بی اخگ�ر ب�ا من انف�رادی ب�ود. او ح�الشایرج مصداقی: 

خیلی بد بود کلیه اش درد می کرد وقتی انفرادی بودیم. معده اش خیلی خراب بود بعد از کشتار چن��د

تا عمل جراحی رویش کردند. وقتی توی انفرادی بودیم اعتصاب غذا کرده بود ب��ه خ��اطر همین او را

مقداری زده بودند. مجتبی اخگر تنها نفری بود که هیات فهمیدند و می دونستند که ب�ا م�ا انف�رادی و

 ض�ربه ش�الق ب�ه علت۱۰۰ام مرداد بع�د از ظه�ر ب�ود. آن موق�ع ۲۲تنبیهی بوده ولی زنده ماند. روز 

دروغگویی صادر کرد. من دیدم وقتی مجتبی اخگر داخل اتاق هیات رفت حمید نوری و ناص��ریان هم

داخل اتاق هیات رفتند. مجتبی وقتی آمد بیرون ناصریان خیلی خوش�حال ب�ود و من از آنج�ا فهمی�دم

 ضربه شالق محکوم شده است چون با خوشحالی داشت می گفت من دیدم که حمی�د ن�وری۱۰۰که 

کاندید شد که شالق ها را او بزند. ناصریان گفت یک جوری نزنی که حروم ش�ود. منظ�ورش این ب�ود

وقتی می گوییم حروم می شود یعنی از بین می رود منظورش این بود ض�ربات را ی�واش ن�زنی ک�ه از

بین برود و بی اثر بشود. شالق زدن در زن�دان یک ج�ور تخص�ص اس�ت. ب�رای همین گفت ک�ه ح�روم

نشود. من صدای فریاد مجتبی اخگر را که توی راهرو می پیچید می ش�نیدم. ناص�ریان خ�ودش رفت

بعد از مدتی و باشه که خودش هم بزند یا ببیند و من دیدم که ناص�ریان رفت. ش�اید نگ�ران ب�ود ک�ه

خوب نزدند. وقتی زیر بغل مجتبی را گرفتند و آوردند من دیدمش. چو مجتبی رفت توالت و بعد آمد

 تا شالق دیگر هم به او دادن��د ولی۱۰۰و گفتم ایرج ام و بنشین و بعد نشست. من فکر می کردم که 

مثل اینکه کمتر بوده. 
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 من درس�ت متوج��ه نش��دم س�ؤال من این ب�ود ک��ه ت��و گف��تی حمی��د ن�وری ودادستان کارلسون:

ناصریان و لشگری می رفتند و شهادت می دادن��د علی��ه این اش��خاص و ب��ه اینج��ا رس��یدی چ��ه ربطی

داشتبه این جواب؟ 

 آن ها رفتند تو و گفتند مجتبی اخگر چ��ون در آن مص��احبه نشس��ته ب��ود ب��ردیم اشایرج مصداقی:

انفرادی. 

 تو از کجا این ها را می دانی؟ دادستان کارلسون:

 بگذار یک چیزی واضح شود، تو خودت گفتی که شماها را تک به تک ب��ه داخ��ل ات��اقرئیس دادگاه:

هیات می بردند، وقتی خودت داخل اتاق نبودی چه جوری می دونی که داخل آن اتاق  چی گفته ش��ده

است؟  

 صدا بلند می آمد من پشت در ات��اق می نشس��تم. ش��ما نگ��اه کنی��د فاص��له نزدی��کایرج مصداقی:

توالت را با اتاق هیات. صدا خوب می آمد و بعد تعریف می کردند. من سه سال با او هم بن��د ب��ودم و

سه سال بعد او را می دیدم و برای هم تعریف می کردیم. 

 منظورت این است که این ها بر اساس حرف هایی است که این ف��رد ب��رایتدادستان کارلسون:

تعریف کرده است؟ 

 نه خودم شنیدم. حتی جر و بحث بود و ص��دای بلن��د ب��ود خیلی ص��دای بلن��د. آن ه��اایرج مصداقی:

 نفر بودند ک��ه۲ ضربه شالق به او زدند. فقط ۱۰۰داشتند داد می زدند  سر مجتبی، برای همین دلیل 

 ام۲۵شالق خوردندکس دیگری نبود مجتبی اخگر و جواد تقوی قهیر ش��الق خوردن��د و من ح��تی روز 

هم شنیدم که و دیدم با مجتبی جر و بحث می کردند. 

تو می گی ش�نیدی، ش�نیدی کی چی گفت؟ منظ�ورم این اس�ت می تونس�تیدادستان کارلسون: 

تشخصی دهی که کی و چی می گفتند؟ 

 نه دقیقاً نه، ولی می دیدم که صدا می کردند و می گفتند فالنی بگو بیاید. ایرج مصداقی:

آن را متوجه شدم که صدا می کردند، حاال برویم سر اینکه شهادت می دادن��ددادستان کارلسون: 

علیه این اف��راد. ت��و ص��داها را می ش��نیدی ولی نمی توانس��تی تشخص��ی دهی ک��ه کی داره چی می

گوید، درسته؟ 

 نف��ر۲ نه، نمی تونستم وقتی از مجتبی راجع به انفرادی بودنش می پرسیدند فقط ایرج مصداقی:

می توانستند بدانند. آن ها دادیار بودند. 

بله ولی شما نمی دانید که حمید ن�وری ب�ود ی�ا ناص�ریان؟ ک�دام دقیق�اً این رادادستان کارلسون: 

گفتند؟

 نمی دانم، ولی اینکه ناصریان بداند کمتر بود. اون که نمی دانست من ب��ودم، من وایرج مصداقی:

مجتبی با هم بودیم. 

 م می خواهم ببینم ش��ما چ��ه۱۸فهمیدم این جوری به نتیجه نمی رسیم. ببینید دادستان کارلسون: 

مدت در این کریدور بودید؟ این طور که من متوجه شدم بعداز ظهر آمده بودید. 

.  ۶.۳۰ بعد از ناهار آمده بودم تا ساعت ایرج مصداقی:
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 مرداد چیز دیگری هم اتفاق افتاده است که بخواهی بگویی؟ ۱۸آیا در دادستان کارلسون: 

 االن چیزی به خاطرم نمی آید، ولی اگر الزم باشد می توانم کامل توضیح دهم. ایرج مصداقی:

اسامی کسانی که اعدام شدند را بعداً می گوییم وقتی ک��ه روی پ��رده نش��اندادستان کارلسون: 

دهیم. 

 من خودم االن می توانم اسامی کسانی که اعدام شدند را بگویم. ایرج مصداقی:

 مرداد صحبت کردید. ۲۱ آگوست یعنی ۱۲شما شروع کردید راجع به دادستان کارلسون: 

 مرداد از سلول انفرادی نزد هیات آوردند. من یک خورده که نشستم بلند ش��دم۲۱ ایرج مصداقی:

و رفتم توی راهروی مرگ. برای اینکه چشم ام می دید و بهتر بود برای اینک��ه کس��انی ک��ه می بردن��د

دادگاه را آنجا.  

 وقتی شما آنجا نشسته بودید یعنی رفتید نزد هیات و با ش��ما ص��حبت کردن��ددادستان کارلسون:

آیا منتظرید که ببرند اعدام کنند یا ببرند به جایی که بودید؟ آنجایی که می گویید یعنی کجا؟ 

 تو راهروی مرگ، چون اگر بغل دادگاه نشسته بودم احتمال اینک��ه دوب��اره بی��ایم وایرج مصداقی:

ببرن داخل بیشتر بود و آن ها یک چیز جدیدی مطرح می کردند و من دیگه تو آن راهرو بودم آنجا امن

تر بود برای من بعد از ظهر ب��ود و من آن روز را در هم��ان راه��رو ب��ودم ت��ا ش��ب آنج��ا ب��ودم. عص��ر

غروب بوددیدم یک تعداد زندانی ایستادند به صف و می خواهند این ها را به بن��د خودش��ان ببرن��د. من

بلند شدم و دستم را روی شونه آخری گذاشتم. فکر کردم اگر تو راه که می آمدیم تو اینج��ا چی ک��ار

می کنی من هم کارم تمام شده و می خواهم بروم بند. وقتی حرکت کردیم پاسدار گفت کس��انی ک��ه

انفرادی هستند دست شان را باال کنند. من دستم را باال نکردم و آنج��ا اص��الً آم��ار و حس��اب و کت��اب

نبود هیچ نظمی تو زندان نبود. بعد من یادم هست یک مورد فرام��وش ش��د اس��م مس��عود دل��یری را

خواندند من مسعود دلیری  اع��دام ش��ده اس��ت حمی��د ن��وری هم می دونس��ت ح��اال بع��د از چن��د روز

دوباره اسم او را می خوانند او اعدام شده بود و او چون خودش اسم ها را می خواند می دانس��ت ک��ه

مسعود دلیری اعدام شده است برای همین اشاره کرد به ته آن آمفی تئاتر و س��رش را تک��ان داد و

بع�د من هم�راه پاس�دار ب�اال رفتم  انف�رادی ن�رفتم و هم�راه س�ه چه�ار نف�ر دیگ�ر م�را طبق�ه ب�اال بردن�د. ب�اال

 نف�ر۸-۷که رفتیم لشگری باال ایستاده بود و از من چند تا س�ؤال ک�رد و در ی�ک ات�اق ب�زرگ هم�راه 

دیگر انداخت این اتاق مشرف بود به محوط�ه زن�دان م�ا می توانس�تیم از پنج�ره ب�بینم وق�تی هی�ات

 مرداد دوباره مرا آوردند. ۲۲می آمدند و می رفتند. بعد روز 

حاال صبر می کنیم تا آن روز، این بار کی آمدید توی راهرو؟ دادستان کارلسون: 

از پیش از ظهر رفتم تا عصر آنجا بودم. 

شما به عنوان نفر آخر توی یک صف می ایستید، کسانی که قرار بود به بن��ددادستان کارلسون: 

بروند. حاال شما چطور می دونستید که این گروه را دارند به بند بر می گردن�د ن�ه اینک�ه این ه�ا دارن�د

اعدام می شوند؟ 

 آمفی تئاتر آن طرف بود و این ها خالف جهت بود و می دونستم برخی از آن ها کهایرج مصداقی:

داخل این صف بودند شرایطی که این ها می خواستند را امضا کرده بودند و مشکلی نداشتند. 
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این را از کجا می دانستید؟ دادستان کارلسون: 

 ما تو راهرو با هم صحبت می کردیم البته کسی نمی دید آهسته صحبت می کردیم.ایرج مصداقی:

مساله مسعود دلیری را درست متوجه نشدم.دادستان کارلسون: 

 ام اعدام شده ب��ود و دوب��اره ص��دایش می زدن��د ک��ه پیش۱۵ قبالً اعدام شده بود، ایرج مصداقی:

هیات برود. 

 ام؟ ۱۵از کجا می دانید که دادستان کارلسون: 

 ام ب�ود. خ�ود۱۵ می دانستم که مس�عود دل�یری اع�دام ش�ده اس�ت احتم�االً هم�ان ایرج مصداقی:

حمید نوری هم می دانست. روزش را مطمئن نبودم ولی می دانستم که مسعود دلیری اس�مش ج�زو

اعدام شدگان بوده چون ما هم بند بودیم و با هم صحبت می کردیم ک�ه چ�ه کس�انی اع�دام ش�ده اند.

 ام اعدام شده است ولی می دونستم اعدام شده و وقتی اس�م۱۵ ام اعدام شده یا ۱۲نمی دانستم 

اش را خواندند تعجب کردم و فکر کردم من اشتباه متوجه شدم. فکر کردم مسعود االن زنده است

و می آید وقتی که دیدم حمید نوری کله اش را تک�ان می ده�د، فهمی�دم ک�ه ن�ه مس�عود دل�یری اع�دام

شده و چرا اسمش را دوباره خواند نمی دانم.           

 ام است؟۲۱اینی که می بینی اسمش را اشتباه خواندند. دادستان کارلسون: 

 ام نبود ت��ا ج�ایی ک�ه االن ی�ادم می۲۱ ام نبود، زودتر بود. تردیدی ندارم که ۲۱ نه ایرج مصداقی:

آید. 

 مطمئن هستی که با چشم خودت دیدم و حتی سرش را تکان می داد؟دادستان کارلسون:

 من کامالً یادم است. چون من فکر می کردم خودم اشتباه می کردم. ایرج مصداقی:

 ام فکر می کنی ک�ار دیگ��ری را ی�ادت می آی�د، پرس�نل هم۲۱وقتی به تاریخ دادستان کارلسون: 

بندی چیزی شد؟ لشگری را دیدی؟

 لشگری را دیدمایرج مصداقی:

در این مدتی که در راهروی مرگ نشسته بودی دیدیش؟دادستان کارلسون: 

 لشگری را یادم نمی آید ولی ناصریان دائم آنجا بود. ایرج مصداقی:

حمید نوری را چی؟ دادستان کارلسون: 

 بله گفتم لشگری را شب فقط باال دیدم بعد من همه چیز را نمی دی��دم من در ی��کایرج مصداقی:

قسمت هیات م��رگ می نشس��تم من هم��ه چ��یز را نمی دی��دم. و آن روز ص��دای لش��گری را ی��ک ب��ار

۲۲ ام. ولی روز ۲۲ ام و هم ۲۱شنیدم که داشت می گفت همه مسئولین و پاس��دارها را بیاوری��د هم 

ام دیدمش. 

سؤال من این است همان روز ناصریان را خودت با چشم های خود دی��دی ی��ادادستان کارلسون: 

ندیدی؟ 

 بله دیدم، لشگری کمتر توی راهرو ق��دم می زد و در دف��ترش ب��ود ولی ناص��ریان وایرج مصداقی:

حمید نوری دایم در راهروی مرگ در بندها و دفترش گشت می زد و خیلی وقت ها می آمد و می گفت
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با تو برخورد ش��ده رف��تی پیش هی��ات ام��روز. آن روزه��ا برخ��ورد حمی��د ن��وری و ناص��ریان بیش��تر از

لشگری بود. 

 است و بای�د خ�داحافظی ک�نیم و ف�ردا هم�ه روز را الزم داریم.۴.۲۵ساعت دادستان کارلسون: 

بستگی دارد که دادستان اگر چیزی الزم دارد بپرسد ما می پرس��د. م��ا هم ق��ول نمی دهیم ب��ا موک��ل

صحبت کنیم و فکر می کینم به روزه�ای اض�افه اض�افه ک�نیم و گوی�ا هم��ه چ�یز را بای�د برن�امه ریزی

دوباره بکنیم. 
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جلسه هشتم دادگاه محاکمه حمید نوری

 - نوبت صبح۲۰۲۱ اگوست ۲۶ برابر با ۱۴۰۰ شهریور ۴پنج شنبه 

 به نظر می آید که اینج�ا قس�متی از ص�حبت های حس�ینعلی منتظ�ری ب�اتوضیح منصوره بهکیش:

 را در دادگ��اه اس��تکهلم پخش کردن��د، ولی مطمئن۱۳۶۷ مرداد سال ۲۴اعضای هیات مرگ در تاریخ 

 »ب��ه نظ��ر مننیس��تم چ��ون بخش ه��ای مختل��ف فای��ل ص��وتی در روز هش��تم کمی ن��امنظم ب��ود:

بزرگ ترین جنایت که به جمهوری اسالمی انجام شده و در تاریخ ما را محکوم می کند

ب��ه دس��ت ش��ما انج��ام ش��ده و ش��ما را در آین��ده ج��زو جن��ایت ک��اران ت��و ت��اریخ می

نویسند. ...: حاال اگر صالح می دانید این را تمام کنیم. منتظری: محرم است الاقل به

احترام امام حسین تمام کنید. نیری: من چن��د روز پیش ب�ه آق�ایون ع�رض ک�ردم ک�ه

رسم ما همیشه این بود در دادگ��اه ک��ه ای��ام مح��رم را ت��رک می ک��ردیم. من از آن ه��ا

خواهش کردم که هر چی دارید این ه��ا. منتظ��ری: بکش��ید ت��ا مح��رم ش��روع نش��ده …

خنده حاضران در دفتر منتظری. نیری ادامه می دهد: حاال راجع ب��ه م��اه مح��رم ح��اج

آقا اگر اجازه دهید ما یک تعدادی را از اتاق شون آوردیم برای همین برخورد، یک ب��ار

برخورد کردیم و نظر ندادند. این ها االن تو سلول های انفرادی هستند. اگر این ه��ا را

االن نظر ندهیم و برگردند توی بند عمومی این ه��ا ب��از مس��ایلی ایج��اد می کن��د  اگ��ر

 نف��ر هس��تند ک��ه این ه��ا را. منتظ��ری: من هیچ اج��ازه۲۰۰اج��ازه می فرمایی��د ح��دود 

نمی دهم، من با یکی اش هم مخالف هستم..…

ب�ه نظ�ر می آی��د ک�ه قب�ل از قس�مت زی�ر، پرس�ش و پاس�خ های دیگ�ری ب�وده ک�ه در

دسترس نیست.  

چی گذشته.ایرج مصداقی: …. 

 5بعداً کی صحبت کرد؟دادستان کارلسون: 

باهاشون صحبت کردم. یکی از آن ها زنده ماند. تنها نفری بود که متوجه ش��دم آنایرج مصداقی: 

روز، ببخشید دو نف�ر بودن�د مجت�بی اخگ�ر و مه�دی ش )ابت�دای ن�ام خ�انوادگی مه�دی(. این ه�ا زن�ده

 ضربه شالق زدند.۱۰۰ماندند. مجتبی را آن موقع 

 این را دیروز گفتی دیگر احتیاجی نیست بگویی. دادستان کارلسون:

 ولی وق��تی ک��ه آن ش��اهدان آن کرمانش��اهی ه��ا را پیش مه��دی ش )ابت��دای ن��امایرج مص�داقی:

خ�انوادگی مه�دی( آوردن�د، من نمی خ�واهم ن�ام ف�امیلی اش را بگ�ویم، آن ه�ا گفت�ه بودن�د ک�ه م�ا در

صحبتی که با هم داشتیم، داشتیم می گفتیم که مجاهدین به کرمانشاهاه آم�ده ان�د و دارن�د ته�ران را

می گیرند و می خواهند بیایند که تهران را فتح کنند. 

مهدی این ها را به شما گفته بود؟ دادستان کارلسون:  

5 https://www.youtube.com/watch?v=X6oRuJxfO5w
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 نه، آن سه تا کرمانشاهی در دادگاه علیه مهدی ش )ابتدای نام خ��انوادگی مه��دی(ایرج مصداقی:

شهادت داده بودند که مجاهدین از کرمانشاه دارند می ايند که ته�ران را فتح کنن�د. او گفت��ه ب�ود ک�ه

این بچه ها یعنی مهدی و ما گفتیم. 

 این را هم از دیگران شنیدی؟دادستان کارلسون:

از مهدی شنیدم. ایرج مصداقی: 

 مرداد شخص شما چه چیزهایی را دیدی،۲۲ اگر برگردیم سر این مساله که دادستان کارلسون:

چه چیزهایی را احساس کردید؟

 من دیدم داریوش حمیده پور از دادگاه آمد بیرون، یک بازجویی با او صحبت کرد وایرج مصداقی:

دو تا چک به او زد. ناصریان با او در دادگاه بود و بعد آمد به او گفت: »خبیث ویزات صادر ش��د«. او

خیلی خوشحال بود، داریوش گفت چی به تو می دهند بدبخت. ابراهیم اکبری ص��فت از ی��ک خ��انواده

 ب��ود.۶۰خیلی فقیر بود و قرار بود یک ماه دیگر آزاد شود. ناصریان بازجو و شکنجه گ��ر او در س��ال 

 بار توی دادگاه برد تا حکم اعدام اش را دادند. ۲او را خوب می شناخت و او را 

این ها را شما دیدید یا برای تان گفتند؟دادستان کارلسون:

 بله دیدم، همان جا نشسته بودم. ابوالقاسم ارژنگی او استاد موسیقی ب��ود ازدواجایرج مصداقی:

 سال بود. بعد ناصریان با او ج��ر۴۰نکرده بود. به او گفتند چرا تا حاال ازدواج نکردی، سن اش حدود 

و بحث می کرد. او را هم بردند برای اعدام، من دیدم. بعد من آن روز وقتی برگشتم به ات��اق ام در

طبقه سوم، دیدم بچه ها خیلی نگران اند و به من گفتن��د کج��ا ب��ودی ت��و؟ گفتم پ��ایین نشس��ته ب��ودم،

گفتند اومده بودند دنبالت با کرمانشاهی و خود ناصریان هم همراه اش بود. من بعداً شنیدم بن��دهای

دیگر هم دنبال من رفته بودند. این آن موقعی بود که اسم من را صدا کردند و من جواب ندادم. من

نمی دونستم چی دارد می گذرد. ب��رای همین می گ��ویم آن روز ب��ا بچه ه��ایی ک��ه م��ا ب��ا هم��دیگر ت��وی

 بودی��د ک��ه من هم۲اگر قبالً بن��د  بودیم، برخورد می کردن��د و ازش��ون می پرس��یدند ۱۷فرعی 

بودم، می گفتند توی عید قدیر کی جشن گرفته بود و کی به شما شربت تع��ارف می

کرد؟ و آن ها هر کسی این سؤال را از او کرده بودند اعدام کردند.

 مرداد هیچ۲۲ می خواهم ببینم حرف شما را من درست متوجه شدم شما در دادستان کارلسون:

وقت به کمیته نرفتید؟ 

 نه، نرفتم. ایرج مصداقی:

 ام حرف های شما تمام شد؟ حاال پس برویم سر آن روزی که بعد از۲۲ حاال دادستان کارلسون:

 مرداد هست و شما احساس می کنید که روز مهم است و می خواهید در موردش صحبت کنید.  ۲۲

 مرداد بود که من را به محل هیات بردند. روز دوم محرم بود، هم��ه پاس��دارها۲۵روز 

مثل حمید نوری که لباس اش را ع��وض ک��رد،مثل حمید نوری لباس مشکلی پوشیده بودند. 

آیت الله منتظری جانشین خمینی یک روز قب�ل در روزاالن هم محرم ماه عزاداری است، 

 را به قم فرا می خواند و می گوید ماه محرم الاقل نکشید. ۶۷ مرداد هیات کشتار ۲۴

 این را شما از کجا می دانید؟ دادستان کارلسون:
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فیلم اش را خودتان نشان دادید.ایرج مصداقی: 

یعنی در حقیقت این جور که من می فهمم بعدش شما این چیزها را فهمیدید؟دادستان کارلسون: 

 بله، ولی خودم در زندان می دیدم، ما در زندان می دیدیم که آن ها در زندان لب��اسایرج مصداقی:

سیاه پوشیده بودند و شب ها سینه زنی می کردند و مراسم عزاداری راه می انداختند، ما دیده بودیم

و من در کتابم نوشته بودم. 

 مرداد شما را می برند پایین، چه اتفاقی می افتد؟ ۲۵دادستان کارلسون: 

من نشسته بودم صدا می آمد و دیدم ع�ادل ن�وری و مجت�بی اخگ�ر را دوب�اره ت�ویایرج مصداقی: 

هی�ات بردن�د. ع�ادل ن�وری آخ�رین لحظ�ه لش�گری رفت علی�ه او ش�هادت داد و از او فق�ط همک�اری

اطالعاتی خواستند. 

این را از کجا می دانید؟ دادستان کارلسون: 

خودش به من گفت قبل از اعدام بغل همدیگر نشس��ته ب��ودیم و من می دی��دم ک��هایرج مصداقی: 

لشگری، ناص��ریان و حمی��د ن��وری هی می رون��د داخ��ل ات��اق هی��ات و هی می آمدن��د ب��یرون و متوج��ه

۷می شدم که دارند می روند ب��رای اینک��ه ش�هادت دهن��د. من آن موق��ع آدم بی تج��ربه ای نب��ودم، من 

سال زندان بودم و بعد مجتبی اخگر را می شنیدم که با او بحث می کردن��د و ح��تی از او می خواس�تند

باز هم بیشتر بنوییسد و می گفت من س��واد ن��دارم ش��ما بنویس��ید و من امض��ا می کنم. بع��د در ات��اق

دادگاه باز بود و ناصریان رفته بود توی بن��دها ب��ر اس��اس دفترچ��ه ای ک��ه داش��ت احتم��االً کس��انی را

بیاورد. لشگری هم نبود و حمید نوری هم نبود. نیری از توی اتاق داد می زد آقای ناص��ریان ی��ک متهم

بیاورید و آن ها منتظر بودند و کسی توی اتاق نبود. من همه ترسم این بود که من را نزد هیات ببرن��د

و یکی از این ها بیاید و علیه من شهادت دهد. هیچ دفاعی نمی شد بکنی، چون می گفتند باش��ه این ه��ا

کی در عی��د ق��دیر ی��ا  ب��ودی،۲دروغ می گویند، یک نفر را معرفی کن که ضد رژیم اس��ت. ت��و در بن��د 

قربان شربت داده و جشن گرفته است. من نمی تونستم بگویم در عید قربان تو بند نبودم می گفتند

کجا بودی و بایستی می گفتم انفرادی و بدتر می شد. به همین دلیل داشتم فکر می کردم که چی کار

کنم، دو سه بار نیری گفت آقای ناصریان یک نفر را بیاوری�د. من ریس�ک ک�ردم و بلن�د ش�دم و رفتم

ت��وی دادگ��اه، وق��تی وارد ش��دم آن ه��ا فک��ر می کردن��د ناص��ریان من را فرس��تاده، آن ه��ا اص��الً فک��ر

نمی کردند من خودم آمدم. چشم بندم را که برداش��تم ن��یری گفت انزج��ار نوش��تی؟ گفتم بل��ه، گفتم

چند بار باید بنویسم؟ شما دو هفته پیش گفتید بن��ویس می خ��واهیم آزادت ک��نیم، من دو هفت��ه اس��ت

نوشتم و هنوز اینجا معطلم. آن ها به من خندیدند مثل اینکه این چقدر احمق است، ما می خواهیم او

را بکشیم این می گوید چرا مرا آزاد نمی کنید. ن��یری گفت: »ب��رو ی��ک چ��یزی بن��ویس ب��رای مص��احبه

خوب باشد«. توی همین لحظه یک دفعه ای ناصریان با عص��بانیت وارد ات��اق ش��د و محکم زد پش��ت

من چند بار این جوری زد پشت من، گفت حاج آقا این خبیث ها هیچ کدام ش��ان همک��اری نکردن��د. او

نمی توانست بگوید چون من نبودم این برخورد شما با این قبول نیست. من برای اینکه دیدم اگر ه��ر

صحبتی بشود به ضرر من است، سریع چشم بن��دم را بس��تم، گفتم ح��اج آق��ا پس من ب��رم بنویس��م.

آمدم بیرون، ولی وقتی که رفتم توی دادگاه داشتم روبرو را نگاه می کردم دی��دم ک��ه پرون��ده ام این
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بغل بود و بزرگ با ماژیک قرم�ز اس�م ام رویش نوش�ته ب��ود. ولی چ��ون ب��ا برنام�ه نرفت��ه ب��ودم، آن

پرونده ام جلوی دست آن ها نبود ولی خودم دیدم آنجا بود. 

 این پرونده تون را کجا دیدید؟دادستان کارلسون:

 هیات روبروی من بود، یک میز این بغل بود و پرونده روی میز بغل ب�ود. اگ�ر مث�لایرج مصداقی:

اینجا تصور کنید، درست جایی که شما نشستید و من اینجا ایستاده بودم و هیات روب��روی من بودن��د

و پرونده ام درست جایی بود که شما نشسته اید. بعد من آمدم توی راهرو نشستم که بنویسم. 

 حاال شما وقتی که می گویید آمدم توی کریدور کدام راهروست؟ دادستان کارلسون:

راهروی مرگ. اونجا نزدیک ظهر و نزدیک ناهار بود. من دیدم ناصریان فرج را که یکی از پاسدارهای

قدیمی بود صدا ک�رد من می دی�دم و ب�ا خوش�حالی دس�ت اش را ب�ه هم می مالی�د و گفت هی�ات را

راضی کردم بمانند. گفت برو به آشپزخانه بگو کب�اب و م�رغ ب�رای هی�ات درس�ت کنن�د. در همین دو

 ناص��ریان خیلی عص��بانی ب��ود. او چن��د ب��ار آم��د ت��و راه��رو و فری��اد می زد و بعض��ی از۲۲ و ۲۵روز 

پاسدارها را صدا می زد و می گفت فرج، جاسم و محمود کجایی�د خ�ودم متهم می آورم و خ�ودم متهم

ببرم، معلوم بود پاسدارها خسته ش�ده اند و می خواهن�د از ری�ر ک�ار در برون�د. من آنج�ا هم ب�ا ع�ادل

نوری صحبت کردم، با عطارنژاد صحبت کردم، با محمد رفیع نقدی صحبت ک�ردم و ب�ا قن�بر نعم�تی.

 این آخرین سری بود ک�ه ت��و گوهردش��ت اع��دام کردن��د درآن ها را صدا کردند برای اعدام.

 بع�د از ظه��ر ب�ود و من دی�دیم از بن�دها ی�ک س�ری را۲ساعت حوالی ،  مرداد۲۵روز 

دوباره آوردند، کسانی که قبالً تو پروسه ی اعدام نبودند، یعنی قرار بود ادامه داشته

باشد، چون آدم های جدید آوردند. 

می دونی کی اس��م این گ��روه را ص��دا ک��رد؟ این ه��ایی ک��ه ق�رار ب��ود اع�دامدادستان کارلسون: 

شوند؟ اسم هاشون را بگو. 

 بود، من رفتم توالت. می دونید توالت بغل دادگ�اه اس�ت، ص�دای۲حوالی ساعت ایرج مصداقی: 

تلفن را شنیدم که زنگ می خورد، ولی نفهمیدم چ�ه ص�حبتی می ش�ود ب�رایم مهم هم نب�ود از ت�والت

آمدم و نشستم در راهروی مرگ، بعد از چند دقیقه متوجه شدم ک�ه دارن�د هم�ه را ب�ر می گردانن�د و

آنجا دارد خالی می شود. ناصریان خیلی عص�بانی ب�ود. او ت�و راه�رو ه�ر کی را می رس�ید ی�ک چ�ک و

 نف�ر۶لگدی می زد. ولیکن آنجا یواش یواش خالی شد و ما متوجه شدیم هیات هم رفته و فق�ط م�ا 

بودیم آنجا نشسته بودیم چند بار سؤال کردیم تکلیف ما چی می شود، گفتن��د داریم س��ؤال می ک��نیم.

 بعدازظهر آنجا نشسته بودیم. من سه نفر را که بع�داً اع�دام ش�دند را دی�دم۶ما نزدیک های ساعت 

 بود حدوداً گفتند شما برگردید به بن�د و م�ا۶که بردندشان بند یعنی زنده بودند به طور قطع. ساعت 

را برگرداندند به بند و اعدام چون روزهای محرم هم بود، ظاهراً متوقف شده ب�ود. م�ا روزه�ای بع�د

می دیدم که ناصریان می آمد تو آن محوطه جل�وی م�ا و ق�دم می زد، خیلی عص�بانی ب�ود. گ�اهی این

پنجره های ما را هم نشان می داد. ما نمی فهمیدیم چی می گوید، لشگری را دیدم که ب��ا او ص��حبت

 مرداد ص�بح، ناص�ریان ب�ا۲۸می کرد و چند تا از پاسدارها، ولی حمید نوری را ندیدم، ولی روز جمعه 

 نفر پاسدار وارد اتاق ما ش�دند. او معل�وم ب�ود ک�ه نخوابی�ده اس�ت. ب�رای اینک�ه در چن�د۸، ۷نزدیک 
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دقیقه ای که تو اتاق ما بود، دائم دهن دره می کرد و چند بار به جاسم گفت برو بهداری برایم قرض

بگیر، سرم درد می کند. با من صحبت کرد و گفت چند بار با تو برخورد شده؟ گفتم یک ب�ار، ه��ر چ��ه

کمتر می گفتی بهتر ب�ود. بع�د ب�ه من گفت: »خ�بیث وی�زات ص�ادر ش�د، ب�رو ب�یرون«. من گفتم پس

وسایل ام را جمع کنم و بیایم. من وسیله ای نداشتم، می خواستم با دوس��تانم خ��داحافظی کنم. لنگم

را به صورتم بستم و رفتم روبروی اتاق او ایستادم. ناصریان سه چهار دقیقه دیگر از ته سالن از ت��ه

بن��د، ی��ک نف��ر را می زد و می آورد. ب��ه من ک��ه رس��ید من را نش��ناخت و ب��ه من گفت اینج��ا چی ک��ار

۴می کنی؟ من متوجه شدم و گفتم من را آوردند اینجا وایستادم. پاسدارهایی که با او بودن�د ح�داقل 

نفر من را کامال می شناختند، اما هیچ کدام چیزی نگفتند. نگفتند این هم�انی اس�ت ک�ه خ�ودت گف�تی

بیا. او آنقدر خسته ب�ود و س�رش درد می ک�رد ک�ه متوج�ه نش�د من کی هس�تم، گفت چن�د ب�ار ب�ا ت�و

برخورد شده، گفتم یک بار، در همان اتاق خودمان را باز کرد و من را با لگد انداخت داخل. 

 مرداد، هنوز وقتی که هیات هنوز بود و نرفته، چه مدت آنجا نشستی؟۲۵ برگردیم کارلسون:

همه مدت من در راهروی مرگ بودم. ایرج مصداقی: 

 همه مدت از چه ساعت تا چه ساعتی است؟ دادستان کارلسون:

 صبح بود که ما را آوردند.  ۹ صبح که ما را آوردند، صبح زود حوالی ساعت ایرج مصداقی:

: تو گفتی دیدی یک گروهی از جمله یکی از این ها ک�ه ع�ادل ن�وری ب�ود را میدادستان کارلسون

برند برای اعدام،  گروه دیگری را هم می برند برای اعدام یا فقط همان ها را بردند برای اعدام؟

متوجه نشدم.ایرج مصداقی: 

خوب ناصریان را گفتی دی�دی، کس�ان دیگ�ری را هم دی�دی؟ مثالً لش�گری رادادستان کارلسون: 

دیدی، حمید نوری را دیدی؟ اشخاص دیگری را از این گروه دیدی؟

لشگری را دی�دم می رفت ت�وی دادگ�اه، من ص�دایش را ک�امالً واض�ح می ش�نیدم.ایرج مصداقی: 

حمید نوری را دیدم، ولی ندیدم کاری بکند یا تو خاطرم بماند. 

 یادت می آید که دیدی یا اینکه یک ذره آنجا؟دادستان کارلسون:

نه نه نه، دیدم، مطمئن هستم تو دادگاه می رفت، ولی ندی�دم چی ک�ار می ک�رد ی�اایرج مصداقی: 

نشنیدم. ناصریان همیشه صدایش خیلی بلند بود، لشگری هم همین طور، ولی حمید نوری را نشنیدم

یکی از کسانی که آن روزها بسیار فعال ب�ود حمی�د ن�وریولی دیدم. یک چیز اضافه کنم، 

 ناص��ریانبود. پاسدارها بسیار خسته شده بودند، ولی ندیدم حمید نوری خس��ته ش��ود.

اسم چند نفر را هم آورد که گفت کجایید و چرا نیستید، ولی اسم حمید عباسی را نیاورد. من این را

مطمئن هستم. 

 منظورت چیه که فعال بود؟ دادستان کارلسون:

 یعنی اینکه آدم ها را ببرند، آدم ها را بیارن�د. اگ�ر ک�اری داش�تند ناص�ریان بتوان�د ب�هایرج مصداقی:

آن ها بگوید. تو راهرو باشند. جایی نروند و همان جا حض�ور داش�ته باش�ند. می فهمی�دیم، از حرک�ات

شان می فهمیدیم.

 چی می فهمیدید؟دادستان کارلسون:
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مصداقی:  مثالایرج  یک  دهید  اجازه  اگر  باشند.  نمی خواهند  یا  خسته اند  گاه  که  فهمیدیم  می 

می توانم بزنم. بیات مسئول بهداری گوهردشت ب�ود. او خ�ودش س�ر برانک�ارد را گرفت�ه ب�ود، ناص�ر

منصوری را بردند دادگاه و بعد راهروی مرگ. اما همان شب غروب بیات چند ب�ار آم�د و اس�م داوود

حسین خانی را تو راهرو خواند و ضدا کزد. من متوجه شدم چرا اسم او را می خواند، چون چند م��اه

قبل با خواهر داوود حسین خانی ازدواج کرده بود و نگفت�ه ب�ود ت�و زن�دان ک�ار می کن�د گفت�ه ب�ود ت�و

وزارت بهداری کار می کند. داوود حاضر نبود با او صحبت کند. وقتی دید تو راهرو نیست سراس��یمه

رفت طرف آمفی تئاتر. من می دونستم داوود اعدام شده اس�ت، چ�ون دی�دم رفت. وق�تی بی�ات از

طرف آمفی تئاتر می آم�د، قی�افه اش در هم ریخت�ه ب�ود و نمی توانس�ت راه ب�رود. او نمی دانس�ت ب�ه

خانواده چه بگوید. 

 این چه زمانی بود یادت می آید؟ دادستان کارلسون:

 و از رفت��ار پاس��دارها می فهمی��دیم ک��ه خس��ته مرداد، داوود حسین خانی۱۵ایرج مصداقی: 

 نف�ر می دانس�تند من کی هس�تم،۴شده اند چون نمی خواستند تو راهرو باشند. هم�ان طور ک�ه گفتم 

ولی به ناصریان نگفتند. 

تو کلی کتاب نوشتی از جمله درباره این اعدام ها. هم��ه این کت��اب ه��ا. قت��لدادستان کارلسون: 

عام، تمشک های ناآرام، رقص ققنوس و صدای خاکستر توی این کتاب ها لیست هایی وج��ود دارد از

اشخاصی که روزهای خاصی اعدام شدند. چه جوری این اطالعات را جمع آوری کردی؟ 

 البت��ه من هم��ه را ندی��دم ولی وق��تی۱۸ و ۲۵، ۲۲، ۱۵چن��د روز را خ��ودم دی��دم، ای�رج مص�داقی: 

رسیدم قنبر نعمتی ب�ه من گفت ک�ه چ�ه کس�انی را بردن�د ب�رای اع�دام ولی بعض�ی روزه�ا را خ�ودم

 ام را ب��ا م��ورس خ��ودم می گ��رفتم و می گفتن��د رفتن��د و دیگ��ر۱۲دی��دم. بعض��ی روزه��ا را گفتم روز 

برنگشتند. و بعد از اعدام ها من سه سال زندان بودم و ما همه کسانی که زنده بودیم با هم ب��ودیم.

زندانیان گوهردشت و زندانیان اوین. آنجا ما شروع کردیم که یک لیست تهی�ه ک�نیم. از هم�ه کس�انی

که زنده مانده بودند می پرسیدیم که در اتاق شما یا تو بند  شما کی ها اعدام شده بودند و این ه��ا را

می نوشتیم. این ها نسخه اش آخرش با دست خط مهرداد کاووسی نوشته شده و انتش�ار پی�دا ک�رده

است. آن دست خط تو کتاب من هم هست و مشخص کردیم تو هر بند چه کسانی اعدام ش��دند. در

منابع دیگر هم این دست خط منتشر شده است. این از زندان بیرون داده شد.      

 یک سؤال کنترلی، یعنی می گویی کاووسی است که این لیست را جمع آوریدادستان کارلسون:

کرده؟ 

همه ما کمک کردیم.ایرج مصداقی: 

 خوب ولی او نوشته؟ دادستان کارلسون:

بله، دست خط او هست.ایرج مصداقی: 

 یعنی همان اسامی که تو لیست او هس�ت هم�ان اس�امی اس�ت ک�ه بع�داً ت�ودادستان کارلسون:

کتاب شما هست؟ 

در کدام کتاب؟ 
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ناآرام،دادستان کارلسون:  های  تمشک  عام،  قتل  گفتیم،  را  اش  اسم  االن  که  کتاب هایی  همه 

رقص ققنوس و صدای خاکستر اکثر اسامی آن تقریباً یکی است ولی بعضی ها یک کم تو این هس��ت

و تو آن نیست و کمی فرق می کند. کالً همه این ها را شما از لیست کاووسی نوشته بودید؟ 

 ن�ه، مه�رداد کاووس�ی گوهردش�ت نب�ود. من راج�ع ب�ه اع�دام ش�دگان گوهردش�تایرج مصداقی:

صحبت می کنم. 

باز دوباره سؤال را تکرار می کنم. این اسامی ک�ه ش�ما ت�و کت�ابت آوردی ازدادستان کارلسون: 

کجا این اسامی را آوردی؟ 

در کتاب تمشک های ناآرام مشاهدات خودم است. اما در کتاب رقص ققنوس ه��اایرج مصداقی: 

و آواز خاکستر از آن لیست استفاده کردم و اسامی بیشتری است. اسامی ای که تو کتاب من آمده

من دراست بسیار بسیار بیشتر از آن چیزی اس�ت ک�ه دس�ت خ�ط مه�رداد کاووس�ی آم�ده اس�ت. 

ارتباط با زندانیان چپ هم که اعدام شدند تحقیق کردم و حتی در کتاب تمش�ک ه�ای

. در ح�الی ک�ه در لیس�ت دس�تناآرام مشخص کردم هر کسی چه روزی اعدام شده است

خط مهرداد کاووسی فقط اسم است. 

طبق تحقیق�ات و مش�اهدات ش�ما در م�وج اول زن�دان گوهردش�ت چن�د نف�ردادستان کارلسون: 

اعدام شدند؟ 

قبل از اینکه توضیح بدهم لیست با دست خط مهرداد کاووس��ی را هم من منتش��رایرج مصداقی: 

کردم و ارایه دادم. از نظر من حدوداً دقیق نمی دانم چون من از همه چیز اطالع ن�دارم فک�ر می کنم

 نفر از هواداران مجاهدین در زندان گوهردشت اع�دام ش�دند. ممکن اس�ت۵۰۰ تا ۴۵۰در حدود بین 

 نفر زندانی چپ. ۲۰۰من اشتباه کنم چون هیچ کس دقیق نمی داند و حدود 

خوب این لیستی که شما جمع آوری کردید تو آن لیست از زندان گوهردشت چند نفر اعدام شدند؟ 

االن خاطرم نیست. می تونم بشمرم و بگویم. 

دادستان دارد راجع به کتاب ها صحبت می کند. آیا استناد می کند به این ها به عن��وانرئیس دادگاه: 

حاال در مورد لیس�تشواهد کتبی. صفحات آن را ب��ه م��ا دادی��د و اش��اره کردی��د در تفهیم اته��ام. 

اسامی خوب می شد اگر شاکی یک کم بیشتر توضیح می داد در مورد لیست اس��امی.

اینکه کی نوشتند؟ از کجا نوشتند؟ از خاطره شان است؟ چه جوری تهیه ش�ده؟ روش

تهیه این  اسامی را آدم بداند. نمی دانم دادستان می تواند این ها را یک ج��وری ب��ه هم

ربط دهد؟ 

 باشه می پرسم. دادستان کارلسون:

 خیلی خوب، می خواستی بپرسی. من فکر کردم می خواس��تی ب��ری قس��مت بع��دی.رئیس دادگاه:

عکس می خواهم از کتاب نشان دهم، ولی فعالً می رویم برای استراحت. پس وقتی صحبت می ک��نی

فقط نگو لیست اسامی، بگو چه جوری تهیه شده است. روش جمع آوری چگونه بوده است.

   دقیقه تنفس داده می شود. ۱۵در اینجا 
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ادامه جلسه هشتم دادگاه حمید نوری بعد از استراحت صبح شروع می شود. 

 مرداد هس�ت در رابط�ه ب�ا کس�انی۸ این عکسی بود که من نشان دادم مال دادستان کارلسون:

که اعدام شدند. در این کتاب های شما این اسامی آمده است. در رقص ققنوس و آواز خاکس��تر. در

مورد این اسامی قبالً صحبت کردی�د. از جمل�ه مس�عود ک�واری و رامین قاس�می. این اف�راد را ش�ما

صحبت کردید. حاال دو نفر دیگر هم هستند که زیر اسم شان را خط کشیدیم یکی حسین حقیقت گو

هست و یکی مهشید )حسین( رزاقی، در مورد این دو نفر من می خواهم بدانم در م�ورد اینک�ه آن ه�ا

اعدام شدند. این تجربه خودتان است یا کسانی برای شما تعریف کردند؟ 

۵۸. حس�ین حقیقت گ�و را از س�ال ۶۱ایرج مصداقی: با هر دوی این ها خیلی دوس�ت ب�ودم از س�ال 

قبل از دستگیری می شناختم. مهشید رزاقی فوتبالیست تیم ملی امی�د ای�ران ب�ود و من خ�وب او را

 مرداد لشگری هم آن ها را خوب می شناخت. ۸می شناختم برای همین روز 

لطف کنید و فقط جواب سؤال را بدهید و اضافه ها را نگویید. رئیس دادگاه: 

 مرداد تو راهرو نبود و خودم ندیدم.۸خودم ندیدم، ایرج مصداقی: 

پس چطور تو کتاب تان نوشته شده است؟ دادستان کارلسون: 

تردیدی ندارم.     ایرج مصداقی: 

 م��رداد۸چیزی که من می خواهم بدانم اینکه شما از کجا می دانید ک��ه این ه��ا دادستان کارلسون: 

اعدام شدند؟ 

آن ها جزو اولین سری از بند ملی کش ها برده شدند به دادگاه. ایرج مصداقی: 

ببینید فقط جواب این سؤال من را بدهید. ای را شما از کجا می دانید؟ دادستان کارلسون: 

من با آن ها بودم. آن ها حکم شان ملی کش ب�ود یع�نی حکم زن�دانش تم�ام ش�ده.ایرج مصداقی: 

 سال بود که حکم شان تمام شده بود. ۴ سال بود و ۵ نفر ۲این 

 مرداد اعدام شدند؟۸ سؤال من از شما این بود که شما از کجا می دانید که دادستان کارلسون:

 مرداد جزو اولین سری برده شدند به دادگ��اه. از آن روز ی��ک نف��ر۸این ها را صبح ایرج مصداقی: 

فقط زنده ماند. او با ما بود. اسمش محمد ش ن نمی خواهم کامل بگویم. 

 من حرف شما را اینجوری می فهمم که شما از طریق محمد ش ن فهمیدی��ددادستان کارلسون:

 مرداد اعدام کردند. درسته؟۸که این ها را 

فقط او نبود. ایرج مصداقی: 

 یعنی در حقیقت از دیگران این را شنیدید؟ دادستان کارلسون:

بله.ایرج مصداقی: 

 شما توی کتاب رقص ققنوس از جمله اسامی ای را ک��ه نوش��تید: احم��د ن��وردادستان کارلسون:

امین و حسین بحری. این ها کسانی بودند که در بند شما بودند و از بند شما آن ها را برده بودند؟ 

بله، و مهرداد اردبیلیایرج مصداقی: 

حاال این هایی که من زیرش را ب�ا خ�ط قرم�ز کش�یدم را می خ�واهیم ص�حبتدادستان کارلسون: 

کنیم. 
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از دیگران شنیدم فقط آن دو نفر را من خودم دیدم که از بند خودمان بردند یعنیایرج مصداقی: 

احمد نور امین و حسین بحری. بقیه را از دیگران شنیدم. 

حاال اسامی کسانی که از بند خود ش�ما ب�رده بودن�د می توانی�د ی�ک ب�ار دیگ�ردادستان کارلسون: 

اسامی آن ها را ذکر کنید؟ 

احمد نور امین و حسین بحری.ایرج مصداقی: 

 م�رداد این اف�راد۱۲خیلی ممنون. در قسمت قتل عام کتاب تان نوشتید ک�ه دادستان کارلسون: 

اعدام شدند. آن وقت با یک کمی تغییر در کت�اب رقص ققن�وس و آواز خاکس�تر هم نوش�تید. یکی از

این افرادی که اسم اش توی کتاب »قتل عام« هست. اس�می ک�ه آنج�ا در کت�اب »رقص ققن�وس و

آواز خاکستر« نبود محسن سید احمدی است که حاال صحبت اش را کردیم. 

 ممکن است از قلم افتاده باشد. من او و خانواده اش را خوب می شناسم. ایرج مصداقی:

 می خواهم بدانم شما چیزی در مورد محسن سید احمدی و ب��رادرش حس��یندادستان کارلسون:

سید احمدی می دانید؟ 

 نه، حسین را من نمی شناسم. من محسن و محمد س��ید احم��دی را می شناس��م.ایرج مصداقی:

 دو تا برادر بودند در زندان یکی در اوین و یکی در گوهردشت و اعدام شدند.دادستان کارلسون:

در مورد محسن سید احمدی چی می دانید؟ 

 او حکم اش تمام شده ب�ود و ج�زو ملی کش ه�ا ب�ود، ولی او را آزاد نمی کردن�د وایرج مصداقی:

 نفر بودند حاال اگر یکی دو تا را اشتباه بگویم، ح��دودد۷۴همراه ملی کش ها اعدام شد. آن ها حدوداً 

 نفر اعدام شدند. همه آن ها حکم شان تمام شده بود. ۷۱ نفر بودند که ۷۵ الی ۷۴

شما دارید راجع به زندانیانی که جزو ملی کش ها بودند صحبت می کنید؟ دادستان کارلسون: 

 بلهایرج مصداقی:

 ح��اال چ��یزی ک��ه من می خ��واهم ب��دانم این هس��ت ک��ه ش��ما می گویی��د س��ومدادستان کارلسون:

اگوست ) … مرداد( اعدام شده این اطالعات از کجاست؟ 

 از شنیده هایم هست. ایرج مصداقی:

 توی این لیست مسعود دلیری هم اسمش هست که شما گفتید اشتباهاً او رادادستان کارلسون:

اعدام کردند. درسته؟ 

 فکر می کنم برای اینکه بعداً اسمش را دوباره خواندند. ایرج مصداقی:

۱۲ ح�اال می خ�واهم ب�دانم چ�را ش�ما اس�مش را ج�زو کس�انی آوردی�د ک�ه در دادستان کارلسون:

مرداد اعدام شدند؟

 چون ما شنیده بودیم اعدام شده. توی آن فرعی ای بود که م��ا تم��اس داش��تیم. وایرج مصداقی:

بعد من وقتی که رفتم دادگاه فکر می کردم من اشتباه می کنم. فکر می کردم او زنده است. 

 ص��حبت این را قبالً ک��رده ایم. می خ��واهم ببی��نیم هم��ه این اس��امی ک��ه آنج��ادادستان کارلسون:

هستند به جز اسامی سه چهار خط آخر از پایین این ها همه مال بند شما بودند. درسته؟ 

 بلهایرج مصداقی:
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 آن روز که شما تو کمیته نبودید، شما دیدید که بخواهند این ها را ببرند؟ دادستان کارلسون:

 هیچ کدام را. من همان جوری که گفتم از طریق مورس، این ها توی ف��رعی بودن��دایرج مصداقی:

 بچه هایی که توی فرعی بودند با مورس به ما می گفتند کهو ما طبقه سوم و آن ها پایین.

فقط دو سه نفر مان��ده بودن��دکی ها را بردند دادگاه. هر کی می رفت دیگر بر نمی گشت. 

 ام اعدام شدند و بعد با مصطفی مرد فرد تماس داشتم.    ۱۵که آن ها هم روز 

 حرف ه��ای ش�ما را اینج��وری می فهمم ک�ه در م��ورد اع�دام آن ه��ا از دیگ��راندادستان کارلسون:

شنیدید، یکی همان روز و یکی هم که بعدش اطالع پیدا کردید؟

 بله، من خودم تو راهرو نبودم آن روز، من خودم شاهد نبودم. ایرج مصداقی:

 م�رداد اس�ت ی�ک س�ری اس�م را در۱۵ اگوس�ت ک�ه ۶ ح�اال اگ�ر ب�رویم روز دادستان کارلسون:

قس��مت قت��ل ع��ام نوش��تید ک��ه ب��از این اس��امی در کت��اب رقض ققن��وس وج��ود دارد. ب��رای همین

می خواهم بدانم که ایرج جعفرزاده برای سوم اگوست است که در آن روز اعدام شده. ح��اال چ��یزی

که می خواهم بدانم همان شخص است که اسمش دو بار ذکر شده یا چه جوری است؟ 

 بله ممکن است چون شک داشتم. ایرج مصداقی:

 چه چیزی شک داشتید در مورد آن؟دادستان کارلسون:

 ببینید ما داریم در مورد کشتاری صحبت می کنیم ک�ه من دارم در م�وردش تحقی�قایرج مصداقی:

می کنم در حالی که جان مان هم در خطر است. من توی یک انستییتو با امکانات زی��اد نب��ودم. ب��رای

مثال کیومرث میرهادی ماه ها بود که انفرادی بود و از بند ما برده ش�ده ب�ود. او ص�بح اع��دام ش�ده

بود و من ندیدم و ایرج جعفرزاده و من ندیدم برای اینک�ه من ظه�ر آم�دم. آن ه�ایی ک�ه ص�بح اع�دام

شده بودند را بعضی هاشون را شنیدم ولی خیلی ها را خودم دیدم. 

جوابی را که شما دادید من نفهمی�دم چ�ه ربطی ب�ه س�ؤال دادس�تان داش�ت. آق�ایرئیس دادگاه: 

ایرج مصداقی توجه کنید ببینید دادستان چه سؤالی را از شما می پرسد به همان سؤال پاسخ دهید. 

 در مورد ایرج جعفرزاده که من سؤال کردم شما گفتی�د ک�ه ش�ک داری�د. مندادستان کارلسون:

در مورد شک شما سؤال کردم. 

 چون خودم ندیدم. ایرج مصداقی:

 من به این خاطر این سؤال را می کنم که شما اسم ایشان را هم در س��وم ودادستان کارلسون:

هم در ششم اگوست ذکر کرده اید. به چی شک دارید؟ به اینکه اعدام شده؟ 

 نه، به اینکه هر دو روایت بود. ایرج مصداقی:

 یع��نی در حقیقت این اطالع��ات ک��ه ب��ه ش��ما رس��یده یکی می گوی��د او س��ومدادستان کارلسون:

اگوست اعدام شده و یکی می گوید ششم اگوست اعدام شده. درسته؟ می خواهم ب��دانم دلی��ل اش

که هر دو تاریخ را آوردید این هست؟   

 بله، چون مطمئن نبودم.   ایرج مصداقی:

 شما می گویید افرادی ک�ه روز قب�ل اش اع�دام ش�ده بودن�د چ�ون ک�ه گفتی�ددادستان کارلسون:

فردایش بود که شما را پایین بردند. حاال می خواهم بدانم این اطالعات را از کجا به دست آوردید؟
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 مرداد. شما صحبت کردید که دیرتر شما رفتید انجا. ۱۵در چه روزی؟ در 

ًایرج مصداقی:  بله، موقعی که من رفتم این ها همه را دیدم که اعدام شدند. با همه این ه��ا تقریب�ا

با هم رفتیم. …

 کجا همه تون با هم رفته بودید؟ دادستان کارلسون:

 همه مون با هم از بند به آن سالن ترمینال که گفتم منتقل شده بودیم. غ��الب اینایرج مصداقی:

 مرداد با هم�دیگر از بن�د رف�تیم و ب�ا هم ب�ه آن س�الن ترمین�ال۱۵آدم ها اکثر این آدم ها همه نه، روز 

رفتیم. همان جایی که گفتم ما را تقسم کردند و از آنجا ما را دادگاه بردند. فقط چند نفر از این ها با

ما نبودند وگر نه بقیه اک�ثراً ب�ا هم�دیگر از بن�د ب�یرون آم�دیم. و هم�ان روز بع�د از من خیلی هاش�ون

دادگاه رفتند. من توی راهروی مرگ بودم وقتی این ها را دادگاه بردند. می توانم بگویم کدام هاش��ون

با ما از بند بیرون نیامدند.  

 حاال بگویید آن کسانی که قبل از اینکه شما بیایید آنجا و اعدام ش�دند و ش�مادادستان کارلسون:

دیدید آن ها را بگویید. آن هایی که من می خواهم اسم شان را بدانم با قرم�ز زی�ر اس�م ش�ان را خ�ط

کشیدم. 

  آن هایی که خودم دیدم؟ ایرج مصداقی:

 نه بر عکس. شما گفتید قبل از اینکه شما را ببرند یک سری را اع��دام ک��ردهدادستان کارلسون:

بودند. آن ها را بگویید که شما ندیدید. آن ها را بگویید. 

 یک عده را با ما بیرون آوردند و یک ع�ده  از قب�ل بودن�د. من االن ی�ک توض�یح میایرج مصداقی:

 اینج�ا ص�دا ازدهم. ایرج جعفرزاده قبالً اعدام شده بود قبل از اینکه من ببینم. مصطفی مردفرد … 

مبدأ قطع شده است.       

 6 از کجا می دونی که این ها آن روز اعدام شدند؟دادستان کارلسون:

خودم دیدم. من توی ص�حنه اع�دام نب�ودم ولی هم�ه را ب�ه س�مت آمفی تئ�اتر میایرج مصداقی: 

بردند.   

 گوش کنید سوئ تفاهم شده، ما داریم راجع به کسانی صحبت می ک�نیم قب�لدادستان کارلسون:

از اینکه شما را بیاورند. مصفطی مردف�رد، کی�ومرث م�یر … ش�ما را ک�ه هن�وز ن�برده بودن�د از کج�ا

فهمیدی که این ها اعدام شده اند؟ هنوز خودت آنجا نیامدی. 

توی راهروی مرگ که بودم بچه ها به من گفتند. ایرج مصداقی: 

 من درست متوجه ش�دم این ه�ایی ک�ه خ�ط قرم�ز زی�ر آن ه�ا هس�ت کس�انیدادستان کارلسون:

هستند که خودت با چشم خودت دیدی که بردند سالن اعدام، درست است؟ 

همه را نه، ایرج جعفرزاده را ندیدم، ایرج مصداقی: 

 دیگه کی ها را ندیدی؟ آن ها که قرمز است؟ دادستان کارلسون:

من پشت در دادگاه نشس�ته ب�ودم ک�ه ناص�ر منص�وری را ب�ا برانک�ارد بردن�د ت�ویایرج مصداقی: 

راهروی مرگ و بعد که من رفتم دیگر ناصر منصوری را ندیدم. 

6 https://www.youtube.com/watch?v=Jbp4J7stTUY
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 خوب این را قبالً تعریف کردی.دادستان کارلسون:

مصطفی مردفرد و ایرج جعفرزاده را ندیدم. ایرج مصداقی: 

 ام مرداد این اسامی را می بینی زی��رش خ��ط۱۸ باشه فهمیدم. می رویم سر دادستان کارلسون:

قرمز کشیدم، اولی در اصل باید قرمز باشد. علی بک. کدام را خودت با چشم خودت دیدی؟ 

هیچ کدام، این ها همه قبل از اینکه من بیایم اعدام شده بودند. ایرج مصداقی: 

 از کجا فهمیدی که آن ها آن روز اعدام شدند؟دادستان کارلسون:

 نف�ر بودن�د. قب�ل۳۰ آن ها همه از زندانیان بند یک کنار جهاد بودند و آن ه�ا بیش از ایرج مصداقی: 

از اینکه ما به راهروی مرگ بیاییم یا کنار دادگاه، آن ها را صبح ناصریان و حمید عباسی آورده بودن�د.

برای اینکه آن ها متوجه نشوند چی می گذرد، قبل از اینک�ه م�ا را بیاورن�د آن ه�ا را آورده بودن�د ک�ه از

هیچ چی مطلع نباشند. 

 منظورم این است که این ها را از دیگران شنیدی، درسته؟دادستان کارلسون:

 بله،ایرج مصداقی:

 کی فهمیدی که این اشخاص اعدام شدند؟ دادستان کارلسون:

 نف�ر را گفت. بع�داً من ب�ا۸ الی ۷قنبر نعمتی آن روز که بغ�ل اش نشس�تم اس�م ایرج مصداقی: 

همه کسانی که از آن بند زنده بودند هم بند بودم. 

اسم افشین علوی تفرشی، این اسمش تو کتاب قتل ع�ام آورده ش�ده، ولیدادستان کارلسون: 

در کتاب تمشک های ناآرام آورده نشده است. چرا در کتاب رقص ققنوس اسمش اسمش نیست؟ 

از قلم افتاده است بعضی وقت ها اشتباه می شود. ایرج مصداقی: 

ولی اطالعات تو که داری این است که افشین علوی تفرشی آن روز اع��دامدادستان کارلسون: 

شد. درست فهمیدم؟ 

بلهایرج مصداقی: 

۲۱ مرداد می شود گفتی که تو را پیش هی��ات بردن��د، روز ۲۱چند روز بعد که دادستان کارلسون: 

مرداد آیا اشخاصی اعدام شدند؟ 

 بله، ولی من خودم کسی را دقیق ندیدم. ایرج مصداقی:

چون هیچ اسمی از این افراد در کتابت نیاوردی.دادستان کارلسون: 

چون خودم ندیدم، ولی شنیده ها داشتم که ت�و ص�ف کنن�د و برن�د و ….. من نمیایرج مصداقی: 

خواستم همین جوری اسم بیاورم. 

 مرداد هیچ چیز ندیدی؟ ۲۱چطور شد تو آن روز دادستان کارلسون: 

برای اینکه همیش�ه ت�و موقعی�تی نب�ودی ک�ه بت�ونی ببی�نی. وق�تی پاس�دار بغ�ل منایرج مصداقی: 

ایستاده بودند، وقتی در حض�ور من پاس�دار ب�ود، وق�تی کن�ارم بودن�د وق�تی نزدی�ک ش�ان ب�ودم نمی

تونستم تحرکی داش�ته باش�م و ببی�نیم چی می گ�ذرد، ولی می فهمی�دم. خیلی س�اده نب�ود. م�ا داریم

راجع به یک ش�رایط خیلی ع�ادی و راحت ص�حبت نمی ک�نیم. ک�وچک ترین اش�تباهی می تونس�ت ب�ه
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این بعد  و  بود  مرگ  راهروی  آنجا  بودم.  ننشسته  پارک  یک  تو  آنجا  من  شود.  تمام  ما  جان  قیمت 

شرایط را در نظر بگیرید. 

 م��رداد، در کت��اب رقص ققن��وس و آواز خاکس��تر و قت��ل ع��ام….،۲۲ب��رویم دادستان کارلسون: 

ابراهیم اکبری صفت، عبدا….سنگی. 

این اسم ها را خودتان شنیدید من متوجه نشدم.   مترجم: 

 آن روز به غیر از این ها که زیرش خط قرمز کشیدیم کسانی بودند که اعدامدادستان کارلسون:

شدند؟  

بله، می توانم توضیح دهم؟ ایرج مصداقی: 

 بله بفرمایید. دادستان کارلسون:

، قتل کاوه نس�اری اس�ت. ک�اوه نس�اری۶۷یکی از تراژیک ترین صحنه های کشتار ایرج مصداقی: 

صرع شدید داشت. او هفته ای یک ب�ار ی�ا دو ب�ار حمل�ه ص�رع اش می گ�رفت و در اث�ر ض�ربه مغ�زی

حافظه اش را از دست داده بود. او حتی ما را نمی شناخت. خانواده اش هر ب�ار ت�و مالق�ات ب�رایش

عکس می آوردند و توضیح می دادن�د ک�ه این کی�ه و این کی�ه و چ�ه نس�بنتی ب�ا ت�و دارد و توض�یح می

دادند. 

 حاال این روز را برگرد و بگو چه اتفاقی برایش افتاد.دادستان کارلسون:

او بیماری سیاتیک هم داشت راه نمی توانست برود و یک پاییش تقریباً فلج بود. اوایرج مصداقی: 

را نزد هیات آوردند. کارش تمام ش�د و او را ب�ه بن�د فرس�تادند. نمی دانم چ�ه اتف�اقی افت�اد ک�ه چن�د

دقیق�ه بع�د دوب�اره او را ص�دا کردن�د. او را بردن�د ن�زد هی�ات و آوردن�د ب�یرون. او ت�و راه�روی م�رگ

روبروی من بود. حمله صرع اش گرفت و به شدت متشنج بود. تازه حمله صرع اش تمام ش�ده ب�ود

که اسمش را صدا می کنند. اسم اش را صدا زدند، او نمی توانست حرکت کند. ظفر جعفری افش��ار

او هم با ما هم بند بود. او سعی کرد او را روی دوش اش بیان�دازد، ک�اوه نمی توانس�ت ح�رکت کن�د.

)گریه مصداقی( ظفر او را رو دوش اش گذاشت و من تا ج�ایی ک�ه می توانس�تم نگ�اه ش�ان ک�ردم.

کاوه سعی می کرد خودش را بیاندازد روی دوش ظفر، من می دیدم و آن ها به این ترتیب ب�ه س�مت

آمفی تئاتر رفتند. فرامرز جمش�یدی را خ�ودم دی�دم. فک�ر می ک�رد من اع�دام ش�دم، ش�ب ب�ود. ی�ک

عالمه کاغذ کنارش بود و من را دید و با خوشحالی گفت زنده ای؟ گفتم آره، گفت ببین فالنی چقدر

برگه داده گفتند فقط باید برای ما تو این ها بنویسی. بع�د از من خ�داحافظی ک�رد. او را هم�ان ش�ب

اعدام کردند. روشن بلبلیان، محم�د درویش ن�وری، داری�وش حنیف�ه پ�ور، ب�یژن کش�اورز، و دو اس�م

 ب�ودیم، همان ه�ایی ک�ه کرمانش�اهی ه�ا علی�ه ش�ان۱۷دیگر که زیرش خط نکش�یدید، م�ا ت�و ف�رعی 

شهادت دادند و آن ها همان روز اعدام شدند. 

این ها را خودت دیدی یا باز برایت نقل قول کردند؟ دادستان کارلسون: 

بله دیدم، همه این ها را خودم دیدم.  ایرج مصداقی: 

حسین نیاکان را هم همین طور؟دادستان کارلسون: 

حسین نیاکان را ندیدم. ایرج مصداقی: 
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پس از دیگران شنیدی و برایت تعریف کردند؟ دادستان کارلسون: 

بلهایرج مصداقی: 

 مرداد(، اسم یک نفر را زیرش خط قرم�ز کش�یدم۲۵ اگوست )۱۶سه شنبه دادستان کارلسون: 

که اسمش هم در کتاب رقص ققنوس و هم در کتاب قتل عام آمده است. 

بله، غالمرضا کیاکجوری، بله دیدم. ایرج مصداقی: 

از کجا می دانی که او آن روز اعدام شده است؟دادستان کارلسون: 

آخرین گروه بود، اسم آوردم قبالً توضیح دادم. با عادل نوری، محم�د رفی��ع نق��دی،ایرج مصداقی: 

 .…

می دانم دارم فقط کنترل می کنم چون به نظرم آم�د ک�ه نگف�تی کی�اکجوری،دادستان کارلسون: 

 ام۸ ام م�رداد گف�تی. س�ؤالم از ت�و این اس�ت قب�ل از ۸باز تعریف که کردی در مورد این روزه�ا از 

مرداد آیا اتفاق خاصی می افتد؟ 

عملیات مجاهدین بود. ایرج مصداقی: 

نه تو زندان را می گویم.دادستان کارلسون: 

من انفرادی بودمایرج مصداقی: 

این را گفتیدادستان کارلسون: 

اینجوری بگویم، هفتم مرداد آیا اتفاقی در زندان افتاد؟ 

همه تلویزیون ها را از بندها جمع ک�رده بودن�د. روزنام�ه نمی دادن�د. فق�ط بن�د ی�کایرج مصداقی: 

کنار جهاد تلویزیون داشت و خود جهاد. بقیه زندان تلویزیون نداشت. 

 مالقاتی چی؟ دادستان کارلسون:

مالقات قطع شده بود. هیچ کس مالقات نداشت. ح�تی پاس�دارها از زن�دان ب�یرونایرج مصداقی: 

نمی رفتند. آن ها هر دو شیفت تو زندان بودند. روزهای اول افغانی هایی ک��ه زن��دانی ع��ادی بودن��د و

کارهای زندان را انجام می دادند هم از بند بیرون نمی آمدند. ولی بعداً آن ها توانستند بیایند چون من

می دیدم که غذا برای هیات می آوردند. 

 اس�ت. راج�ع ب�ه۲۴ یک سؤال دارم، این از کتاب تمشک ه�ای ن�اآرام ص�فحه دادستان کارلسون:

حمزه شاللوند نوشتی. چیزی راجع به این شخص می توانی بگویی؟ 

 را ی�ک ب�ار بردن�دحمزه شاللوندحمزه شاللوند توی بند بود و با ما بود عمومی، ایرج مصداقی: 

خیلی خیلی بد مورد ضرب و شتم قرار دادند او را خیلی بد زدند. قبالً هم زیاد او را زده بودند. 

 طبق نظر شما او هم اعدام شد یا از بازماندگان بود؟دادستان کارلسون:

 نه، اعدام شد.ایرج مصداقی:

 کی او اعدام شد تقریباً از نظر زمانی؟ دادستان کارلسون:

 نمی دانم.   ایرج مصداقی:

 در کتاب تمشک های ناآرام اس�م هی�ات را آوردی�د کلی هاش�ون را نوش�تید ودادستان کارلسون:

دیگران. درسته؟
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بلهایرج مصداقی: 

 اینجا اسم جعفر نیری را نوشتید. جلویش تو پرانتز خودت نوش��تی۴۸صفحه دادستان کارلسون: 

خیلی مطمئن نیستم که اسمش این باشد. توضیح بده داستان چی یود؟ 

در همه اسناد آمده بود جعفر نیری. من هم نوشتم جعفر نیری. ایرج مصداقی: 

 کدام اسناد را داری حرف شان را می زنی؟دادستان کارلسون:

 هر کسی گروه های سیاسی حتی خود مجاهدین این می گفتند جعفر ن��یری. من همایرج مصداقی:

نوشتم جعفر نیری، ولی نوشتم مطمئن نیستم اس�م کوچ�ک اش را چ�ون می خواس�تم دقی�ق باش�م،

 سال پیش مقاله ام هست و می تونم نشان ت�ان ب�دهم. من ی�ک مقال�ه نوش�تم و۱۴ولی بعداً حدود 

انتشار دادم و عذرخواهی کردم و گفتم من تحقیق کردم اسم کوچ�ک ن�یری حس�ینعلی ن�یری اس�ت.

هیچ کجا در حکم خمینی و در نامه آیت الله منتظری اسم کوچک او نیامده اس��ت. ولی بع��د از اینک��ه

من نوشتم آیت الل�ه منتظ�ری هم گفتن�د اس�م اش حس�ینعلی اس�ت و بع�د من دوب�اره توض�یح دادم

 س�ال بع�د من۸ منتشر کردند. ۶۷احکامی که خمینی برای حسینعلی منتظری و برای رئیسی بعد از 

 در س�قوط هواپیم�ا کش�ته ش�ده اس�ت. این اس�م کوچ�ک۱۳۶۴توضیح دادم که جعفر نیری در س�ال 

اشتباه شده بود و من عکس اش را منتشر کردم. 

 این را متوج�ه ش�دیم. ی�ک اس�م دیگ�ر هس�ت ک�ه قبالً ندی�ده ب�ودم بنویس�ی.دادستان کارلسون:

اسماعیل شوشتری. 

 من در هر نوشته ای و ج�ایی ک�ه ص�حبت ک�ردم در م�ورد اس�ماعیل شوش�تری همایرج مصداقی:

صحبت کردم. 

 کی هست این شخص؟ دادستان کارلسون:

 رئیس سازمان زندان ها بود و بعداً وزیر دادگستری شد. من خودم او را ندیدم اماایرج مصداقی:

زندانیان می گفتند او را هم دیدند. 

 باشد، می دانی حمید رحمانی کیست؟ اسمش آشناست؟ دادستان کارلسون:

 حمید رحمانی؟! نه. ایرج مصداقی:

بعد ادامه پیدا می کند. در کت�اب ات نوش�تی ناص�ریان، داوود لش�گری، حمی�ددادستان کارلسون: 

نوری )عباسی( هستند و به ناصریان کمک می کرد. کی شما این کتاب تمشک های ناآرام را نوشتی؟

۲۰۰۴ ایرج مصداقی:

 است. درسته؟ ۲۰۰۶اولین بار بود. این چاپ دوم است که اینجا داریم دادستان کارلسون: 

 بلهایرج مصداقی:

همان شکل اولیه است؟ دادستان کارلسون: 

 نقشه های زندان را اض��افه۲۰۰۵ یک کمی تغییر کرده است. توضیح دادم در سال ایرج مصداقی:

کردم.  

در کتاب چاپ اول هم نوشتی آیا نوشتی که حمید عباسی همان حمی�د ن�وریدادستان کارلسون: 

است؟ 
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 بلهایرج مصداقی:

از کجا متوجه شدی که اسمش در اصل حمید نوری است؟      

، ما در اوین بودیم یکی از دوس��تان من ب�ه۱۳۶۸ بعد از مرگ خمینی در خرداد ماه ایرج مصداقی:

نام مهدی اسحاقی حادثه ای برایش پیش آمد. تلویزیون داشت یکی از ش�عرهای خمی�نی را ک�ه ت�ازه

فوت کرده بود گوینده می خواند و مهدی مسخره می کرد. یک نفر که توی سلول بود به نام اب��راهیم

قاضیانی او با پاسدارها همکاری می کرد به آن ها خبر می داد. او رفت و به آن ها اطالع داد. 

این ها را خودت دیدی یا باز داری نقل قول می کنی؟ 

 ما با هم تو یک بند بودیم. ایرج مصداقی:

می خواهم مطمئن باشیم که خودت دیدی. 

 من مسئول بند بودم نماینده بچه ها بودم. دو نفر بودیم یک نفر را م��دیریت زن��دانایرج مصداقی:

تعیین کرده بود و  من نماینده بچه ها بودم. 

ادامه بده آن را که داشتیم می گفتیم. 

 مهدی را از بند بیرون بردند. حمید نوری آمد پشت بند و او را مورد شدید ضرب وایرج مصداقی:

شتم قرار داد. 

از کجا می دانی؟ 

 بعداً مهدی برایم تعریف کرد.ایرج مصداقی:

چی برایت مهدی تعریف کرد؟ 

 االن می گ�ویم و بع�د در ح�الی ک�ه حمی�د ن�وری دارد او را می زن�د دوال می ش�ود وایرج مصداقی:

کارت شناسایی اش بیرون می افتد.  مهدی از زیر چشم بند  کارت شناس�ایی او را می بین��د اس��مش

را می خواند حمید نوری. حمید نوری او را به انفرادی برد. همان طور که قبالً گفتم دادیار تص��میم می

 ماه انفرادی بود. من فکر می کردم سه ماه، ولی اشتباه می کردم، ولی بعداً برگش��ت۵گیرد. مهدی 

و تعریف کرد که حمید نوری او را زده است. ولی آن موق�ع نگفت ک�ه اس�م اص�لی اش حمی�د ن�وری

است. شاید ترسیده بود، ولی بعداً ب�ه من گفت می دانی ای�رج اس�م اص�لی حمی�د عباس�ی چیس�ت؟

گفت اسم اش حمید نوری است. گفتم از کجا می دانی؟ گفت وقتی داشت من را می زد کارت اش

افتاد زمین و از زیر چشم بند دیدم. به همین دلیل در کتابم نوشتم. حمید عباس�ی ک�ه اس�م اص�لی او

حمید نوری است. او همین شخصی است که می بینید. 

 تقریباً از نظر زمانی چه شالی شما متوج�ه ش�دید ک�ه اس�م اص�لی حمی�د عباس�یایرج مصداقی:

حمید نوری است؟

 قبل از اینکه کتابم را بنویسم. مهدی به من گفت. ایرج مصداقی:

 ب�ود.۲۰۰۴این را فهمیدم که او به تو گفته است، منظور از لحاظ زمانی می گوییم. تو اولین کت�ابت 

 از نظر زمانی کی فهمیدی؟  ایرج مصداقی:

واقعاً یادم نیست. 
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مصداقی: صفحه ایرج  تا ۲۷۲   ۲۷۳  Grapesو نگفت  را  کتاب  فارسی  اسم  مترجم  ...)اینجا 

احتماال منظور کتاب تا طلوع انگور است(. این راجع به همان چیزی است که برایمان توضیح دادی؟ 

بله، ولی االن کامل اش را توضیح دادم.

Iranianی��ک کت��اب هم نوش��تی ب��ه این ن��ام   Criminal  Governmentچ��ه زم��انی این کت��اب را ،

نوشتی؟ 

 صفحه است و من پانزده سال یواش یواش نوشتم. ۲۵۰۰ چند سال پیش، چون ایرج مصداقی:

همین قسمت اش را می گویم. جدید نوشتی؟  

۲۰۱۸قبل از اینکه منتشر کنم، شاید ایرج مصداقی: 

آنجا اسم حمید عباسی را می گویی. بعد توی پرانتز نوشته اید حمیدرضا. 

اشتباه کردم. یک اشتباه کردم اسم حمید در فارسی خیلی موقع ها با هم می آی��د.ایرج مصداقی: 

بیشتر مواقع حمید با رضا با هم است و شما تو ذهن تان وقتی می خواهید بنویسید حمید می نویس��ید

حمیدرضا. تو همان کتاب هم در جلدهای دیگر درست نوشته ام. ی�ک اش�تباه خیلی س�اده اس�ت. من

یک نفر هستم و هیچ دستیاری ندارم و خودم کتاب هایم را چاپ می کنم و همه کارهای کتابم را خودم

به تنهایی انجام می دهم. من یک انتشارات حرفه ای هم با من کار نمی کند. برای همین ممکن است

از این اشتباه ها ایجاد شود. ده ها نفر کار می کنند تا یک کتاب بیرون می آید ولی من تنها هستم. 

حاال یک سؤال و جواب …. رئیس دادگاه: 

 این لیستی که اینجا می بینید از ایران تریبونال از کمیس��یون حقیقت ی��ابی آندادستان کارلسون:

 نف�ر اعض�ای هی�ات را می بی�نیم و بع�د  اس�م ناص�ریان و۴نوشتیم. ببینید به همین ت�رتیب اس�ت ک�ه 

لشگری و بعد یک مقدار به صورت توضیح نوشته شده. حاال چیزی که من می خواهم از شما بپرسم،

این اطالعات را شما به آن ها داده  اید؟ 

بلهایرج مصداقی: 

یعنی شما بودید که لیست را در اختیار ایران تریبونال گذاشته بودید؟ دادستان کارلسون: 

 آن ها از تحقیقات من استفاده کردند. ایرج مصداقی:

بابک عماد کسی هست که شما بشناسید؟ خیلی کوت�اه می توانی�د ی�ک چ�یزیدادستان کارلسون: 

در موردش بگویید. 

او زندانی بوده قبالً و بعد در ارتباط با کانون زندانیان سیاسی فع��الیت می ک��رده وایرج مصداقی: 

بعد یکی از مسئولین ایران تریبونال بوده است. 

ایشان هم توی گوهردشت بوده؟دادستان کارلسون: 

فکر نمی کنم. او از قزل حصار آزاد شد. ایرج مصداقی: 

م�ترجم می گوی�د در حقیقت ص�حبت دادس�تان درب�اره م�وج اول و دوم تم�امدادستان کارلسون: 

شده است و چیزی که باقی می ماند یک مقدار سؤال های دیگر هست ک�ه مان�ده و اینک�ه آی�ا قاض�ی

سؤاالتی دارد یا نه و آیا جواب هایش را گرفته است یا نه و این برنامه بعداز ظهر است.   
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دادگاه:  می توانندرئیس  بقیه  حاال  شده  تمام  هایش  سؤال  دادستان  که  است  این  سر  صحبت 

سؤال های شان را بکنند و بقیه دارند آماده می شوند.وکیل ده دقیقه سؤال دارد. فعالً می رویم برای

ناهار.

دادگاه برای ناهار تنفس داد و یک ساعت و نیم بعد دادگاه جلسه هشتم دوب�اره آغ�از

شد.

در اینجا هم از فایل های صوتی دیدبان ایران و دیگر فایل های منتشریادداشت منصوره بهکیش: 

شده قسمت اول پرسش و پاسخ ها را پیدا نکردم.  

نمی دونم چقدر شما مرگ را تا حاال تجربه کردید یا از نزدیک تجربه کردید. ش��ما: 7ایرج مصداقی

فکر می کنید چند دقیقه دیگر ممکن است زندگی تان تمام شود. من مدتها ب�ه این فک�ر می ک�ردم ک�ه

آیا وصیت نامه بنویسم یا ننویسم، و اگر خواستم بنویسم چی بنویسم. گاهی فک�ر می ک�ردم این قت�ل

عام است و نباید بنویسم، ولی گاهی فکر می کردم شاید باید ی�ک چ�یزی از خ�ودم ب�اقی بگ�ذارم ک�ه

بدانند من تا آخرین لحظه چی فکر می کردم. گاهی اوقات فکر می ک�ردم آی�ا درس�ت اس�ت ک�ه من

 این فشار راانزجارنامه نوشتم، گاهی اوقات فکر می ک�ردم آی�ا به�تر نیس�ت ک�ه ب�ا بچه ه�ا ب�روم.

بچه های دیگر هم داشتند. من یادمه منوچهر بزرگ بشر و محم��د فرم��انی ه��ر دو روز

 تایی شان گفتند آن چیزی را ک��ه قبالً نوش��ته بودن��د را۲ مرداد رفتند دادگاه و هر ۲۱

قبول ندارند. همه این فشار را داشتند. 

 این هم زن�دانی ه�ای ش�ما اع�دام ش�دند، می دونی�د ب�ه چ�ه ص�ورتی اع�دامدادستان کارلسون:

شدند؟ 

دار زدند. ایرج مصداقی: 

این اطالعات را از کجا به دست آوردید؟ دادستان کارلسون:

از برخوردهایی که با ما می کردند. ایرج مصداقی: 

دادستان کارلسون: منظور من این هست ک�ه وق�تی ش�ما می گویی�د آن ه�ا را ب�ه دار

می زدند و حلق آوی�ز می کردن�د، می خ�واهم ب�دانم این اطالع�ات را از کج�ا ب�ه دس�ت

آورده بودید؟ 

ای��رج مص��داقی: ص��دای تیرب��اران نمی آم��د. قبالً وق��تی در اوین اع��دام می کردن��د،

 بخش نامه شورای عالی قضایی هست که همه را دار۱۳۶۳از سال  صدایش می آمد.

بزنند. آنجا توی آن بخش نامه هست که به غیر از مواردی که سنگسار هست یا شیوه

ولی درخاصی را حاکم شرع گفته از جمله گاز، صلیب کشیدن، بقی��ه دار زدن هس��ت. 

 مرداد به بعد، می آمدن�د ت�وی۱۸همه پاسداران بخصوص از آن روزها پاسداران و از جمله 

7 https://www.youtube.com/watch?v=yhV9b2IYsFE
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 ماراهروی مرگ و تهدید می کردند و می گفتند لگد آخر را خودم می زنم توی شکمت.

می تونستیم بفهمیم چی دارند می گوین�د، چ�ون بچه ه�ا را روی ص�ندلی ی�ا نیمکت، من ندی�دم و نمی

دونم آنجا می گذاشتند و بعد پاسدارها و همان کسانی که می رفتن�د نگ�اه کنن�د و مجب�ور بودن�د برن�د

آنجا و می رفتند، این ها با لگد می زدند توی شکم بچه ها و آن ها از روی صندلی یا نیمکت می افتادند و

دار زده می شدند. برای اینکه وقتی کسی را دار می زنند اگر روده اش پر باشد او وقتی ب��ه دار زده

می شود دریچه های غیر ارادی اش باز می شود و اگر روده اش پر باش��د خ��ودش را ک��ثیف می کن��د.

بعد از اینکه اعدام ها تمام شده بود ناصریان تو بند م��ا آم��د و گفت رفق��اتون را ب��اال

شما فعالً جان به در بردید. هر م�وقعی ک�هکشیدیم، یعنی دار زدیم. گفت: حکم امام است. 

بخواهیم حکم امام را راجع به شما اجرا می کنیم. 

 ببینید من وقتی ص�حبت های اولیه ام را ک�ردم، گفتم ی�ک م�وج دوم هم از ایندادستان کارلسون:

اعدام ها وجود داشت، در مورد موج دوم این اعدام ها من چیزی را ک�ه می خ�واهم ب�دانم این اس�ت

که آیا شما خودتان شاهد چیزی بودید آنجا در مورد این اعدام ها؟ ن�ه اینک�ه کس�ی ب�رای ش�ما گفت�ه

باشد اینکه خود شما تجربه اش را داشته باشید از این اعدام ها.

، من از پشت پنجره داشتم از آن س��وراخ۱۳۶۷  شهریور ۵ایرج مصداقی: صبح شنبه 

نگاه می کردم و یازده روز بود اعدم ها متوقف شده بود، مراس�م عاش�ورا و تاس�وعا

 هنوز ماه محرم بود، ما فکر می کردیم اگ�ر آن روزکه روزهای عزاداری است تمام شده بود.

نیایند دیگر تمام است. من دیدم ن�یری ماش�ین اش ایس�تاد و ن�یری از ماش�ین اش پی�اده ش�د و وارد

ساختمان شد. من داد زدم، داد ک�ه ن�ه، بلن�د برگش�تم و ب�ه بچه ه�ا گفتم ن�یری آم�د. فک�ر کردن�د من

شوخی می کنم، ولی آمدند ماشین را دیدند خود نیری رفته بود تو، نیم ساعت بعد ح��دوداً دقی��ق اش

را نمی دانم، محمد وهاب یکی از کسانی که آنجا بود را صدا زدند، او را بردند و م��ا فهمی��دیم دوب��اره

شروع شد. اسم من را صدا کرد و گفت آماده شو می آییم دنبالت. 

کی اسم شما را گفت؟ دادستان کارلسون: 

: پاسداری که در را باز ک�رد. هم�ان موق�ع دی�دیم ناص�ریان هم وارد س�اختمان ش�د،ایرج مصداقی

یعنی نیری و دیگر اعضای هیات زودتر از ناصریان وارد ساختمان ش�دند، ولی چن�د دقیق�ه بع�د دی�دم

گفت امروز مثل اینک��ه  اومحمد وهاب برگشت، به او گف��تیم چی ش��د؟ گف��تیم چ��را برگش��تی؟

 گفت دارن��د آن ه��اقرار نیست با ما برخورد کنند، مثل اینکه برای زندانیان چپ آمده اند.

را می آرند، برای همین من را فرستادند به بند، دیگه دنبال من نیامدند، ولی من تا آخ�ر ش�ب س�عی

می کردم که خودم را نشان ندهم، گوشه اتاق نشسته بودم ک�ه اگ�ر از چش�می نگ�اه می کنن�د من را

نبینند. 

در مورد محمود علیزاده اعظمی چه می دانید؟ دادستان کارلسون: 

 او را می شناسم، می دانم یک حقوق دان بود، او در ارتباط ب�ا ح�زب … م�ا ب�ا هم،ایرج مصداقی:

هم بند بودیم، ولی خیلی از او نمی دانستم ولی فقط می دانستم که او هم زندانی چپ بود. 

کی بود که با همدیگر هم بند بودید؟ دادستان کارلسون: 
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، مدت کوتاهی با همدیگر هم بند بودیم. ۱۳۶۵ سال ایرج مصداقی:

می دونید که در طول این مدت چه اتفاقی برای او افتاده؟ دادستان کارلسون: 

 می دونم که اعدام شده، ولی اینکه چه جوری و چگونه اطالعی ندارم. ایرج مصداقی:

شما صحبت این را کردید که بعد از یک مدتی شما را از گوهردشت ب��ه اویندادستان کارلسون: 

می برند، چه زمانی بود؟ 

، همه ی زندانیان گوهردشت را به اوین منتقل کردند. ۱۳۶۷ بهمن ۲۹ ایرج مصداقی:

چه سالی گفتید؟دادستان کارلسون: 

، فقط زندانیان کرج توی گوهردشت ماندند. ۱۳۶۷ بهمن ایرج مصداقی:

۱۳۶۶ شما گفتی��د اولین ب��ار س��ال اگر من درست متوجه شده باش��م،دادستان کارلسون: 

بود که حمید نوری را دیدید. درسته؟

 بلهایرج مصداقی:

 این هم در رابطه با زمانی بوده که از تونل رد می شدید و شما را می زدند.دادستان کارلسون:

درسته؟ این که می گویید وقتی صحبت موج اول اعدام ها بوده باز آنج�ا دی�ده ب�ودین او را؟ و بع�د از

اینکه این اعدام ها تمام می شود در رابطه با این مصاحبه ها او را دیده بودید. درسته؟ 

بلهایرج مصداقی: 

آی�ا ش�ما حمی�د ن�وری را ب�از هم دی�ده ببینید عالوه بر این چیزهایی که گفتم،دادستان کارلسون: 

بودید و مالقاتی با او داشتید؟ 

 بله، وقتی می رفتم دادیاری او را می دیدم. من چند بار رفتم دادی��اری، او هم��وارهایرج مصداقی:

آنجا بود و می دیدم اش. 

حاال بخواهید حدس بزنید که چند بار بود، چند بار دادیاری رفته بودید؟ دادستان کارلسون: 

 بار۴حداقل ایرج مصداقی: 

 اگر از نظر زمانی بخواهیم ببینیم که کی بوده، آیا این قبل از اعدام ه��ا ب��ودهدادستان کارلسون:

یا بعد از اعدام ها؟ 

بعد از اعدام ها در اوین. ایرج مصداقی: 

وقتی که ص�حبت گوهردش�ت هس�ت آن ه�ا را من برات�ون گفتم چ�ه مواق�ع ودادستان کارلسون: 

شما گفتید که چه مواقعی او را دیدید، ولی بعد از آن دیگه تو گوهردشت او را ندیدید؟

 من او را دیدم. زمانی که می خواستند از ما۶۷چرا اول اینکه قبل اش در فرودین ایرج مصداقی: 

برای ش�رکت در انتخاب�ات مجلس ش�ورای اس�المی، س�ومین دوره رأی گ�یری کنن�د.  من او را آنج�ا

دیدم. 

بعد از آن دیگه او را ندیدید تا توی اوین؟ دادستان کارلسون: 

چرا بعد از آن هم او را دیدم، وقتی مصاحبه اجباری در گوهردشت می گرفت. هرایرج مصداقی: 

روز او را می دیدم. ساعت ها می دیدم. 
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نه منظور من این است عالوه بر آن چیزهایی که در موردش صحبت کردیندادستان کارلسون: 

باز هم او را در گوهردشت دیده بودید؟

نه.ایرج مصداقی: 

 حاال توی اوین این دفعاتی که شما می گویید او را دیدید، فقط دیدید ی��ا اینک��هدادستان کارلسون:

با هم صحبت کردید؟ 

نه با هم صحبت نکردیم. ایرج مصداقی: 

یعنی فقط دیدن اش؟دادستان کارلسون: 

بلهایرج مصداقی: 

 بود که۲۰۰۴حاال برگردیم سر کتاب های شما. گفتید اولین کتاب تان را سال دادستان کارلسون: 

بیرون دادید. نوشتن این کتاب را از کی شروع کردید؟ 

من بعد از اینکه آمدم خارج از کشور همیشه یک سری یادداشت هایی می نوش�تم.ایرج مصداقی: 

 شماره نشریه ایران زمین چاپ شد، راج��ع۶ یا ۵ سال پیش من یک مطلب بزرگی نوشتم که در ۲۵

.   ۶۷به کشتار 

از چه سالی؟ دادستان کارلسون: 

، از ژوئن ت��ا س��پتامبر، ولی من یک ب��اره نوش��تم. ی��ک روز نشس��تم و این را۱۹۹۶ایرج مص�داقی: 

 آن را نوش��تم.۱۳۷۵ اردی بهش��ت ۲۸نوشتم، ولی توی آن نشریه از ژوئن تا سپتامبر چ��اپ ش��د. من 

 صفحه برای آقای موریس دنبی کاپیتورن گزارش��گر۳۵قبل اش هم بارها یادداشت نوشته بودم. من 

 و من در ارتب�اطA4 ص�فحه ۳۵سازمان ملل متحد در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران نوش�ت،  

 در کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو شهادت دادم.  ۶۷با کشتار 

شما صحبت یادداشت می کنید که قبالً یادداشت ک��ردم. از کی ش��روع کردی��ددادستان کارلسون: 

که این یادداشت ها را بنویسید؟

 من از زم�انی ک�ه از زن�دان در آم�دم، گ�اه می نوش�تم. من ب�ا این مس�اله زن�دگیایرج مصداقی:

 در زن�دان س�روده ش�ده ب�ود هم�ه را ت�وی۶۷می کردم. من حتی شعرهایی که در ارتب�اط ب�ا کش�تار 

ت��والت از حف��ظ ک��ردم، سیص��د ص��فحه هس��ت و من آن را منتش��ر ک��ردم. ت��و آن ش��عرها می توانی��د

راهروی مرگ، دار زدن بچه ها و همه این چیزی که تعریف کردم را توی این شعرها ببینید. 

می خواهم ببینم این را که من درست متوجه شدم که این ش�عرها ش�عرهاییدادستان کارلسون: 

نیست که خود شما سروده اید این شعرها متعلق به دیگران است. درسته؟ 

 نه، این شعرها متعلق بود به نصیر نصیری، او چند سال پیش فوت کرد. ایرج مصداقی:

آن مدتی که در زندان بودید چیزی هم می نوشتید؟ دادستان کارلسون: 

نه، به خاطر همین هم این شعرها را حفظ می کردم، به خ�اطر اینک�ه خط�ر م�رگ داش�ت. فق�ط آن

اسامی ای که گفتم را جمع کردیم، اسامی اعدام شدگان که در همه بندها در اوین و در گوهردش��ت

چه کسانی اع�دام ش�دند. فق�ط اس�م زن�دانیان مجاه�د اس�ت. هم�انی ک�ه گفتم دس�ت خ�ط مه�رداد
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کاووسی است و تقریباً اسم زن ها توی آن نیست و اسم زندانیان چپ در آن نیست. برای اینکه ما

از کسانی که با خودمان بودند، تحقیق می کردیم. 

چرا آن موقع اسم خانم ها در آن نبود؟ دادستان کارلسون: 

 برای اینکه زن ها با ما نبودند؟ ایرج مصداقی:

۲۰۰۴خوب آن جور که من متوجه شدم کتاب »تمشک ه�ای ن�اآرام« را س�ال دادستان کارلسون: 

چاپ کردید. از کی شروع به نوشتن کردید؟ 

۲۰۰۰سال ایرج مصداقی: 

 راجع به کتاب »رقص ققنوس ها« آن را کی چاپ کردید؟ دادستان کارلسون:

االن دقیقاً یادم نیست.برایم مهم نبوده که حفظ کنم. ایرج مصداقی: 

بعد از کتاب تمشک های ناآرام بوده؟ دادستان کارلسون: 

بلهایرج مصداقی: 

Theکتاب دادستان کارلسون:   Massacreقتل عام(، شامل کتابی اس�ت ک��ه ب��ه انگلیس��ی در( 

 بیرون دادید، درسته؟ ۲۰۲۰سال 

 جلدی کتاب من است.  ۴بله، آن ترجمه خالصه کتاب ایرج مصداقی: 

 تا کتاب را بفرمایید این ها را۴خودت ترجمه کردی یا دادی به جایی که همه دادستان کارلسون:  

خالصه و ترجمه کنید. 

نه، دوستم سپهر منوچهری اسمش روی کتاب نوشته شده، او ترجمه کرد.ایرج مصداقی: 

من صحبت راجع ب�ه ی�ک لیس�ت ک�ردم ک�ه ح�تی این دوس�تت دلج�و هم ذک�ردادستان کارلسون: 

کرده که این لیست را شما دارید. این لیست کدام لیست است؟ همان لیستی است ک�ه دوس�تت ب�ا

دست خط خودش نوشته؟ 

بله، آن لیست و اضافه بر آن من خیلی چیزها را اضافه کردم. مثالً اسم زنانی ک�هایرج مصداقی: 

اعدام شدند، اسم زندانیان چپ که اعدام شدند. 

این اطالعات را از کجا آوردی؟ از کی گرفتی؟ دادستان کارلسون: 

با کسانی که زنده ماندن�د ص�حبت ک�ردم. زن�دانیان چپ ب�ا آن ه�ا ارتب�اط داش�تم وایرج مصداقی: 

تحقیق کردم. تا حد امکان سعی کردم اشتباهات آن ها را هم رف�ع کنم. من خیلی س�عی ک�ردم ت�ا آن

جایی که ممکن است اشتباهات را رفع کنم. می بینید سعی کردم بفهمم اسم درست نیری چیست و

عکس اعضای هیات کشتار را من منتشر کردم. عکس هایی که هیچ جا نبود و سعی می کردند منتشر

نشود. 

اولین بار کی این لیست چاپ شده است؟ دادستان کارلسون: 

در کتاب رقص ققن�وس ه�ا. البت�ه لیس�ت زن�دانیان ت�وده ای را فک�ر کنم قبالً چ�اپایرج مصداقی: 

کرده بودم. در بی بی سی. در آنجا من منتشر کردم.

 اینجوری بپرسم لیستی که با دست خط آن ش�خص نوش��ته ش�ده ب�ود و بع��ددادستان کارلسون:

شما آن را تصحیح کردی، اولین بار کی و در کدام کتاب منتشر شد؟
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کتاب های مجاهدین منتشر شده ولی من درایرج مصداقی:  از  یکی  بار در  اولین  کنم  فکر می 

اختیارشان گذاشتم. 

سال اش را نمی دانی؟ دادستان کارلسون: 

( ۱۳۷۵ )۱۹۹۶چرا، بهار ایرج مصداقی: 

-Bloodما کلی گزارش ه�ای امنس�تی را بررس�ی و م�رور ک�ردیم از جمل�ه؛ دادستان کارلسون: 

Soakeded Secrets اسرار آغشته به خون(، تو با امنستی همکاری می کنی؟( 

با آن گزارش نه.ایرج مصداقی: 

با گ�زارش دیگ�ری؟ ب�ا عب�دالرحمن برومن�د، جف�ری رابرتس�ون چی ب�ا آن ه�ادادستان کارلسون: 

همکاری می کردی؟ 

بله، من با آن ها همکاری می کردم. ایرج مصداقی: 

 لطفاً مختصر و مفید بگو همکاری با آن ها چگونه بوده است؟ دادستان کارلسون:

من با خانم جنیفر رابینس�ون دس�تیار آق�ای جف�ری رابرتس�ون گفت و گ�و ک�ردم وایرج مصداقی: 

ایشان با من مصاحبه ای کردند. آن موقع خانم رؤیا برومند و خانم الدن برومند بودند. 

 رؤیا و الدن برومند هم آنجا بودند؟ دادستان کارلسون:

 را ب�ا۶۷ رؤیا برومند فک�ر کنم ب�ود. من ب�ه ج�نیفر رابینس�ون توض�یح دادم کش�تار ایرج مصداقی:

جزئیات توضیح دادم و بعد کسانی را که می شناختم به آن ها مع�رفی ک�ردم و گفتم می توانی�د ب�ا این

اف�راد هم گفت و گ�و کنی�د و من از آن ه�ا خ�واهش ک�ردم از آق�ای جف�ری رابرتس�ون و خ�انم ج�نیفر

رابینسون که با این ها صحبت کنند، ولی در گفت و گوهای هیچ کدام نبود.  

خوب بعد همکاری کردی در م�ورد این ش�کایتی ک�ه ب�اعث ش�ده االن ب�ه ایندادستان کارلسون: 

تحقیقات برسد. خوب تعریف کن در آن مورد.

درباره شکایت؟ ایرج مصداقی: 

 آره دیگه چی باعث شد و چه اطالعاتی تو گرفتی؟ دادستان کارلسون:

 من یک روز یک نامه دری�افت ک�ردم. این نام�ه از طری�ق پس�ت آم�ده ب�ود و در آنایرج مصداقی:

فردی که من نمی شناختم برایم نوشته بود که ش�ما کس�ی را می شناس�ید ک�ه من هم می شناس�م.

اگر بخواهید می توانیم با همدیگر گفت و گو کنیم و شماره تلفن اش را گذاشته بود. 

نوشته بود راجع به چه شخصی هست؟ دادستان کارلسون: 

اس��م نی��اورده ب��ود. من بالفاص��له زن��گ زدم. او گفت آی��ا اگ��ر من ی��ک عکس��ی راایرج مصداقی: 

بفرستم شما می شناسید؟ گفتم نمی دانم. بالفاصله برایم فرستاد و بالفاص�له گفتم حمی�د عباس�ی.

قیافه او اصالً فرق نکرده است. من اگر بخواهم راجع به ناصریان بگویم قیافه اش خیلی ف��رق ک��رده

ً است و خیلی بای�د دقت ک�نی ت�ا بشناس�ی. ح�تی ش�اید خیلی ه�ا نشناس�ند، ولی حمی�د ن�وری مطلق�ا

اینجوری نیست، خیلی شبیه همان زمان است. بعد قرار شد همدیگر را ببینیم و من او را دیدم و بعد

او مرا از روی مقاله ام پیدا کرده بود. 

این او زن است یا مرد است؟ دادستان کارلسون: 
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مرد است. نوشته بود حمید نوری حمید عباسی و سرچ  کرده بود. یک مقاله منایرج مصداقی: 

آمده بود و در آنجا حمید نوری و حمید عباسی را نوشته بودم و به این ترتیب او مرا پیدا کرد. 

خوب چه حسی ب�ه ت�و دس�ت داد وق�تی این عکس ک�ه او ب�رایت فرس�تاد رادادستان کارلسون: 

دیدی؟ 

من قبالً عکس های زیادی از کسانی که از دهه شصت در کشتار دس��ت داش��تند راایرج مصداقی: 

 نفر از باالترین کسانی که ح��تی در جوخ��ه ه��ای۱۰پیدا کرده بودم و اولین بار نبود. من عکس الاقل 

اعدام شرکت داشتند را پیدا کرده بودم و راجع به آن ها نوشتم. حتی عکس شان را ت�وی ویالی ش�ان

پیدا کردم، وقتی دارند بیلیارد بازی می کنند، این اولین بار نبود.

ما االن داریم راجع به این عکس صحبت می کنیم. وقتی این عکس را دی��دیدادستان کارلسون: 

چه حسی به تو دست داد؟ 

وقتی او گفت او را می شناسد، یک حسی به من دس�ت داد ک�ه این دفع�ه احتم�الایرج مصداقی: 

دارد با دفعات قبل فرق کند. برای همین گفتم فردا ببینم اش و راجع به چ��یز دیگ��ری فک��ر نکنم و او

را دیدم و او برایم توضیح داد که چه مشکلی بین این ها هس�ت. او توض�یح داد ک�ه بچ�ه ک�وچکی دارد

دختر کوچکی دارد، او از همسرش جدا شده بود و همسرش دختر خوانده نوری هست. او ب��رای من

توضیح داد زندگی اش را که چه جوری آشنا شده با همسرش و گفت اولین بار با او در آلم��ان ارتب��اط

برقرار کرده است. 

 این ها را م�ا الزم نیس�ت وارد بش�یم، ن�تیجه اش چی ب�ود وق�تی او را دی�دی ودادستان کارلسون:

شنیدی؟

 نتیجه  این بود؛ فکر کردیم یعنی او خبری دریافت کرده ب�ود ک�ه حمی�د ن�وری چ�ونایرج مصداقی:

متوج�ه ش�دیم او وی�زای ش�نگن ایتالی�ا را دارد. این یع�نی ه�ر موق�ع او بخواه�د می توان�د ب�ه اروپ�ا بیای�د. او

 سال به اروپا می آمد. او به آلمان، ایتالیا، سوئیس و سوئد دو بار آمده ب��ود نمی دانم ج��ای۷به مدت 

دیگری هم رفته بود یا نه. خیلی از کسانی که در جنایات دهه شصت دست دارند، می آیند اروپا و می

روند. بعضی وقت ها بعدش من متوجه شدم. 

ح�اال اگ�ر برگ��ردیم س�ر همین مس�اله ک�ه ش�ما این عکس را از این ش�خصدادستان کارلسون: 

دریافت می کنید، عکس حمید نوری را. از نظر زمانی چه زمانی چه تاریخی است؟ 

 است.  ۲۰۱۹اکتبر ایرج مصداقی: 

یعنی آن موقع اولین بار بود که خبر را گرفتی. دادستان کارلسون: 

بلهایرج مصداقی: 

وقتی این خبر به شما می رسد شما چی کار می کنید؟ دادستان کارلسون: 

اولین کار این بود که او گفت او ممکن است بخواهد بیاید به خارج به سوئد، چ�ونایرج مصداقی: 

پاسپورت دخترش دست خودش بود و همسرش خواست پاسپورت بچه را از او بگیرد.  

کی می خواست پاسپورت را پس بگیرد؟ دادستان کارلسون: 
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همسرشایرج مصداقی:  که  گفت  من  به  او  صادقی  هرش  بگویم.  این جوری  است  بهتر  ببینید 

پاسپورت بچه شون را از هرش خواسته. پاسپورت ایرانی، ب�ه م�ادر پاس�پورت نمی دهن�د، پاس�پورت

فقط به پدر می دهند یا با اجازه پدر. مادر نمی تواند برود و تقاضای پاسپورت کند. 

این مسایل را نمی خواهید واردش شویم. این طور که من متوجه ش��دم ش��مادادستان کارلسون: 

با یک شخصی در انگلیس تماس گرفتید. درسته؟ 

بله، برای پیگیری حقوقی پروندهایرج مصداقی: 

آن وقت چ��ه همک��اری ای ب��ا هم��دیگر داش��تید بع��د از اینک��ه این ش��کایت رادادستان کارلس�ون: 

کردید؟ 

من با آقای کاوه موسوی تماس گرفتم. او با خانم ربکا مونی به فرودگاه به دنبالایرج مصداقی: 

من آمد از دفتر حقوقی مک کویی … پارتنر. 

غیر از شما دیگه کی آنجا بود؟ دادستان کارلسون: 

من و آن دو نفر با خانم ربکا مونی و کاوه موسوی به خونه مختار شاللوند رف��تیم.ایرج مصداقی: 

 او را۶۱نزدیک فرودگاه هیترو است. به حمید اشتری هم گفته بودم او هم دوست من است از سال 

می می شناسم، او هم آمد آنجا. آنجا خ�انم ربک�ا م�ونی ب�ا این دو نف�ر ص�حبت کردن�د، ولی ب�ا حمی�د

Theاشتری یک مصاحبه طوالنی کردن�د بع�د من آن بخش کت�ابم قت�ل ع�ام   Massacreرا بهش�ون 

دادم و بعد خانم ربکا مونی با من گفت و گو کرد. بعد من برگشتم به سوئد و خ�انم ربک�ا م�ونی ی�ک

شکوائیه تهیه کردند. او برای من فرستاد و من آن را خواندم چند جایی آن نیاز به تص�حیح داش�ت ی�ا

نیاز به توضیح بیشتر داشت و من انجام دادم و براشون فرستادم. 

ح��اال خیلی خالص��ه این س��ؤال را می خ��واهم بپرس��م. ش��ما در رس��انه ها ی��کدادستان کارلسون: 

مقدار نظراتی مطرح کردید؟ 

کی؟ ایرج مصداقی:

از زمانی که حمی�د ن�وری دس�تگیر ش�د ش�ما در رس�انه های اجتم�اعی زی�ادیدادستان کارلسون: 

صحبت کردید. 

بعد از اینکه دادگاه حکم بازداش�ت او را ص�ادر ک�رد، ولی من چ�یز جدی�دی نگفتم.ایرج مصداقی: 

من همه چیز را قبالً در کتاب هایم نوشته و منتشر کرده بودم. من بارها مصاحبه کرده بودم. من هیچ

چیز جدیدی نگفتم، نداشتم که بگویم هر چه بود نوشته بودم و گفته بودم. 

 حاال بعد از اینکه وکالی مدافع سؤال های شان را از شما بپرسند شاید ما ب��ازدادستان کارلسون:

بر گردیم به شما. آیا این درست است ک�ه ش�ما ی�ک س�ری عکس ه�ا از حمی�د ن�وری را پخش ک�رده

بودید. 

کی؟ ایرج مصداقی:

من از شما دارم سؤال می کنم که آیا این کار کردید و اگر کردید کی این کاردادستان کارلسون: 

را کردید؟ 

 بعد از اینکه عکس او منتشر شد. من اولین نفر نبودم. ایرج مصداقی:
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 ولی بعداً شما این کار را کردید. درسته؟ دادستان کارلسون:

بلهایرج مصداقی: 

چرا؟ دادستان کارلسون: 

 اوالً منتشر شده بود و در ثانی فقط ما می خواستم کسانی که او را دیدند ی��ا او راایرج مصداقی:

می شناسد بیایند با وکیل تماس بگیرند و می دانید که ایرانیان زیادی در سرتاسر دنیا هستند. ش��اکیان

این پرونده از استرالیا، کانادا، آمریکا و سراسر اروپا هستند. 

 دادستان می خواه�د کن�ترلی روی س�ؤال و جواب ه�ا داش�ته باش�د، چ�ون ی�ک س�ریرئیس دادگاه:

سؤال ها هست که جواب ها کاری به سؤال ها ندارد. 

من همین جا می گویم دیگر کار من تمام شد. دادستان کارلسون: 

 دقیقه استراحت می دهم و بعد از آن وکیل ها پرسش می کنند.۵حاال  رئیس دادگاه:

بعد از استراحت: 

 دقیق�ه اس�تراحت بع�داز ظه�ر، ب�ه نظ�ر می آي�د ک�ه وکی�ل۵بع�د از یادداشت منصوره بهکیش: 

مدافع سؤال هایی را مطرح می کند، ولی صدا از اینجا خیلی مشخص نیست:

  دادستانی خیلی خوب و کامل سؤال های شان را پرسیدند و من هم ی�ک س�ری س�ؤال ه�ایموکیل:

را خط زدم و سعی می کنم چیزهایی که پرسیدم را دوباره نپرسم و تکراری نباشد. اما در بخشی از

آن ها سؤال هایی را که می پرسم که بیشتر حالت کنترلی دارد. اولین چیزی که توج�ه من را خیلی ب�ه

خودش جلب کرده این صحنه هایی است که ایرج سه روزه با جزئیات تعریف می کن��د و همین س��ؤال

 س��ال۳۳من است که چه جوری تو همه این  صحنه ها را این طور با جزئیات یادت هست، در حالی که 

از این ماجرا گذشته است؟

 سال است که با این ها زندگی می کنم.     ۳۳ من ایرج مصداقی:

 آیا ممکن است موج اول اعدام ها که اتفاق افتاد ب�ود ب�رخی را امک�ان دارد فرام�وش ک�ردهوکیل:

باشی؟ 

 من چیز عمده ای را فراموش نکرده ام ولی … ایرج مصداقی:

 ک�ه آزاد ش�دی و ش�روع ک�ردی ب�ه یادداش�ت ک�ردن و۹۱ آن جوری که من متوجه شدم سال وکیل:

نوشتن و مستند کردن تمام خاطرات. آیا هر روز هم همین جور مشغول هستی؟ 

 بلهایرج مصداقی:

از اینجا صدا خوب می شود:  

 دادستان که سؤالی ازت پرس�ید پاس�خ ت�و این ب�ود ک�ه هن�وز هم در زن�دان زن�دگی می ک�نی،وکیل:

می شود توضیح دهی منظورت چه بود؟ 

 من هنوز تو راهروی مرگ هستم. من هنوز همه آن لحظه ها را به خاطر دارم. ایرج مصداقی:

حاال به عواقب و جوانب آن وقتی بازجویی ام از تو تمام ش�ود ب�ه آن ب�ر می گ�ردم ک�ه هم�هوکیل: 

این ها چه تأثیری روی تو گذاشته است. ولی ب�ر گ�ردیم ب�ه س�ر خ�ود بحث م�ان اینک�ه آدم فرام�وش
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می کند یا نمی کند، بعد از روز اول تو آمدی پیش من و گفتی راستی من یک چیزی را می خواهم

تصحیح کنم. و من از دادستان خواستم برای این بازجویی مان این نقشه گوهردشت را آماده کند در

مورد نقشه و شماره بندی هایش که االن بگذارم تا ببینیم. عکسی ک�ه می خ�واهیم ب�ه آن نگ�اه ک�نیم

محل هیات مرگ است که مقرشان در این عکس ها کجا بوده است. این را می خواهی بینی یا عکس

دیگری بگذاریم؟

 همین خوب است. ایرج مصداقی:

 چه اشتباهی شده بود وقتی که مقر کمیته مرگ را گفته بودی و می خواستی اصالح کنی؟ وکیل:

 من در توضیحی که برای دادستان دادم درست توضیح دادم و تأکی�د ک�ردم ک�ه منایرج مصداقی:

چگونه می دانم که اینجاست. اولی نه، دومی نه، سومی. سمت چپ، در کتابم نیز همین را نوش��تم و

همین را توضیح داده ام عینا. 

چه چیزی آن غلط بود؟ وکیل: 

مصداقی: آنایرج  و  کشیده  را  مرگ  هیات  مسعود  دوستم  کشیدم،  من  را  نقشه  که  وقتی   

ساختمان که اتاق هیات مرگ است را و وقتی می خواسته در نقشه قرار دهد اشتباهاً ت��وی چه��ارمی

قرار داده است. 

، این عکسی است ک�ه ش�اکی دارد در م�ورد آن ص�حبت می کن�د.F3 در پروتکل  ۳۸ صفحه وکیل:

مسعود که خودش هم شاکی اس�ت، کس�ی اس�ت ک�ه در کش�یدن نقش�ه ب�ه ت�و کم�ک ک�رده اس�ت،

درسته؟ 

 ب�ود را بگذاری�د، من در آنج�ا توض�یح می۱۲، ۱۱، ۱۰ بله، آن نقشه ای که ش�ماره ایرج مصداقی:

دهم. بله درسته. ببینید من خودم تو نقشه خودم که اینج�ا کش�یدم توض�یح دادم ک�ه هی�ات کش�تار در

 تشکیل جلسه می دادند. و بعد نقشه اتاق که دادگاه در آن بود را شما نشان دادید. وقتی۱۱شماره 

. و من متوج�ه نش�دم۱۰مسعود می خواسته آن نقشه را منتقل کند اینجا منتق�ل ک�رده روی ش�ماره 

ً مس�ئولیت اش�تباه ب�ا من اس�ت، ولی من در کت�ابم دقیق�اً توض�یح دادم و ب�ه ش�ما هم آن روز دقیق�ا

 ب��ود. چن��د۱۱توضیح دادم که آن ساختمانی که در آن هیات مرگ تشکیل می شد، ساختمان ش��ماره 

 اس�ت. در کت�ابم ن�یز همین را نوش�تم، ام�ا وق�تی۱۱بار توضیح دادم که هیات در س�اختمان ش�ماره 

مسغود می خواسته آن عکس را برنامه اتوکد بیاره و بگذارد توی این نقشه، ت��وی س��اختمان ش��ماره

 گذاشته است. ۱۰

. ای�رج ح�االBح�اال می رویم ب�ه پیوست باش�ه فهمی�دم.وکیل مدافع و یکی از وکالی شاکیان: 

 هست که جلویت گذاشتند. این ها اشخاصیBمختصر و مفید نگاه کنید به این اسامی که در پیوست 

هستند که من وکالت آن ها را به عهده دارم و ابن سؤال ها را می پرسم بر مبنای اینک�ه وکالی م�دافع

می گویند که این ها اصالً زندانی نبودند. حاال می پرسم: 

 مسعود اشرف سمنانی، آیا این زندانی بوده یا نبوده؟ ۳ شماره وکیل:

بله بودهایرج مصداقی: 
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کنم، وکیل: آن مدت صحبت می  به  راجع  دارم  ) ۳۰فقط  ژوئیه  ام  تا ۸  )۱۶ مرداد(  اگوست   ۲۵

مرداد( دارم، فقط این پریود را دارم صحبت می کنم. دیدیش، با هم تو یک بند بودید؟ با هم آش��نایی

داشتید؟ 

مسعود توی بند فرعی بود و من توی بند بودم و بعد از کشتار آمدیم پیش هم. ایرج مصداقی: 

 مهدی برجسته گرمرودی. ۴شماره وکیل: 

او را می شناسم. با هم بودیم. ایرج مصداقی: 

کجا بودید؟ وکیل: 

 در زندان گوهردشت و اوین با هم بودیم. ۶۷ و بعد از کشتار ۶۷قبل از کشتار ایرج مصداقی: 

در طول قتل عام چی آیا او را دیدی؟وکیل: 

بله او را دیدم، در راهروی مرگ دیدم. ایرج مصداقی: 

کجا دیدی او را نزدیک هیات مرگ بود یا توی راهرو؟ اگر یادت می آید. وکیل: 

توی راهروی مرگ بود. ایرج مصداقی: 

 همایون کاویانی۵شماره وکیل: 

۶۷ با او هم بند بودم، اما ت��و کش��تار ۶۷ و بعد از کشتار ۶۷من با او قبل از کشتار ایرج مصداقی: 

با هم تو یک بند نبودیم.

 محسن اسحاقی۷شماره وکیل: 

 م�ا ب�ا هم۶۷من با محس�ن اس�حاقی آش�نا هس�تم و او را می شناس�م، در کش�تار ایرج مصداقی: 

نبودیم. او تو بند یک کنار جهاد بود و بعداً ما با هم به اوین رفتیم. تو اوین از هم جدا شدیم. 

 سیامک نادری۸شماره وکیل: 

 م�ا ب�ا هم نب�ودیم. پیش از کش�تار۶۷ سیامک نادری را من می شناسم. در کش�تار ایرج مصداقی:

 من ب�ا او هم بن�د ش�دم. او حکم اش۶۷هم او مدت طوالنی سه س�ال انف�رادی ب�ود. بع�د از کش�تار 

داشت تمام می شد و به همین دلیل از هم جدا شدیم. 

 نجفی آریا فریدون۹شماره وکیل: 

 با هم نبودیم، او هم مدت خیلی طوالنی تو۶۷ من او را می شناسم، قبل از کشتار ایرج مصداقی:

 م�ا ب�ا هم هم بن�د و۶۷انفرادی بود. فکر می کنم دو سال و نیم یا چیزی در این حدود، بعد از کش�تار 

هم اتاق شدیم. در گوهردشت و در اوین. 

 احمد ابراهیمی۱۴شماره 

 هم در اوین ب��ا هم۶۷من او را می شناس��م. از قب��ل می شناس��م بع��د از کش��تار ایرج مص�داقی: 

بودیم. 

 رضا فالحی۱۵ شماره وکیل:

 هم در۶۷ من ب�ا او ب�ودم، بع�د از کش�تار ۶۷من او را می شناسم. قبل از کش�تار ایرج مصداقی: 

گوهردشت و در اوین با او هم بند بودم.

 اکبر صمدی۲۱شماره 
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 من با او هم بند بودم.۶۷ و بعد از کشتار ۶۷ و در جریان کشتار ۶۷قبل از کشتار ایرج مصداقی: 

حتی ما با هم انفرادی رفتیم.   

محمود رویاییوکیل: 

 من ب�ا او هم ات�اق۶۷ و بع�د از کش�تار ۶۷ و در جری�ان کش�تار ۶۷قب�ل از کش�تار ایرج مصداقی: 

بودم. 

 دو تا اسم است که از تو می پرسم. عادل روزدار را می شناسی؟Cپیوست وکیل: 

بل��ه، او عض��و ح��زب ت��وده ای��ران ب��ود. او مارکسیس��ت ب��ود من م��دتی ب��ا او درای�رج مص�داقی: 

گوهردشت هم بند بودم و اعدام شد. من اسم او را در کتابم نیز آوردم. 

 از کجا می دانی که اعدام شده؟ وکیل:

من تحقیق کرده بودم و با زندانیان توده ای زیادی هم صحبت کرده بودم. ایرج مصداقی: 

یعنی از آن ها شنیدین منظورتان این است؟ وکیل: 

بله، 

 خانواده شان را می شناسی؟ وکیل:

خانواده  اش را قبالً نمی شناختم. ایرج مصداقی: 

 حیدر نیکو۴شماره وکیل: 

بله، او عضو حزب توده ایران است و اسم او در کتاب من آم��ده اس��ت و می دانمایرج مصداقی: 

که اعدام شده است.

 م�رداد( اس�ت. در این۲۵ ت�ا ۸ اگوس�ت )۱۶ صحبت تاریخی که می کنیم از س�ی ام ژوئی�ه ت�ا وکیل:

تاریخ آیا برخورد فیزیکی با شما شده است؟ فقط فیزیکی می گویم.

فقط یک بار من را تو انفرادی مورد ضرب و شتم قرار دادند که زیاد نبود. یک ب�ارایرج مصداقی: 

هم ناصریان در حد چک و لگذ زد. 

 اینکه قبالً صحبت اش را کردی که نفس کشیدن در آن سخت ب�ود، بعض�ی ها می گفتن�د ات�اقوکیل:

گاز در این پریود نبوده است؟ 

نه، یک سال قبل بود. ایرج مصداقی: 

 حاال می رویم سر قسمت زجر روحی و یک بخش دیگر را می خواهیم از آن صحبت ک�نیم. ت�ووکیل:

خیلی دقیق گفتی و نمی خواهم تکرار کنم و وظیف�ه دادیاره�ا را خ�وب توض�یح دادی ولی ی�ک س�ؤال

کنترلی، دستیار دادیار آیا  او هم وظیفه اش به همان اندازه دادیار مهم بود یا نه؟

بله، وظیفه مهمی داشت ش�اید تص�میم آخ�ر را در بعض�ی م�وارد بخص�وص موق�عایرج مصداقی: 

آزادی از زندان را خود دادیار که آن موقع ناصریان بود تصمیم می گرفت. 

چندین بار می خواستم بگویم خیلی صحبت این مورس را کردی نمی خواهیم توضیح دهی ک��هوکیل: 

خود  مورس چه جوری است شما گفتی بلد بودی ولی بقیه اشخاص�ی ک�ه در گوهردش�ت بودن�د چی،

آیا آن ها هم بلد بودند؟ 
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همه نه، کسانی که انفرادی بودند یا سابقه انفرادی داشتند، آن ها بلد بودند. چونایرج مصداقی: 

زدن مورس نیاز به تمرین زیاد دارد. خیلی ساده است فقط شماره است. 

این چیزی که االن می خواهم بگویم اگر نظری داری بگو اگ�ر ن�ه هیچ چ�یزی نگ�و و ولش کن.وکیل:

آی�ا رایج و معم�ولی اس�ت در ای�ران ک�ه مرده�ا تعطیلی بگیرن�د وق�تی خ�انم ش�ان زایم�ان می کن�د و

فرزندشان به دنیا می آید؟

مطلقاً چنین چیزی نیس�ت، ح�تی ی�ک م�ورد وج�ود ن�دارد. در س�وئد چ�نین ق�انونیایرج مصداقی: 

هست، این ادعا بر اساس آن چیزی است که در سوئد شاهدش هستیم صورت گرفته است. 

آخرین بخش سؤال های من است در م�ورد ع�واقب هم�ه این ص�دمات روحی ک�ه ب�ه ت�و واردوکیل:

 روز بود که متوج�ه ش�دیم ک�ه اع�دام ه�ایی دارد رخ می۶ الی ۵شده از تو می پرسم. گفتی بعد از 

ده�د. ابت�دا ب�ا نگ�رانی ش�روع ش�د پیش اف�راد، ولی آرام آرام تب�دیل ش�د ب�ه حقیقت و ش�ما ج�واب

دادستان را دادید و گفتید از این حالت اضطراب در مورد مرگ به ش�ما دس�ت داده اس�ت.ح�اال  من

می خواهم کمی عمیق تر وارد این مس�اله بش�وم. اص�الً آدم چه ج�وری آنج�ا می توان�د این ج�وری دوام

بیاورد، طاقت بیاورد وقتی هر لحظه منتظر هس�تی ک�ه مم�ک اس�ت ت�ق ت�ق در بزنن�د و بگوین�د االن

نوبت توست که می خواهیم ببریم و اعدام کنیم. 

همیشه فکر می ک�ردم ت�ا آنج�ایی ک�ه می ت�وانم بای�د تالش کنم زن�ده بم�انم ت�ا اینایرج مصداقی: 

داستان را یک روزی بگویم. امروز خوشحالم که اینجا هستم. 

حاال برگرد از نظر احساسی برو تو آن جو بندتون اتاق تون، جو آنجا چه جوری بود؟ وقتی کهوکیل: 

فهمیدید دارند اعدام تان می کنند. 

من دیگه هیچ آروزیی ندارم. من به همه آروزهایم دس�ت پی�دا ک�ردم، ولی بیش ازایرج مصداقی: 

آنکه نگران خودمان باشیم نگران همه آن هایی بودیم که می ش�نوند ک�ه دیگ�ه بچ�ه هاش�ون نیس�تند.

رشید دروی اشکیکی به من گفت: »من هیچ کی رو ندارم. م�ادرم هیچ کی رو ن�دارد.

 م��ا نگ��راناگر من را اعدام کنند مادرم می آید تو بهشت زهرا چادر می زند همان ج�ا«.

آن ها بودیم. 

 می تونستید بخوابید؟وکیل:

به سختی. ایرج مصداقی: 

 از تمام این اشخاصی که شما اسم بردید دیگر نمی خ��واهیم اس�م بگ�وییم چ��ون خیلی ط�ولوکیل:

می کشد ولی کدامین نفر یا کدام ها از این ها دوست صمیمی شما بودند؟ 

گریه ایرج مصداقی(. ۰خیلی ها نمی توانم اسم بگویم ایرج مصداقی: 

 یعنی اشحاصی بودند که از قبل می شناختید یا توی زندان ب�ا آن ه�ا آش�نا ش�ده بودی�د ی�ا ه�روکیل:

دو؟ 

ه�ر دو، و ن�وه خ�اله ام مرتض�ی م�دنی م�ا از بچگی ب�ا هم ب�زرگ ش�دیم، مرتض�یایرج مصداقی: 

عبدالحسینی از بیرون با هم دوست بودیم. مصطفی اسفندیاری م�ا از ب�یرون ب�ا هم دوس�ت ب�ودیم.

101



محمدحسین حقیقت گو ما از بیرون با هم دوست بودیم. خیلی ها را من می شناسم که اگر بخواهم

نام ببرم فکر نمی کنم که شما وقت شنیدن آن را داشته باشید. 

مترجم: احتیاجی هم نیست. 

خوب می آییم به زمان ح�ال و من می دونم ک�ه ش�ما بازنشس�تگی زودرس داری�د. این دلی�لوکیل: 

اش چیست؟ 

برای اینکه تشخیص دادم من فقط آن چیزی که تمرک��ز دارم و ش��دیداً دارم فق��طایرج مصداقی: 

زندان است و نمی تونم روی چیز دیگری تمرکز کنم.  

 یعنی هرگز نمی توانی این خاطرات را از بین ببری و پاک کنی؟وکیل:

نمی خواهم.  نه،ایرج مصداقی: 

 االن چند روز است که داریم گوش می کنیم و مش�غولیم و دوب�اره می گ�ویی و این خ�اطراتوکیل:

زنده می شوند، چه جوری است هنوز اذیت  ات می کنند این خاطرات؟ 

برای یک دوره کوتاه بله اذیت می کند، اما بعد فک�ر می کنم ک�ه آن ه��ا خیلی ب��زرگایرج مصداقی: 

بودند و من خوشحالم که اینجا امروز می توانم صدای آن ها باشم. خوشحالم که زنده ام و این لحظ��ه

را می بینم. صدای آن ها تو گوش من است. 

سؤالم می دونم سؤال مستقیمی است، ولی می پرسم.خوابت چه ج�وری اس�ت؟ می ت�ونیوکیل: 

بخوابی یا کابوس سراغت می آید شب ها؟ 

من کم می خوابم، ولی کابوس نمی بینم. من همه روز به آن ها فکر می کنم. ایرج مصداقی: 

 را دوب��اره بیاوری��دB من هم می خواهم در مورد اسم ها سؤال کنم. اگر این پیوست رئیس دادگاه:

می خواهم ب��دانم م��رداد(. ۲۵ م��رداد ت��ا ۸ اگوست )۱۶ ژوئیه تا ۳۰صحبت بر سر این دوره است 

این اسامی ای که می خوانم آیا در این زمان که گفتم این ها را توی گوهردشت دیدید

 یا اینکه وقتی توی راهروی مرگ بودید و آنجا نشسته بودید، در هر ح�ال ص�حبت این بره�ه ازیا نه؟

 ژوئیه ت��ا۳۰ مهدی اسحاقی، شما گفته بودید که او را در اوین دیده بودید. بین ۶زمان است. شماره 

 مرداد(، ایشان در گوهردشت بودند یا نه؟۲۵ تا ۸ اگوست )۱۶

 اعدام ش�د. آن ه��ا ب��ا۶۷بله بود در بند یک کنار جهاد بود. دایی او در جریان کشتار ایرج مصداقی: 

هم بودند.

در کریدور مرگ او را دیده اید؟ رئیس دادگاه: 

 مرداد این ها را بردند. من قبالً توضیح دادم، وقتی من آمدم این ه�ا را ب�رده۱۸روز ایرج مصداقی: 

بودند. 

از کجا این اطالعات را داشتی؟ رئیس دادگاه: 

صدا اینجا بودن��د … ۱۸وقتی من آمدم بچه ها به من گفتن��د آن ه��ایی ک��ه ف��رعی ایرج مصداقی: 

قطع می شود.  

.…
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8 حسن گلزاری۱۲حاال شماره رئیس دادگاه: 

می دونم در گوهردشت بود، اما من با او نبودم. چون او متهم کرج بود. ایرج مصداقی: 

 رمضان فتحی۱۶شماره رئیس دادگاه: 

او را می شناسم، در گوهردشت و در اوین با هم بودیم.ایرج مصداقی: 

ما صحبت آن برهه زمانی را می کنیم، آیا او را در این مدت دیدید؟ کجا؟ رئیس دادگاه: 

در گوهردشت در کریدورایرج مصداقی: 

آخرین نفری که اسم می برم حمید نجاتی خالق دوست که ایشان در جریان ط�ول این پرون��ده ف��وت

کردند. 

بله، او را می شناسم در گوهردشت بود، ولی در فرعی بود. م�ا ب�ا هم نب�ودیم ام�اایرج مصداقی: 

 در اوین با هم بودیم. در گوهردشت هم بعد از کشتار با هم بودیم. ۶۷بعد از کشتار 

 ش�هریور ت�ا۵ س�پتامبر )۶ اگوست ت�ا ۲۷، زمان ۳حاال می رویم سر پیوست شماره رئیس دادگاه: 

 حسین حاجی محسن۲ شهریور( است. شماره ۱۵

اسمش را شنیدم و می شناسم و در کتابم هم آوردم، ولی با هم نبودیم. ایرج مصداقی: 

 مجید ایوانی۵شماره رئیس دادگاه: 

 با هم نبودیم. ایرج مصداقی:

بیژن بازرگان رئیس دادگاه: 

بله، در گوهردشت با هم بودیم. ایرج مصداقی: 

 ش��هریور( در گوهردش��ت۱۵ ت��ا ۵ س��پتامبر )۶ اگوس��ت ت��ا ۲۷ش��ما ایش��ان را بین رئیس دادگ�اه: 

دیدید؟ 

ایرج مصداقی: نه، ما آن وقت با هم نبودیم او با زندانیان چپ ب��ود و من اع��دام هیچ

کدام را ندیدیم و آن موقع توی راهروی مرگ نبودم. 

 ب�ا هم در ی�ک بن�د بودی�د،۶۵ محمود علیزاده اعظمی، شما گفتید که سال ۷شماره رئیس دادگاه: 

 چی؟ ۶۷ولی سال 

نه، با هم نبودیم. ایرج مصداقی: 

 ص�حبت ک�رده۵حاال می رویم سر موکلین گیت�ا ک�ه کم�تر هس�تند. در م�ورد ش�ماره رئیس دادگاه: 

بودید که می خواستم سؤال بپرسم. در مورد حمزه شاللوند بروجردی.

من او را می شناسم و قبالً با هم بودیم. ایرج مصداقی: بله، 

 محمود میمنت ۶ برای دادگاه با جزئیات توضیح دهید. شماره رئیس دادگاه:

بله او را می شناسم او را دیده ام. ایرج مصداقی: 

کجا دیده اید؟ توی گوهردشت  در آن برهه زمانی او را دیده اید؟ رئیس دادگاه: 

بله، محمود را االن یادم نیست که توی راهروی مرگ دیدم یا نه. ایرج مصداقی: 

 علی جاجی نژاد۷شماره رئیس دادگاه: 

8 https://www.youtube.com/watch?v=DCSws3V4hU4
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او در گوهردشت بود و او را می شناسم، ولی زندانی کرج بود. ولی بعضی از بله،ایرج مصداقی: 

زندانیان کرج با ما بودند، ولی همه نه. 

 سید عقیل میرمحمدی برنجستانکی. می خ�واهم ب�بینم در آن بره�ه زم�انی۹شماره رئیس دادگاه: 

او را در گوهردشت دیدید یا نه؟

 می شناسم. ۶۰ندیده بودم، ولی او را از سال ایرج مصداقی: 

 نصرالله مرندی۲ شماره .Bرئیس دادگاه: حاال می رویم سر پیوست 

 با همدیگر هم بن�د ب�ودیم، در دوران کش�تار۶۷من او را می شناسم قبل از کشتار ایرج مصداقی: 

 با هم بودیم و بعد از کشتار نیز با هم بودیم. در راهروی مرگ هم با هم بودیم. ۶۷

 اصغر مهدی زاده ۱۷شماره رئیس دادگاه: 

 ب�ا هم ب�ودیم. هم بن�د۶۷  و بع�د از کش�تار ۶۷ در جریان کش�تار ۶۷قبل از کشتار ایرج مصداقی: 

بودیم و در راهروی مرگ با هم بودیم.

 مجید صاحب جم اتابکی ۱۸شماره رئیس دادگاه: 

 با هم نبودیم، فکر می کنم او تو ف��رعی ب��ود، ولی بع��د از کش��تار۶۷قبل از کشتار ایرج مصداقی: 

 در گوهردشت و در اوین با هم بودیم. ۶۷

حسین فارسی حاال آخرین نفر در این لیسترئیس دادگاه: 

 با هم نبودیم، ولی تو راهروی م��رگ من او را چن��دین ب��ار دی��دم.۶۷قبل از کشتار ایرج مصداقی: 

 با او هم بند و هم اتاق بودیم، در اوین و در گوهردشت.۶۷بعد از کشتار 

  که اسم آخری هس�ت، ع�ادل ط�البی ک�ه داریم ص�حبت آن بره�ه۳پیوست شماره رئیس دادگاه: 

دوم را می کنیم که چپی ها را می کشتند. 

نه، من با او نبودم و نمی شناسم. ایرج مصداقی: 

رئیس دادگاه: خیلی ممنون، کسی دیگر سؤالی ندارد. 

 نوبت وکالی مدافع است و تمام روز۹.۱۵ اگوست ساعت ۳۰سه شنبه نهم شهریور/ 

در اختیار وکالی متهم هستیم.  

صحبت هایی در رابطه با برنامه ریزی برای ساعت شروع ساعت دادگ�اه: در حقیقت ص�حبت ب�ر س�ر

این است که وقتی داشتیم برنامه ریزی می کردیم به خاطر جلوگیری از ایجاد ص��ف ب��ه خ��اطر کرون��ا

 شروع می ش�ود. اگ�ر۹زمان شروع دادگاه را یک ربع به تأخیر انداختیم، چون دادگاه معموالً ساعت 

 شروع کنیم. هفته دیگر تص�میم گ�یری می ک�نیم، اگ�ر کس�ی نظ�ری۹همه بخواهند می توانیم ساعت 

دارد بگوی�د. تنه�ا مس�اله ای ک�ه اینج�ا ی�ک مق�دار مش�کل زا هس�ت این اس�ت ک�ه االن دادگ�اه ه�ای

متفاوت شروع می شود و ممکن است کسانی بخواهند وارد دادگاه شوند و در نتیجه با صف طوالنی

 در سالن را باز کنیم ک�ه اف�راد بتوانن�د وارد ش�وند و۹.۱۰روبرو خواهیم شد و برای همین از ساعت 

 بتوانیم جلسه را شروع کنیم. ۹.۱۵
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جلسه نهم دادگاه محاکمه حمید نوری

۲۰۲۱ اگوست ۳۰ برابر با ۱۴۰۰سه شنبه نهم شهریور 

 ثبت نوشتاری پرسش و پاس�خ های دادگ�اه را از فایل ه�ای ص�وتی دی�دهتوضیح منصوره بهکیش:

 انج�ام داده ام. دی�ده ب�ان ای�ران در روز س�ه ش�نبه،  موف�ق ب�ه پخش زن�ده نهمین جلس�ه9بان ایران

دادگاه حمید نوری نشدند، ولی موفق شدند که چهار ساعت از جلسه دادگاه را با تلفن دستی ض�بط

کنند و بخش نوش�تاری زی�ر ن�یز پی�اده ک�ردن و ثبت همین بخش از پرس�ش و پاس�خ ها را ش�امل می

.  شود

این روز دادگاه به طور کامل در اختیار وکالی حمید نوری بود که از ایرج مصداقی به

عن�وان اولین ش�اکی پرون�ده پرس�ش ه�ای بس�یاری کردن�د. م�ارکوس یکی از وکالی

حمید نوری است و به نظر می رسد که پرسش کننده اصلی اوست. 

 ایرج دارم از روی صورت جلسه می خوانم. پلیس س��وئدمارکوس- وکیل مدافع حمید نوری :

(. آی�ا۱۳۷۰ )خ�رداد ۹۱می پرسد  کی از زندان گوهردشت آزاد شدی و تو می گ�ویی م�اه ژوئن س�ال 

این جواب را تو به پلیس دادی؟ 

 بلهایرج مصداقی:

 چرا؟ وکیل مدافع:

همیشه وقتی تاریخ خورشیدی یا تاریخ شمسی ایرانی را به تاریخ انگلیسی ترجمهایرج مصداقی: 

می کنیم اشتباهاتی رخ می دهد. اداره مهاجرت و پلیس همواره خودش با این مشکل مواجه است و

مترجمین هم همیشه با این مشکل مواجه هستند. 

 ای��رج اگ��ر اش��تباه می گ��ویم ص��حیح اش کن. مگ��ر ن��ه اینک��ه این ب��ازجویی ب��ه زب��انوکیل مدافع:

انگلیسی از شما شده است؟

 بله، ولی تاریخ باز به فارسی و ایرانی نیست. اگر من به زبان فرانس��ه هم بگ��ویمایرج مصداقی:

باز همین اشتباه ایجاد می شود. من می تونم توضیح بدهم. 

 اردیبهشت آیا تو کتابی این تاریخ نوشته شده است؟ ۲۹ این تاریخ وکیل مدافع:

 بله، من نوشتم.ایرج مصداقی:

در کدام کتاب نوشته شده است؟وکیل مدافع: 

من در جلد چهارم کتابم نوشتم در پایان اردیبهشت ماه …. ایرج مصداقی:

کدام کتاب؟وکیل مدافع: 

من در جلد چهارم کت�اب خ�اطراتم نوش�تم و توض�یح دادم ک�ه من آخ�رین کاره�ایایرج مصداقی: 

آزادی ام را انجام دادم و دو سه روز بع�د آزاد ش�دم. من ح�دود س�ه روز مرخص�ی از زن�دان ب�ه من

9 https://www.youtube.com/watch?v=KHnXlJuPNUE
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دادند و بعد به من آزادی دادند. به خاطر همین حدود سه روز یا چهار روز تفاوت بین آزادی رسمی و

غیر رسمی من هست. 

 اردیبهشت رسمی است یا غیر رسمی؟ ۲۹ خوب این وکیل مدافع:

من از زندان آزاد شدم و دیگر زندان نبودم و نزد خانواده ام بودم. ایرج مصداقی: 

 اردیبهشت؟ ۲۹بعد از وکیل مدافع: 

بلهایرج مصداقی: 

آیا در کتابی نوشتی که در ماه خرداد آزاد شدی؟ وکیل مدافع: 

 روز بعد از آن می شود خرداد۲ایرج مصداقی: 

 س��ال زن��دان۱۰ بعد برای دادستان ها تعریف کردی که شما حکمی که برایت بریدند وکیل مدافع:

بود. درسته؟ 

بلهایرج مصداقی: 

تو گفتی ک�ه این حکم کاغ�ذش را داری، اگ�ر درس�ت متوج�ه ش�ده باش�م. آی�ا اینوکیل مدافع: و 

برگه را به پلیس سوئد دادی چون من هیچ جا نمی بینم تو پرونده ات باشد؟

نه، مهم نبود. ایرج مصداقی: 

به نظر تو مهم نبود که این برگه را به پلیس سوئد بدهی؟ وکیل مدافع: 

این را باید دادستان تشخیص دهد. ایرج مصداقی: 

حاال می رویم جلوتر از نظر زمانی. االن تو گوهردشت هستیم و گفتی قبل از اع��داموکیل مدافع: 

ها اتفاق هایی افتاد، حرکاتی انجام شد. سؤال های من درباره آن هاست. گفتی که اولین بار ک��ه این

 در تابستان است. ۱۳۶۶شخص عباسی را در زندان می بینی 

بلهایرج مصداقی: 

موقعی بوده که تنبیه می کردند چون ورزش گروهی انجام می دادید. وکیل مدافع: 

بلهایرج مصداقی: 

 نگویی، دقیق می دانی چه ماهی چه۶۶از تو می خواهم دقیق تر باشی فقط تابستان وکیل مدافع: 

روزی؟ تقریباً اگر هم دقیق نمی دانی حول و حوش چه وقت بوده است؟ 

 سال پیش صحبت می کنید و آن روز من بارها در زندان کت��ک خ��وردم.۳۳راجع به ایرج مصداقی: 

بارها در زن�دان ش�کنجه ش�دم. دلیلی نداش�ت ک�ه ت�اریخ دقی�ق ه�ر چ�یزی را ب�ه خ�اطر بس�پارم. آن

، بخصوص قتل عام دوس��تان و عزی��زان ام۶۷چیزهایی که برای من خیلی مهم بود، بخصوص کشتار 

این چیزی بود که لحظه به لحظه و روز به روز به خ�اطر س�پردم. ش�ما و دیگ�ران ممکن اس�ت اگ�ر

روزی پدرتان را از دست دادید یا فرزندتان را از دست دادید را دقیقاً به خاطر داش�ته باش��ید، ممکن

است یادتان نباشد که با همسرتان کی با همدیگر مشاجره کردید. 

سؤال من این بود که ت�اریخ دقی�ق آن را می دانی ی�ا ن�ه، این ط�ور ک�ه معل�وم اس�توکیل مدافع: 

تاریخ دقیق آن را نمی دانی. 

 بود. ۶۶دقیقاً نه، ولی مطمئن ام که تابستان ایرج مصداقی: 
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 فقط گفتی این پاسدارها دو تا صف درست کردند و مثل یک تونل شد و شما را کهوکیل مدافع:

از آنجا رد می شدی، این ها کتک می زدند. بعد گفتی بعد شما را بردند به یک اتاقی بدون پنجره،  درز

زمین را هم پتویی چیزی گذاشتند که شما نتوانید نفس بکشید و هوا داشته باشید. 

بلهایرج مصداقی: 

وکیل شما داشت عنوان می کرد که شما به این اتاق می گفتید اتاق گاز. درسته؟ وکیل مدافع: 

بلهایرج مصداقی: 

با اجازه دادگاه می خواهم یک تصویر نشان دهم ک�ه ای�رج نش�ان ده�د ک�ه این ات�اقوکیل مدافع:  

. این۱۵ ت��ا ۱کجا قرار دارد. همان شماره بندی هایی که دادستان کرده بود را می گذارم. از شماره 

اتاق گاز کجا است در زندان؟

هر ات�اقی معم�ولی در زن�دان می توانس�ت باش�د. اتاق ه�ای زی�ادی ب�ود ک�ه پنج�رهایرج مصداقی: 

نداشت و شما اگ�ر زی�ر در را می بس�تید تب�دیل ب�ه ی�ک ق�وطی بس�ته می ش�د. آن ه�ا می توانس�تند

انبارهای زندان باشند. من تور جهانگردی در زندان نمی رفتم. من زندان را از زیر چشم بند دیدم. در

حالی که حمید نوری و ناصریان با کابل باالی سرم ایستاده بودند. اگر شما جای من بودید اس�م ت�ان

را هم فراموش می کردید. 

 ما دوست نداریم شما این ط�وری ج�واب می دهی�د. لطف�اً فق�ط ج�واب س�ؤال ها رارئیس دادگاه:

بدهید. 

 خوب ح�اال من می خ�ونم قس�مت هایی را ک�ه خ�ودت در م�ورد این ات�اق نوش�تی ت�ووکیل مدافع:

کتاب، بعد شما جواب دهید.

از آن اتاق می توانستیم با زنان زندانی صحبت کنیم ک�ه در ی�ک ف�رعی بودن�د. م�اایرج مصداقی: 

می توانستیم از طریق مورس با آن ها صحبت کنیم. این اتاق گاز چیز دیگری نبود غیر از انبار، ب��دون

پنجره که در طبق�ه س�وم ق�رار داش�ت. و چ�ون آفت�اب تابس�تانی ب�ه روی این ات�اق تم�ام م�دت می

درخش��ید، این ات��اق گرم��تر از اتاق ه��ای دیگ��ر در زن��دان ب��ود. من وق��تی این را می خ��وانم این ط��ور

برداشت می کنم که این اتاق خاصی در زندان بوده است. 

نه، نوشتم انبار بوده در طبقه سوم.ایرج مصداقی: 

بعد هم نوشتی یک اتاقی که گرمتر از اتاق های دیگر در زندان بوده است. وکیل مدافع: 

وقتی طبقه سوم هست یعنی آفتاب از باال به آن می خورد.ایرج مصداقی: 

بهر حال این اتاق گاز در طبقه سوم بوده است. درسته؟ وکیل مدافع: 

بله. می توانست در طبقه دوم هم باشد، ولی من به طبقه سوم برده شدم.ایرج مصداقی: 

 بار در طبقه سوم بودی؟ ۲ بار آنجا بودی. هر ۲ شما گفتی وکیل مدافع:

بله.ایرج مصداقی: 

پس تو نمی دانی کدام ساختمان است در اصل. این جوری می فهمم. درسته؟ وکیل مدافع: 

بله.ایرج مصداقی: 

 این را که نشان دادی کدام صفحه است؟ رئیس دادگاه:
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، ببخشید آقای رئیس دادگاه اگر من یادم می رود، شما یادآوری کنید. ۵۲ صفحه وکیل مدافع:

 ایرج این اتاقی که تو در آن بودی اندازه اش چقدر بود؟ وکیل مدافع:

 نفر در آنجا جا می شدند.۵۰ الی ۴۰ اندازه اش حدود ایرج مصداقی:

 نفر در آن اتاق بودید؟ ۵۰ الی ۴۰منظورت این است موقعی که در آن اتاق بودی، وکیل مدافع: 

حدودا، من نشمردم. ایرج مصداقی: 

من هم نمی گویم دقیقاً شمرده باشی، تقریباً می گویم حدوداً.وکیل مدافع: 

بله.ایرج مصداقی: 

خوب این دو دفعه که شما آنجا بودید،  چه مدت زمانی آنجا بودید؟ وکیل مدافع: 

 ساعت. ۷ الی ۶حدود ایرج مصداقی: 

بعد گفتی که تو حمید عباسی را دیدی. الاقل یک دفعه اش. درسته؟ وکیل مدافع: 

بلهایرج مصداقی: 

از نظر ایستادن جا حمید کجا ایستاده بود؟ شما کجا هستید؟ وکیل مدافع: 

 سال پیش یک واقعه ای اتفاق افت�اد. اص�الً ب�رای من مهم نب�ود. این واقع�ه می۳۳ایرج مصداقی: 

 سال زندان شکنجه ش�دم و کت��ک۱۰تونم بگویم ده ها بار برایم اتفاق افتاده بود. من ده بار در طول 

خوردم. 

 ایرج اگر دقیقاً  نمی دانی تو کجا بودی و او کجا بود، بگو نمی دانم. وکیل مدافع:

بله، ولی باید توضیح بدهم که من در چه شرایطی بودم.ایرج مصداقی: 

ما متش�کر می ش�ویم ک�ه اگ�ر فق�ط کوت�اه و مختص�ر و مفی�د ج�واب س�ؤال ه�ال راوکیل مدافع: 

بدهی. ادامه می دهیم. وقتی تو ادع�ایی ک�ه داری می گ�ویی ک�ه حمی�د عباس�ی را دی�دی آی�ا چش�م بند

داشتی؟ 

بله.ایرج مصداقی: 

من درس�ت متوج�ه نش�دم ک�ه عباس�ی آن موق�ع چی ک�ار ک�رده ب�ود؟ ولی ب�االخرهوکیل مدافع: 

دادستان آنقدر اصرار کرد که تو یک چیزی اینجوری گفتی که عباس�ی نق�ل ق�ول این جمل�ه را گفت�ه:

»اینقدر می زنیم ت�ان ت�ا آدم ش�ید ی�ا می زنیم و می کش�یم». درس�ت می گ�ویم؟ چ�نین چ�یزی گفت�ه

است؟ 

همه شان می گفتند. ایرج مصداقی: 

همه شان؟ وکیل مدافع: 

چند نفر هم ناصریان، هم حمید عباسی و هم لشگری.ایرج مصداقی: 

 ایرج برای تان احترام قای�ل هس�تم ولی من اهمیت نمی دهم ک�ه ناص�ریان چ�ه گفت�هوکیل مدافع:

است. لشگری چه گفته است. 

حمید عباسی این ها را گفت. ایرج مصداقی: 
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در کتاب تمشک های ناآرام گفتید و نوشتید در چندین قسمت کتاب، در مورد ورزشوکیل مدافع: 

گروهی که انجام می دادید در مورد نرمش، در مورد اتاق گاز و این تونل نوش�تید، ت�ا اینج�ا ب�ا هم هم

عقیده هستیم. درسته؟ 

بلهایرج مصداقی: 

من نمی تونم یکی یکی بندها و کتاب ه�ا را نش�ان دهم، چ�ون خیلی می ش�ود. ولیوکیل مدافع:  

درست می گویم که در هیچ کدام از این قسمت ها اسمی از حمید عباسی نیامده است. درسته؟ 

بلهایرج مصداقی: 

 درسته که هیچ کجا در کتاب هایت نوشتی که حمید عباسی این جمله را گفته: »آنقدروکیل مدافع:

شما را می زنیم تا آدم بشید«؟

بله، ننوشتم. ایرج مصداقی: 

آیا درست است ای�رج ک�ه در کت�اب تمش�ک ه�ای ن�اآرام هیچ ج�ایی اس�می از حمی�دوکیل مدافع: 

. هیچ جای آن. درسته؟ ۱۳۶۶عباسی نیاوردی در سال 

۱۳۶۶بله، در سال ایرج مصداقی: 

. گفتی که ما چون ی�ک کی�ک پخت�ه و درس�ت ک�رده۱۳۶۶حاال می رویم سر عید قدیر وکیل مدافع: 

بودیم ما را بردند پیش این پاسدارها چون این ممنوع بود. عید قدیر کی بود؟ بعدش است یا قب��ل از

ضرب و شتم ادعا شده است؟ 

 عید قدیر است. ۱۳۶۶در سال ایرج مصداقی: 

گفتی که این ضرب و شتمی که ادعا شده این هم همان موقع بود.  وکیل مدافع: 

 است.۶۶عید قدیر، هر دو تا در تابستان ایرج مصداقی: 

 برای دادستان تعریف کردی که از پاس�دارها پرس�یدی من ت�ا کی بای�د در این س�لولوکیل مدافع:

انفرادی باشم و جواب دادن�د ک�ه ناص�ریان و عباس�ی بای�د تص�میم این را بگیرن�د. ح�اال اینج�ا اش�اره

نمی کنم که کدام صفحه است، ولی توضیح ات را می گویم که تو گفتی در مورد عید قدیر بوده و ت��و

و یک شخص دیگر به نام عباس رضایی را به سلول انفرادی بردند. راج�ع ب�ه این ی�ک مق�دار توض�یح

دادی و توصیف کردی. آیا درست می گویم ایرج که هیچ کجا در مورد عید ق�دیر و این ه�ا ک�ه توص�یف

کردی اسمی از  حمید عباسی نیاوردی. درسته؟

بله، از پاسدارها  هم اسم نیاوردم.  ایرج مصداقی: 

باز دوباره می گویم من اصالً عالقه ای به اینکه پاسدارها هستند یا نیس�تند ن�دارم. منوکیل مدافع: 

فقط دارم در مورد حمید عباس�ی س�ؤال می کنم. اینج�وری هم هس�ت ک�ه ت�و پرس�یدی ک�ه من چ�ه

مدت زمانی  بای�د در این س�لول انف�رادی باش�م و آن ه�ا گفتن�د بای�د از عباس�ی بپرس�ی. این نوش�ته

نشده. درسته؟ 

 هستیم، ولی هن��وز قب��ل از اع��دام ه�ای۶۷، هنوز هم ۱۳۶۷حاال بر می گردیم به سال وکیل مدافع: 

 است یعنی تقریباً م��اه۱۳۶۷ادعا شده است. گفتی انتخابات بوده است که این هم در ماه فروردین 

، گفتی که حمید عباسی و ناصریان تو را به دادیاری بردند و آنجا از هر کدام شما سؤال۱۹۸۸مارس 
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پرسیدند که آیا حاضرید رأی دهید و شما مجبور بودید یا بایستی می گفتید بله یا نه و همه گفتند نه، و

چند تا از زندانیان آن موقع مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و گفتی این اطالعات را این ها یادداش��ت

می کردند در مورد رأی دادن یا ندادن و این تو پرونده آن ه�ا اض�افه می ش�د. ح�اال می خ�واهم نش�ان

دهم که در کتابت چی نوشتی. اجازه بده من هنوز سؤالم را نپرسیدم. 

ش�ما دقی�ق توض�یح ندادی�د. من نوش�تم ک�ه م�ا ش�رکت نمی ک�نیم. خ�ود زن�دانیانایرج مصداقی: 

می نوشتند که ما شرکت نمی کنیم. 

این کتاب تمشک های ناآرام است اینجوری نوش�تی. ب�رای دادگ�اه کس�انی ک�ه نگ�اهوکیل مدافع: 

 صفحه .... چه  جوری باید بزرگ کرد. اینجوری نوشتید اوای��ل س��ال۲می کنند پروتکل الحاقی شماره 

انتخابات مجلس اسالمی، ما را به بخش دفتری بردند ک�ه طبق�ه پ�ایین ب�ود ک�ه رأی ه�ای م�ان را در

صندوق بگذاریم. آنجا جلوی لشگری و ناصریان یک دانه فرم به ما دادند که باید پر بکنیم. باید هم��ان

جا بنویسم که می خواهیم رأی بدهیم برای انتخابات ی�ا ن�دهیم. ت�ا آن ج�ایی ک�ه من ی�ادم می آی�د هیچ

کدام از زندانیان در بند ما نمی خواستند که رأی دهند. این اولین بار بود ک�ه روس�ای زن�دان برخ�ورد

کردند با یک اعتراض همگی که زندانیان گفتند ما اصالً در انتخابات عمومی سیاسی شرکت نمی کنیم

و تع�داد بس�یار ن�ادری حاض�ر بودن�د ش�رکت کنن�د. ناص�ریان خیلی عص�بانی ش�ده ب�ود وق�تی ک�ه ب�ر

می گشتیم به بند سعید سالمی را یک چیز بیخودی پیدا کردند و مورد ضرب و ش��تم ق��رار دادن��د. این

فرم ها را ضمیمه کردند به پرونده و در هنگام دادگاه از آن اس�تفاده می کردن�د. در این قس�متی ک�ه

در این کتاب نام بردی ناصریان و لشگری هستند و یک کلمه هم در مورد حمی�د عباس�ی نیس�ت ولی

وقتی که اینجا در دادگاه از ش�ما س�ؤال ش�د آن موق�ع اس�م ناص�ریان و عباس�ی را اس�م آوردی، در

حالی که در کتاب اسم لشگری را آوردی. سؤال من این است چرا این را تغییر دادی؟ 

من تغی��یر ن��دادم. من در کت��ابم ه��ر کج��ا در م��ورد دادی��اری ص��حبت می کنم چ��ونایرج مصداقی: 

ناصریان مسئولیت اصلی داشت، همیشه از او یاد می کنم. همین طور از لشگری ب��ه عن��وان مع��اون

 نف�ر را بزنن�د فق�ط۱۰۰امنیتی و مسئول سرکوب یاد می کنم. تصدیق می کنی�د وق�تی می خواس�تند 

 نفر آدم را بزنن�د، من آنج�ا مجب�ورم ک�ه فق�ط اش�اره کنم ب�ه۱۰۰ناصریان و لشگری نمی توانستند 

مسئولین. این نیست که کسان دیگر نبودند. 

ولی قبول داری که اسم عباسی را در کتابت آوردی، ولی در رابطه با چیزهای دیگر.وکیل مدافع: 

بله.ایرج مصداقی: 

چرا در این جلسات دادگاه راجع به لشگری نگفتی؟ چرا وقتی ب��ازجویی حض��وری ازوکیل مدافع: 

تو شده راجع به لشگری نگفتی؟  

بود، ولی من داشتم راجع به مسئولیت حق�وقی دادی�ار ص�حبت می ک�ردم. و آنج�اایرج مصداقی: 

توضیح دادم که این ها در واقع در زندان دادیار چی بود و چی کار می کرد. و آنجا بود که توض��یح دادم

این دادیار بود که تصمیم می گرفت که چه کسی به انفرادی برود و چه مدت برود. ب��رای همین علت

نام عباسی و ناصریان را آوردم. در کتابم لزومی نداشت که بنویسم.

در مورد انتخابات مجلس در کتاب های دیگرتان هم توضیح نوشتید؟ وکیل مدافع: 
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 سال یک بار صورت می گرفت، ولی من راجع به این نوع۴ نه، این انتخابات هر ایرج مصداقی:

 توضیح دادم. آن ها انتخابات مجلس نبودن��د، انتخاب��ات۶۸ و در سال ۶۱انتخابات ها در کتابم در سال 

 انتخابات ریاست جمهوری بود، ولی چنین۱۳۶۸ بود و در سال ۱۳۶۱مجلس خبرگان رهبری در سال 

فرمی را از ما پر نکردند. 

 ک�ه ش�ما در کت�اب ت�ان نوش�تید دارم۶۷ من االن دارم راج�ع ب�ه انتخاب�ات ف�روردین وکیل مدافع:

صحبت می کنم. 

 نوشتم و توضیح دادم. ۶۷بله، من در کتابم در مورد انتخابات فروردین ایرج مصداقی: 

۱۹۸۸ولی سؤال من از شما این ب�ود ک�ه رابط�ه ب�ا این مس�اله ای ک�ه م�ال م�ارس وکیل مدافع: 

است آیا در کتاب دیگری هم شما چیزی در این مورد نوشتید؟ 

 بخ�واهم بنویس�م راج�ع ب�ه این هم می۶۷من هر کجا که راجع به اتفاق های سال ایرج مصداقی: 

نویسم. رقص ققنوس ها  و آواز خاکستر هم تقریباً همان ها را گفتم. نه تو آن نیام�ده چ�ون از زم�ان

رقص ققنوس ها فک�ر می کنم چ�ون از تیرم�اه ش�روع ک�ردم،کشتار در آن شروع کردم. 

 در آن نیامده است. ۶۷بنابراین فروردین 

،Iranian Criminal Governmentشما یک کتاب دیگر هم در این مورد نوشتید؛ وکیل مدافع: 

حاال در این کتاب که اسم اش را به انگلیسی گفت، آیا در این کتاب هم در مورد انتخاب��ات ف��روردین

 نوشته اید یا نه؟۶۷

 صفحه نوشته ام و یادم نیست که در آن کتاب چه نوشته ام.۲۵۰۰در آن کتاب من ایرج مصداقی: 

حاال از پروتکل الحاقی می خواهم بگ�ویم. اینج�ا این ط�ور ک�ه نوش�ته ش�ده در آپری�لوکیل مدافع: 

 وقتی که دوره انتخاب سومین مجلس شواری مجلس دارید راجع به همین مساله ص��حبت می۱۹۸۸

کنید؟ 

تاریخ دقیق انتخابات مجلس سوم شواری اسالمی مشخص است. وکیل مدافع:  

ت��اریخ اش نیس��ت ک��ه من دارم در م��وردش ص��حبت می کنم. در م��ورد خ��ود اتف��اقوکیل مدافع: 

است. آیا این اتف�اقی ک�ه در این کت�اب نوش�ته ش�ده هم�ان اتفاق�ات اس�ت ک�ه داش�تید در م�وردش

صحبت می کردید؟

 ۶۷فروردین ایرج مصداقی: 

یعنی فروردین این چیزی که در این کتاب نوشته شده همان چیزی است که داش��تیموکیل مدافع: 

در موردش صحبت می کردیم؟ 

بلهایرج مصداقی: 

حاال س�ؤال من از ش�ما این اس�ت ک�ه در رابط�ه ب�ا این انتخاب�ات ت�و این کت�اب ت�انوکیل مدافع: 

اسمی از عباسی آورده اید؟ 

نه، نمی دانم، نه نیاوردم. ایرج مصداقی: 

 اس�ت ک�ه من۲حال برگردیم سر این قسمتی که از پروتک�ل ه�ای الح�اقی ش�ماره وکیل مدافع: 

خوندم. نوشتید وقتی که برگشتید به بند، سعید سالمی را این ها زندن�د و ض�رب و ش�تم کردن�د. ولی
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توی دادگاه شما اینجوری گفتید که وقتی آمدید بیرون چند نفری بودید که آن ها زدند. پس چرا در

کتاب یک چیز دیگر نوشتید و در دادگاه چیز دیگری گفتید؟

نه، برای اینکه من اسم یک نفر را مطمئن بودم، من آن فرد را دقیق��ا می دانس��تمایرج مصداقی: 

و دیدم و به همین دلیل نام اش را مشخص کردم. این نشان می دهد  ک�ه من آن چ�یزی را ک�ه دی�دم

را گفتم. 

حاال در مورد این مساله بعداً صحبت می کنیم. ح�اال س�راغ آن دوره ای می رویم ک�هوکیل مدافع: 

ادعا می شود که قتل عام انج�ام ش�ده اس�ت. ب�از س�ؤالی ک�ه می کنم از کت�اب خودت�ان هس�ت و در

حقیقت می خواهم این را چک کنم و ببینم درس�ت اس�ت ی�ا ن�ه. ح�اال ب�رای دادگ�اه می گ�ویم ک�ه این

 اس�ت. من می خ�واهم چ�ک بکنم ک�ه این درس�ت تفهیم ش�ده۱۳۷ ص�فحه ۲پروتکل الحاقی ش�ماره 

 روز طول۸اینجا نوشته شده که این ماشین قتل عام مجاهدین در گوهردشت است؟ 

کشید.  س�ی ت�ا س�ی و یکم ج�والی و بع�د س�وم، شش�م، نهم، دوازدهم، س�یزدهم و

به غیر از آن کسانی که در شهریور هم زم��ان(. ۱۳۶۷ مرداد ۲۵ تا ۸.)۱۹۸۸شانزدهم اگوست 

 روز انج��ام۸با مارکسیست ها اعدام شدند. همه اعدام های زندانیان مجاهدین در گوهردشت در آن 

شد. تمام تاریخ های دیگری که حاال هر کسی می خواهد باشد هر تاریخی را که می خواه�د  بگوی�د آن

تاریخ ها اشتباه است. این برداشت شما این است؟ 

من راجع به آنچه که دیدم و آنچه که نوشتم مطمئن هستم. من مس�ئولیت نوش�تهایرج مصداقی: 

خ�ودم را دارم. همیش�ه وق�تی ی�ک حادث�ه اتف�اق می افت�د، ممکن اس�ت اف�راد مختل�ف برداش�ت های

متفاوتی داشته باشند. 

این س�ی و س�ه س�ال همه اش ش�ما ب�ه دنب�ال تحقی�ق این طور که من متوج�ه ش�دموکیل مدافع: 

بودید و می خواسیتد که حقیقت را روشن کنن�د و می نویس�ید ه�ر کس دیگ�ری در این م�ورد چ�یزی

نوشته است، اشتباه کرده است. 

این نظر من است، می تواند نظر من درست باش�د می توان�د اش�تباه باش�د. نظ�رایرج مصداقی: 

من برای خودم مهم است.  

 روز۸حاال سؤال را اینجوری مطرح می کنم، نظر شما این اس�ت ک�ه اع�دام ه�ا این وکیل مدافع: 

بوده است. درسته؟ 

 از نظر من این طوره، این روزها بوده است. ایرج مصداقی:

لطفاً یک مقدار نزدیک تر به میکروفون بنشینید. ی�ک س�ؤال دیگ�ر می خ�واهم بپرس�موکیل مدافع: 

درباره محمود روی�ایی. نظرت�ان در م�ورد ایش�ان چیس�ت و چ�ه رابطه ای ب�ا هم داری�د هم اکن�ون؟ ب�ا

همدیگر در زندان گوهرددشت هم بند بودید. چگونه بوده؟ 

من با ایشان هم بند بودم در زندان گوهردشت و االن من با او رابطه ای ندارم. ایرج مصداقی: 

یعنی آن مدتی که این قتل عام بوده با هم در یک بند بودید؟ وکیل مدافع: 

تا روز شروع کشتار با هم بودیم ولی از هم جدا شدیم. من یک م��اه و نیم قب��ل ازایرج مصداقی: 

آن نیز انفرادی بودم.
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ادعاوکیل مدافع:  که  آن مدتی  در طول  که  متوجه شوم  را  باید حرف شما  اینجوری  یعنی من 

می شود قتل عام ها بوده هیچ روزی را شما با هم در یک بند نبودید؟

 مرداد به بعد ما با هم نبودیم. ۱۰فکر می کنم که روز ایرج مصداقی: 

ولی نهم مرداد با هم بودید؟ وکیل مدافع: 

 نفر آدم بودیم و۲۰۰ تا ۱۸۰فکر می کنم که با هم در یک بند بودیم، ولی نزدیک به ایرج مصداقی: 

آدم های مختلفی تو بند بودند. 

حاال اگر دادگاه اجازه دهد می خواهم چیزی که در کتاب رویایی نوشته ش��ده ک��ه اینوکیل مدافع: 

 است را بخوانم.  ۶هم توی پروتکل الحاقی شماره 

 در حقیقت این خیلی دیر به دستمان رسیده، وقتی که به عن��وان م��دارک اثب��ات ک��هرئیس دادگاه:

بخواهند به آن استناد بکنند برای دادگاه نگفت�ه بودن�د، ولی دادگ�اه اج�ازه می ده�د ک�ه ب�ه این اس�تناد

بکنند. 

 چن�د ص�فحه۱۷۹ ت�ا ۱۶۱ به بعد. از صحفه ۱۶۱ صفحه ۶حاال پروتکل الحاقی شماره وکیل مدافع: 

هست لیست کسانی هستند که ادعا می شود که این ه�ا اع�دام ش�ده اند و ت�اریخ اع�دام ش�ان نوش�ته

شده است. ببینید این اطالعاتی نیست که شما در اختیار گذاشته باشید. فقط من می خواهم با ش��ما

چک کنم. چند نمونه و سؤال می خواهم از شما بکنم، ولی در این لیست ها چیزه�ای عجیب و غ�ریب

 مرداد در گوهردشت اعدام هایی انج��ام ش��ده، ولی۵ در لیست رؤیایی ۳۰۰زیاد هست. خط شماره 

 مرداد شروع شده است. هیچ نظری چیزی دارید که چرا چنین چ��یزی در کت��اب۸طبق کتاب شما از 

او نوشته شده است؟ 

نه، من مسئول نوشته خودم هستم. ایرج مصداقی: 

 مرداد کسی را اعدام یا حلق آویز نکردند؟ ۵یعنی برداشت شما این است که وکیل مدافع:  

من مسئول نوشته دیگران نیستم. ایرج مصداقی: 

 مرداد در گوهردش�ت۵من دارم راجع به نظر شما صحبت می کنم. به نظر شما در وکیل مدافع: 

هیچ کسی اعدام نشد. درسته؟ 

تا آن جایی که من می دانم، نه. ایرج مصداقی: 

 م�رداد اع�دامی در گوهردش�ت۶ح�اال زی�اد روی این مس�اله نمی خ�واهم تأکی�د کنم. وکیل مدافع: 

انجام نشده است؟ 

 من آنچه را که خودم دیدم و خودم اطالع دارم را گفتم. روزهایی اس��ت ک��ه گفتم،ایرج مصداقی:

روزهای دیگر را من اطالع ندارم و نگفتم. 

 م�رداد در۱۳ م�رداد هم هس�ت. ولی ب�ه نظ�ر ش�ما ۱۳ م�رداد، ت�وی این لیس�ت ۱۳وکیل مدافع: 

گوهردشت اعدامی نبود. درسته؟ 

بر اساس آنچه که من دیدم و من می دانم نبوده، حاال ممکن است آدم ه��ا نظ��راتایرج مصداقی: 

مختلفی داشته باشند. 
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من اینطور که برداشت می کنم جواب شما نه هست.  اگر فقط بگویید نه برای منوکیل مدافع: 

کافی است. 

 مرداد چی؟ ۱۴وکیل مدافع: 

بله.ایرج مصداقی: 

 مرداد، شما برداشت تان این است که در آن تاریخ هم اعدامی نبوده؟ ۲۳در وکیل مدافع: 

بله، آقای رئیس اجازه دارم یک توضیحی بدهم؟ ایرج مصداقی: 

 برداشتی که من کردم تا آن جایی که شما خبر دارید به این ص��ورت ب�وده، ولی اینرئیس دادگاه:

زن�دان ب�زرگ اس�ت و می توان�د ک�ه مس�ایل دیگ�ری جاه�ای دیگ�ری از آن اتف�اق افت�اده باش�د ک�ه ش�ما خ�بر

نداشته باشید. 

بله، ولی اگر اجازه دهید من می توانم یک توضیح دیگر هم اضافه کنمم. ایرج مصداقی: 

ًرئیس دادگاه:  بله حتما

، به تع�دادی از خانواده ه�ا آدرس ق�بر و ت�اریخ اع�دام دادن�د.۶۷بعد از پایان کشتار ایرج مصداقی: 

تمام اطالعاتی که روی سنگ ق�بر نوش�ته و دادی�اری ب�ه خانواده ه�ا داده نادرس�ت اس�ت. من س�ی و

شش تا عکس سنگ قبری که اسم شان توی این کیفرخواست هست را در کتابم منتشر کردم. همه

آن ها نادرست است. و من توضیح دادم که چرا این تاریخ های نادرست را دادند. می تواند به آن دلیل

باشد. 

 خیلی ممنون این را هم در نظر گرفتیم. رئیس دادگاه:

حاال چون که می خواهم راجع به یک مسایل دیگر سؤال بپرسم می گویند ش��اید به��تروکیل مدافع: 

باشد که استراحتی دهیم و بعد ادامه می دهیم. 

 دقیقه تنفس دادگاه است.۱۵در اینجا احتماالً 

 مرداد شما را به دادس�تانی بن�د بردن�د و گفتی�د ک�ه اولین۸هفته پیش شما گفتید که وکیل مدافع: 

گروهی بودیم که ما را برای دادگاه بردند. شما هم اولین نف�ر بودی�د چ�ون ش�ما ت�و س�لول انف�رادی

بودید و اولین نفر بودید. شما گفتید که لشگری گفت برای چی این ها را آوردی�د اینج�ا و این ه�ا را ب�ه

بند خودشان برگردانید. این طوری که من متوجه می شوم شما یواش یواش برگشتید به بن��د خودت��ان

 بود. درست متوجه شدم؟۲که بند شماره 

 که بند سابق مان بود منتقل کردند. ۲بله، بعد از ظهر آن روز ما را به بند ایرج مصداقی: 

باشه. شما صحبت این را کردید که شما از حسینیه بن�د از ی�ک س�وراخ ک�وچکی ی�کوکیل مدافع: 

ج�ایی می توانس��تید ب��یرون را ببینی��د. و ش�ما ص��حبت این را کردی�د ک�ه در آن انب�اری ی��ا س�وله ی��ک

فعالیت هایی داشت انجام می شد. شما گفتید که شما یک فولکس واگن را دیدید ک��ه ب�ا زن��دانیان ی��ا

افرادی که لباس نظامی تن ش�ان ب�ود وارد ش�دند. و گفتی�د ک�ه یکی از این زن�دانی ه�ا هم بن�دی ه�ا

لشگری را می بیند که با یک فرغون طناب دارد می آید ولی کس دیگری او را ندید. حاال سؤال من از

شما این است که این سوراخ در حسینیه که می گویید چی بود و کجا بود؟ 

می توانم یک کم توضیح دهم. یک جای خیلی دقیق نبود.  عالیجنابایرج مصداقی: 
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مدافع:  منوکیل  ببینید،  را  بیرون  می توانید  حسینیه  از  که  است  سوراخ  این  مساله  ببینید 

می خواهم این سؤال را جواب دهید که چی را می توانید در بیرون ببینید؟ 

پس سؤال شما را دقیق متوجه نشدم. ایرج مصداقی: 

من این سوراخ را می خواهم توصیف کنید که گفتید م��ا از این س��وراخ ب��یرون را میوکیل مدافع: 

دیدیم. 

اگر در عکس نگاه کنید یک پرده کرکره هست جلوی پنجره، اگر شما ب�ا ی�ک میل�هایرج مصداقی: 

آهنی آن را کمی فشار دهید یک کمی آن لبه کرکره خم می شود. و ش��ما آن وقت می توانی��د ب��یرون

را ببینید. اگر به عکس هم نگاه کنید آنجا کامالً بسته نیست و به صورت کرک�ره اس�ت. بن�ابراین اگ�ر

لبش را یک کم خم کنید می توانید بیرون را ببینید. 

این پرده کرکره ک�ه ش�ما داری�د از آن ص�حبت می کنی�د، این پ�رده فل�زی اس�ت ک�هوکیل مدافع: 

جوش کاری کرده اند؟ این را دارید صحبت می کنید؟ 

بله یک پرده کرکره فلزی است. ایرج مصداقی: 

آن وقت آن طور که متوجه می شود این پره ه�ایش زاوی�ه دار بودن�د. این ه�ا ب�ه اینوکیل مدافع: 

صورت صاف که نبودند یا به طرف پایین با باال زاویه داشتند. 

شما در عکس می توانید دقیق ببینید. عکسی که در رس��انه های جمه��وری اس��المیایرج مصداقی: 

منتشر شده عکس دقیق پنجره است. 

ایرج، ببینید من چیزی که برایم مهم است که برداشت های شما را از آنجا می خواهموکیل مدافع: 

بدانم چون شما چند سالی آنجا بودی�د و آن ط�وری ک�ه من متوج�ه می ش�وم ش�ما ت�وی حس�ینیه بن�د

بودید شما دیگر چشم بند نداشتید. 

نه، نداشتیم، توی بند، توی هواخوری، توی حیاط ما دیگر چشم بند نداشتیم.ایرج مصداقی: 

حاال باز سؤال خودم را تکرار می کنم آیا این پرده کرکره های فلزی به طرفی زاویهوکیل مدافع: 

داشتند؟ 

زاویه به باال دارد. ایرج مصداقی: 

یعنی در حقیقت من این ج�وری متوج�ه می ش�وم ک�ه اگ�ر آدم می خواس�ت ب�یرون راوکیل مدافع: 

نگاه کند فقط می توانست رو به آسمان را ببیند. درسته؟ 

به سختی می شد پایین را هم به سختی دید و فاص�له دروت�ر را به�تر می ش�د دی�د.ایرج مصداقی: 

مثل یک پرده نبود که شما هیچ چیز را نبینید.  

من می خواهم بدانم هدف از اینکه این پرده کرکره آنجا بوده چی بوده؟ این بوده کهوکیل مدافع: 

کسی بیرون را نبیند؟ 

بله، کم�تر ببین�د. و بع�د منته�ا جنب�ه حف�اظتی هم دارد ک�ه ش�ما خودت�ان را ب�یرونایرج مصداقی: 

نیاندازید. از زندان فرار نکنید. 
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باشه، وقتی صحبت های اولیه در دادگاه را می کردیم یک عکس از کتاب شما را ماوکیل مدافع: 

نشان دادیم. که در حقیقت روز قبل از اعدام ها شما دو تا دیلم توی یکی از این سلول های انف��رادی

پیدا کرده بودید. 

بله

و اینکه شما با آن دیلمی که کوچک تر بوده توانستید یکی از کرکره ه��ا را ب��ه ط�رف پ�ایین خم کنی�د.

حاال چیزی که می خواهم بدانم این است که شما این دیلم را با خودت�ان ت�وی حس�ینیه بن�د داش�تید و

چه جوری توانستید که این جوری آن را خم کنید؟ 

آن سلول انفرادی که من بودم قبالً سلول عمومی بود و بعد سلول انف�رادی ش�د.ایرج مصداقی: 

من این را در کتابم توضیح دادم. این میله ه�ا از قب�ل ت�وی لول�ه ه�واکش ب�اقی ب�ود. این فلزه�ا، این

متان ها را قبالً توی تهویه جا سازی کرده بودند.

سؤال من بر سر حسینیه هست و این پرده کرک�ره ای ک�ه آنج�ا هس�ت این را ش�ماوکیل مدافع: 

چه جوری توانسته بودید که یک س�وراخی در آن اینج�ا کنی�د. من در س�لول انف�رادی ب�ودم وق�تی من

 زندانی دیگر که آنجا بودند و حتماً آن ها این کار را انجام داده بودند. وقتی ش��ما۲۰۰آمدم این کار را 

در زن�دان هس�تید همیش�ه س�عی می کنی�د ک�اری کنی�د ک�ه ب�یرون را ببینی�د و این ی�ک واکنش ط�بیعی

زندانیان است که تالش کنند بیرون را ببینند. 

سؤال من به طور مشخص در مورد حسینیه این بند است آی�ا ش�ما دیده ای�د ک�ه چ�هوکیل مدافع: 

کسی؟ چه وقت و چطوری این کرکره را خم کرده اند؟ 

 س�ال ب�ود ک�ه در آنج�ا زن�دانی بس�ر می ب�رد و ه�ر کس�ی ممکن۶من ندیدم، آنجا ایرج مصداقی: 

است این کار را کرده باشد. 

پس تو نمی دانی چه کسی این کار را کرده است. درسته؟ وکیل مدافع: 

 نه، برایم مهم نبود. ایرج مصداقی:

بعد یک توضیح دادی در م�ورد ی�ک س�وله و انب�اری ک�ه آنج�ا ب�وده. آن ج�وری ک�ه منوکیل مدافع: 

متوجه شدم یک موتور برق رزرو ژنراتور هم آنجا بوده که هر موقع برق رفت این ژنراتور راه بیفتد.

این سوله چیست یک مقدار می تونی در موردش توضیح دهی؟ 

 یک انبار است ما پشت آن را می دیدیم. درش از آن طرف بود و ما نمی دی��دیم.ایرج مصداقی: 

من هیچ گاه داخل آن را ندیدم. 

۹ و ۸وکیل مدافع: اگر درست متوجه شده باشم برداشت تو این اس�ت ک�ه در ت��اریخ 

مرداد اعدام ها در آنجا در این ساختمان انجام شده است. درسته؟ 

 بلهایرج مصداقی:

 چاپ شده، در کتاب زن��دگی در راهروه��ای م��رگ و۲۰۲۰شما در کتاب تان که سال وکیل مدافع: 

قتل عام گفتید که …. جریان این ها چیست؟  بخش

من ننوش�تم، م�ترجم انج�ام داد. ت�وی کت�اب نوش�ته ترجم�ه س�پهر من�وچهری، منایرج مصداقی: 

ندیدم. من آنچه را که نوشتم به فارسی است و مسئولیت آن را به عهده دارم. 
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این کتابوکیل مدافع:  انگلیسی شما چون  بریم سراغ معلومات    بهLiving in Corridorحاال 

( کجا زندگی می کردید؟ ۱۳۵۷ )۱۹۷۹انگلیسی است. قبل از اینکه برگردید به ایران موقع انقالب 

در آمریکا در سانتیاگوایرج مصداقی: 

چه مدت زمانی آنجا زندگی می کردید؟ وکیل مدافع: 

زیاد نبودم.ایرج مصداقی: 

ولی بعد که از ش�ما ب�ازجویی کردن�د ش�ما انگلیس�ی ح�رف زدی�د و م�ترجم س�وئدیوکیل مدافع: 

ترجمه کرد. یعنی درست است که شما انگلیسی را خوب متوجه می شوید. 

بله

وقتی که تو انگلیسی را خوب متوجه می شوی چطور متوجه نشدی مترجم کت��ابت س��وله را نوش��ته

کانتین. 

آنجا مترجم را نوشته سپهر منوچهری و هر چه نوشته شده مسئولیت آن به عهدهایرج مصداقی: 

مترجم است. 

این جوری بپرسم. تو هم فارسی بلدی و هم انگلیسی. یعنی می شود اش�تباه کن�د ب�هوکیل مدافع: 

فارسی نوش�ته باش�ی س�وله و او نوش�ته باش�د ک�انتین. پس برداش�ت ش�ما می توان�د این باش�د ک�ه

 م�رداد، آن ص�فحه را نش�ان دهم. این۹می شود اشتباه کند. حاال ادامه می دهیم و می رویم به ت�اریخ 

عکس را دادستان در پاورپوینت خودش نشان داد. این از کتاب قت�ل ع�ام ش�ما گرفت�ه ش�ده اس�ت.

توی این کتاب نوشتید که این اشخاص نهم مرداد اعدام شدند. از جمله اشخاص�ی ک�ه اس�امی ش�ان

 اس�ت.A57 و بهروز شاهین مغانی در لیس�ت دادس�تان A59اینجا هست: حسین بحری، در پیوست 

می دانم مسئول نوشته های کتاب محمود رویایی نیستی ولی می خواهم س�ؤال را بپرس�م ک�ه چ�را او

این جوری نوشته است؟ برای هیات دادگاه لیستی اس�ت ک�ه قب�ل از اس�تراحت اش�اره ک�ردم. اینج�ا

۱۸نوشته شده حسین بحری در نهم مرداد در اوین اعدام شده، بهروز ش�اه مغ�انی نوش�ته ش�ده در 

 اعدام شده است. می دونم تو این لیست را ننوش�تی ولی ج�وابی داری ک�ه چ�را اینج�وری۶۷مرداد 

نوشته؟ 

بعضی وقت ها در نوشتن لیست شما می توانید چشم تان اشتباه کند و ب�االیی را درایرج مصداقی: 

پایینی و پایینی را در باالیی بنویسد. اگر کسی لیست نوشته باش�د خیلی مواق�ع دی�ده ک�ه اش�تباهاتی

صورت می گیرد، از نظر من طبیعی است. حسین بحری توی بن�د م�ا ب�ود و تقریب�اً ی�ک م�اه از حکم

اش باقی مانده بود و از بند ما او را بردند و من تردیدی در این ندارم و من عکس قبر او را هم دارم

و در کتابم منتشر کردم. 

منظورت این است که رویایی اشتباه نوشته است؟ وکیل مدافع: 

از نظر من آن تاریخی ک�ه من نوش�تم درس�ت اس�ت. من م�وقعیت اف�راد را درکایرج مصداقی: 

می کنم که وقتی لیست می نویسند یا اظهار نظ�ری می کنن�د ممکن اس�ت اش�تباه ش�ود، ولی من در

مورد نهم مرداد و زندان گوهردشت مطمئن هستم. 
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هنوز سر نهم مرداد هستیم. آن ها آمده اند در بند اسامی ای را خواندند و اسامی راوکیل مدافع: 

 هستید وقتی که می آیند و این افراد را می برند؟۲جلوی شان عالمت زدند و شما هنوز تو بند 

کدام افراد را؟ ایرج مصداقی: 

سؤال من این است که روز نهم مرداد شما کجا بودید؟  وکیل مدافع: 

۲ م��رداد در آن بن��د ب��ودم و در بن��د ۱۰ م��رداد و هم روز ۹عالیجن��اب، من هم روز ایرج مصداقی: 

بودم و در هر دو روز افرادی را از بند ما بردند. 

همین را می خواستم بدانم. وکیل مدافع: 

 بودی۲می خواستم بپرسم دهم کجا بودی که خودت االن گفتی که بند وکیل مدافع: 

بلهایرج مصداقی: 

 سال حکم داشتند را جدا کرد۱۰و گفتی لشگری آمد با پاسدارها و افرادی که باالی وکیل مدافع: 

این را قبالً خ�ودت گف�تی ک�ه دهم م�رداد هی�ات ب�ه ولی با تو کاری نداش�ت و ت�و را گذاش�ت بم�انی.

گوهردشت نیامد. 

بله، اوالً این اتفاق در اتاق ما افتاد و نه در بند ما. لشگری در اتاق ما چنین چ��یزیایرج مصداقی: 

گفت و نه در بند ما. من نمی دانم در اتاق های دیگ�ر چ�ه گفت ولی در ات�اق م�ا این را گفت. در ات�اق

.۲شما در بند 

بلهایرج مصداقی: 

جواب سؤالم را نمی دانم دادی یا نه ک�ه خ�ود هی�ات آن روز در گوهردش�ت نبودن�د ووکیل مدافع: 

آن ها رفته بودند اوین. درسته؟ 

بله، به نظر من آن روز در اوین بودند.ایرج مصداقی: 

چون طبق ادعای دادستان می گوی�د ک�ه حس�ن گل�زاری و اص�غر مه�دی زاده آن روزوکیل مدافع: 

بردن شان دادگاه. 

ایرج مصداقی: می تواند نظر متفاوتی باشد ولی نظر من این است که هیات در روز

دهم مرداد در گوهردشت نبود. این نظر من است. 

 اگوست. دفعه قبل صحبت۱۵ مرداد که می شود که می شود ۱۴ممنون، می رویم به وکیل مدافع: 

کردی و گفتی که آن روز زندانیان تصمیم گرفتند به جای چش�م ب�د لن�گ ببندن�د و آن ط�وری ک�ه من

متوجه شدم این بر مبنای چندین دلیل است که این کار را کردند. عالوه بر اینک��ه آدم می توانس��ته از

الی این لنگ ببینه،  می شد وق�تی حم�ام می رفتی�د خودت�ان را خش�ک کنی�د ی�ا اگ�ر زخمی می ش�دید و

صدمه می دیدید می توانستید دور خودتان بپیچی�د. ح�اال س�ؤال من این اس�ت ک�ه زن�دانیان خودش�ان

تصمیم می گرفتند که چی به چشم شان ببندند؟ نگهبان ها هیچ اظهار نظری نمی کردند؟ 

نه، زندانیان می توانستند، حتی خود زندانیان چشم بند درست می کردند. ایرج مصداقی: 

پس نظر شما این است ک�ه خ�ود زن�دانیان اج�ازه داش�تند انتخ�اب کنن�د ک�ه ه�ر چیوکیل مدافع: 

می خواهند به چشم شان ببندند وقتی از بند بیرون می آیند؟ 

بله، عالیجناب می توانم توضیح دهم؟ ایرج مصداقی: 
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دادگاه توضیحرئیس  اگر  دهید.  جواب  را  او  سؤال های  باید  می کند  سؤال  شما  از  وقتی  ببینید   :

تکمیلی یا چیزی الزم باشد. بعداً با وکیل خودتان انجام دهید، ولی وکیل مدافع فقط می خواهد که به

سؤال اش جواب دهید. 

 مرداد تصمیم گرفتید که به جای چش�م بند۱۴من جواب سؤالم را گرفتم که شما در وکیل مدافع: 

از لنگ استفاده کنید. درسته؟ 

بلهایرج مصداقی: 

 ام ش�ما چش�م بند دیگ�ری داش�تید و۱۴من این جوری برداشت می کنم که تا قب�ل از وکیل مدافع: 

بعد از آن شما لنگ بستید؟ همه اینجوری کردند؟ 

همه نه.ایرج مصداقی: 

 مرداد؟۱۴تو خودت کی لنگ داشتی قبل از وکیل مدافع: 

من قبالً لنگ نداشتم. ایرج مصداقی: 

۱۴ م�رداد چش�م بند داش�تی و بع�د از ۱۴پس برای خودت اینجوری بوده ک�ه قب�ل از وکیل مدافع: 

مرداد لنگ می بستی. درسته؟ 

بلهایرج مصداقی: 

ببنیم تص�حیح کن اگ�ر غل�ط می گ�ویم. ی�ادم اس�ت ک�ه گف�تی لن�گ ن�ازک ب�ود و آدموکیل مدافع: 

می توانست از پشت آن ببیند. 

ش��ما می توانی��د چن��د نخ آن را هم بکش��ید و خودت��ان می دانی��د ک��ه از کج��ای آنای��رج مص��داقی: 

می توانید ببینید. 

وقتی که این نخ هایش را هم که کش�یدی، دیگ�ر راحت می دی�دی یع�نی انگ�ار دیگ�روکیل مدافع: 

چشم بند نداشتی؟ 

بله، تقریباً این جوری بود. ایرج مصداقی: 

 م�رداد ش�ماها در راه�روی م�رگ راحت این ط�رف و آن ط�رف می۱۴یعنی بع�د از وکیل مدافع: 

رفتید و همه چی را هم می دیدید و انگار چشم بند ندارید. 

همه نه، من بله.ایرج مصداقی: 

 مرداد، گفتی لشگری با پاسدارها آمد و شما را برد. ۱۵حاال می رویم سر وکیل مدافع: 

بلهایرج مصداقی:

 هستی یا جای دیگری هستی؟ ۲من متوجه نشدم از کجا تو را برد؟ هنوز بند وکیل مدافع: 

 بودم. ۲نه، بند ایرج مصداقی: 

پس هنوز باقی بودی؟اینجا گفتی که تو را بردند طبقه سوم اول. تو را کجا بردند؟ وکیل مدافع: 

 خودش در طبقه سوم است. وقتی ما را از بن��د ب��یرون بیاورن��د می رویم۲این بند ایرج مصداقی: 

به راهرو. 

لشگری شما را کجا برد؟ وکیل مدافع: 
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پاسدار. بعد ازایرج مصداقی:  تا  با چند  بود  توی راهرو یک میز گذاشته بودند، لشگری نشسته 

اینکه چندین سؤال می کرد من را منتقل کرد به یک بن�د دیگ�ر ک�ه نقش�ه اش را من در اینج�ا توض�یح

دادم که کجا بود. 

همان که به آن می گویی ترمینال. درسته؟ وکیل مدافع: 

بله، همان ساختمان طبقه سوم رفتم. ایرج مصداقی: 

. ۱۵طبقه سوم ساختمانی که شماره اش را گذاشته بودیم وکیل مدافع: 

 االن یادم نیست، ولی اولین ساختمان بود. ایرج مصداقی:

اینجا به نظر می رسد که استراحت ظهر است. 

 مرداد را کنار بگذاریم. این اولین روزی است ک��ه۸ برای اینکه اشتباه نشود. … حاال وکیل مدافع:

شما پیش هیات مرگ می روید. درسته؟ 

بله، بعد از ناهارایرج مصداقی: 

هفته پیش خیلی حرف زده شد در مورد اینکه دادگاه در کدام ساختمان بود.  وکیل مدافع: 

در ساختمان شماره یازده، بله مطمئن هستم. ایرج مصداقی: 

اینجوری که من متوج�ه ش�دم از روی این می گ�ویی ک�ه روب�رویش هیچ چ�یز دیگ�ریوکیل مدافع: 

نبود، راهرو نبود و حیاط زندان است. 

من دیوار را می دیدم و پشت سرم را نمی دیدم. ولی بله روبرویش راهرو نبود.   ایرج مصداقی: 

پس با هم به توافق رسیدیم که آن چیزی که دادستان نشان داد غلط ب��ود، چ��ون آنوکیل مدافع: 

 بود. درسته؟ ۱۰دادگاه توی شماره 

بله، اشتباهی بوده که نقشه کش مرتکب شده است و من در کتابم دقیق توض��یحایرج مصداقی: 

 بود. ۱۱داده ام که این در ساختمان شماره 

 اس��ت.۱۱من می خ��واهم ب��دانم ک��ه االن نظ��رت این اس��ت ک��ه س��اختمان ش��ماره وکیل مدافع: 

درسته؟ 

 است. نظرم عوض نشده است.۱۱قبالً هم نظرم همین بود که ساختمان شماره ایرج مصداقی: 

 را می گویی و در مورد دادگاه ص��حبت۱۱وکیل مدافع: هنوز هم می پرسم ساختمان وکیل مدافع: 

می کنی؟ 

بلهایرج مصداقی: 

حاال نگاه کنید ب�ه این تص�ویر، من هم فک�ر کنم هم�ان ش�ماره ه�ایی را گذاش�تم ک�هوکیل مدافع: 

دادستان گذاشته اس�ت. چن�د ت�ا س�ؤال در این م�ورد دارم. دو ت�ا راه�رو هس�ت یکی را گذاش�ته ای�د

 وجود داشت؟ ۲ و ۱. آیا دری بین راهروی شماره ۲راهروی شماره یک و یکی راهروی شماره 

یادم نیست.ایرج مصداقی: 

ولی درست است شما گفتید با همین لنگ آنجا بودید. درسته؟وکیل مدافع: 

بله ولی من عکس نگرفتم. چیزی اس�ت ک�ه من ی�ادم اس�ت و ق�رار نیس�ت دروغایرج مصداقی: 

بگویم. 
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 بوده یا نه؟ این سؤال را هفت��ه پیش۲ و ۱یادت نمی آید آیا دری بین راهروی شماره وکیل مدافع: 

 دری وجود داشت؟ ۱جواب دادی ببخش مرا من یادم نمی آید. آخر راهروی 

به آن پشت، بله فکر می کنم چون جایی بود که من نمی دانم چی بود.  ایرج مصداقی: 

چ��ه چ��یزی ب��اعث می ش��ود ک��ه فک��ر ک��نی در اس��ت ح��دس می زنی فک��ر می ک��نی؟وکیل مدافع: 

چه جوری است این جوابت؟ 

اصالً برایم مهم نبود، برای من مهم بود که دادگاه کجاست. ایرج مصداقی: 

پس آخرین سؤال طبق برداشت تو این راهروی مرگ اینجا ست که نشان می دهم؟وکیل مدافع: 

بلهایرج مصداقی: 

اینجا چی که خط کشیدم. اینجا دری بود یا نه؟ وکیل مدافع: 

بود، ولی باز بود. هر ساختمانی به راهروی اصلی زندان در دارد. ایرج مصداقی: 

یادت می آید که اینجا دری بوده است ولی آنجا را یادت نمی آید. درسته؟ وکیل مدافع: 

بلهایرج مصداقی: 

این راهرو چقدر است؟تخمینی بگو.   فهمیدیوکیل مدافع: 

اصالً نمی توانم بگویم چون حفظ نکردم و اصالً برایم مهم نبود. ایرج مصداقی: 

 متر بود؟ یک چیز تقری��بی۵  متر بود،۱۰۰نمی گویم که سانتی متر و دسی متر بزنی. وکیل مدافع: 

بگو. 

نظری ندارم. من در ارتباط با موضوعاتی که برایم مهم نبود هیچ کنجکاوی نش��انایرج مصداقی: 

نمی دادم که آن ها متوجه بشوند من می بینیم یا سعی می کنم ببینم. 

نمی دانی اندازه این راهرو چقدر است؟ وکیل مدافع: 

نه، نمی دانم.ایرج مصداقی: 

 هم حتماً اندازه آن را نمی دانی؟ ۲در مورد راهروی وکیل مدافع: 

 دقیقاً نه، چون آنجا تمام تالش من این بود تا بفهمم که توی دادگ�اه چی می گ�ذردایرج مصداقی: 

و نه اینکه اندازه راهروها چقدر است.. 

 توالت بود. خودت گفتی که چند بار توالت رفتی. درسته؟ ۵ایرج، وکیل مدافع: 

 بارها رفتم. ایرج مصداقی:

نمی دانی چقدر باید راه بروی تا برسی به توالت؟ وکیل مدافع: 

 نهایرج مصداقی:

این چقدر بود تقریباً اتاق دادگاه؟وکیل مدافع: 

یک اتاق اداری بزرگ بود و من اندازه آن را نمی دانم. ایرج مصداقی: 

ایرج بگذار این جوری بگویم اگر تو هیچ یادت نمی آید اندازه درازی راهرو و پهن�ای آنوکیل مدافع: 

بکشی؟ وقتی که اندازه های اش را نمی دانی.  نقشه را چه جوری توانسته ای

من نگفتم عکس گرفتم، من گفتم حدس می زنم برای اینک�ه م�ردم بدانن�د آن روزایرج مصداقی: 

چه گذشته است. و مادران و پدران بدانند که بچه های شان را کجا بردند. این ها برای من مهم بود. 
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جواب سؤال را بدهوکیل مدافع: 

برای من مهم نبود که بدانم اندازه ها چقدر است.ایرج مصداقی: 

 مرداد هستیم، خوب می آییم پایین به این محل. کی تقریباً می آورند آنجا؟۱۵وکیل مدافع: 

بعد از ناهار ایرج مصداقی: 

آن جوری که متوجه شدم توی یکی از این راهروها می نشینی؟ ک�دام ش�ان، ش�مارهوکیل مدافع: 

؟ ۲ یا ۱

 بودم.  ۱من فکر می کنم تو راهروی شماره  بله،ایرج مصداقی: 

 بودی؟۱چرا فکر می کنی توی راهروی وکیل مدافع: 

 نشسته بودند و داشتند چیزی می نوش�تند۲برای اینکه چند نفر در راهروی شماره ایرج مصداقی: 

و من جلوی آن ها نبودم. کنار آن ها نبودم. 

کجای این راهرو هستی؟ آن باالیی این پایینی؟ وکیل مدافع: 

دقیقاً یادم نیست. برایم مهم نبود. من آنجا به فکر جانم بودم. ایرج مصداقی: 

ببین من یادم نمی آید چقدر طول کشید تا رفتی داخل دادگاه؟وکیل مدافع: 

 دقیقاً یادم نمی آید، ولی می دونم قبل از من تعدادی آنج�ا رفتن�د و آمدن�د ب�یرون.ایرج مصداقی:

 تا از آن ها را به خوبی به یاد دارم. ۶من 

ولی شما خودت یادت نمی آید که دقیقاً کی وارد آن اتاق شدی؟ وکیل مدافع: 

 بود.۲بعد از ساعت ایرج مصداقی: 

ببینید وقتی وارد دادگاه می شوید در این مورد صحبت کردیم که چه احساسی داری��دوکیل مدافع: 

در این مورد من هیچ سؤالی ندارم، ولی بعد از آن شما وارد راهروی مرگ می شوید. درسته؟ 

بله. ایرج مصداقی:

حاال چیزی که من می خواهم بدانم اینکه در این راهروی مرگ ش��ما در کج��ا نشس��تهوکیل مدافع: 

بودید؟ 

مطمئن هستم این سمت ب�ودم. تردی�دی در این ن�دارم ولی اینک�ه دقیق�اً در ک�دامایرج مصداقی: 

نقطه بودم یادم نیست. 

من متوجه نشدم کدام طرف را می گویید؟وکیل مدافع: 

سمت راست. این اگر راهرو باشد این س�مت. دی�وار این ط��رف. اگ��ر این راه��روایرج مصداقی: 

باشد، من این سمت دیوار نشسته بودم، یعنی دیواری که روبروی دادگاه است نه پشت به دادگاه. 

یعنی این عکسی که دارند می کشند این زرده اینجا نشسته بودید؟وکیل مدافع: 

بله، دقیقاً یادم نیست که کدام نقطه نشسته بودم، ولی ت�وی همین راه�رو ب�ه اینایرج مصداقی: 

دیوار تکیه داده بودم. 

ولی نمی دانید که آیا مقابل دادگاه سمت راست بودید یا سمت چپ؟وکیل مدافع: 

چ�را می دانم س�مت چپ نب�ود، س�مت راس�ت دادگ�اه ب�ود. اگ�ر من رو ب�ه دی�وارایرج مصداقی: 

نشسته باشم سمت راست من حسینیه بود. 
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ناهار سؤالوکیل مدافع:  برویم برای  بخواهیم  اینکه  از  این می گذریم. حاال قبل  از  باشه، فعالً 

 مرداد عباسی اسم یک۱۵دیگری دارم. ببینید اگر من اشتباه می کنم تصحیح ام بکنید. شما گفتید که 

سری زندانیان را می خواند و این ها را به صف می کند. درسته؟ 

بلهایرج مصداقی: 

حاال اینکه شما صحبت اش را کرده بودید، صبح بود، ظهر بود. کی بود؟وکیل مدافع: 

 بعداز ظهر بود. ایرج مصداقی:

سامی چه کسانی را خواند؟وکیل مدافع: اا

من اسامی فرامرز فراهانی، رشید دروی اشکیکی، اسدالله طیبی را یادم است. ایرج مصداقی: 

این چیزی که می خواهم بدانم آیا در هیچ کدام از کتاب ه�ای ت��ان ش�ما نوش��ته اید ک��هوکیل مدافع: 

عباسی این اسامی را خوانده و به صف کرده است؟

دقیقاً نه، فقط ی�ک ب�ار ناص�ریان را ن�ام ب�ردم. در حالیک�ه ده ه�ا س�ری را بردن�د وایرج مصداقی: 

اعدام کردند. من کلی نوشتم. 

توضیح نمی خواهد فقط بگویید نوشتید یا نه؟وکیل مدافع: 

گفتم نه.ایرج مصداقی: 

شما هفته پیش گفتید که عباسی به عادل گفته که این ها را به بندش��ان ب��بر و گفتی��دوکیل مدافع: 

که این در حقیقت یک رمزی بود که این ها را برای اعدام ببرند و درسته ک�ه این را هم در کت�اب ت�ان

ننوشتید  که عباسی به عادل چنین دستوری داده باشد. درسته؟ 

نه ننوشتم. ایرج مصداقی: 

حاال اگر دادگاه اجازه دهد من می خواهم در کتاب نشان دهم ک�ه چ�ه نوش�ته اس�ت.وکیل مدافع: 

 مرداد که االن هم داریم صحبت اش را می کنیم. اسم بعضی از بچه ها۱۵پروتکل الحاقی دقیقاً مال 

را صدا کردند آن ها توی صف ایستادند و آن وقت ناصریان ب�ه ع�ادل ک�ه مس�ئول آن کیوس�ک زن�دان

بوده می گوید که این ها را به بخش شان ببر و اینکه ش�ما گفتی�د من خوش�حال ش�دم چ�ون فک�ر می

کردید که آن ها را دارند به بخش می برند. 

بله، درسته ولی آن روز فقط یک سری اعدام نکردند. ایرج مصداقی: 

توافق داریم سر این مساله که شما اسم عباسی را در یک رابطه دیگری آن روز بهوکیل مدافع: 

کار بردید. درسته؟ 

بله، درستهایرج مصداقی: 

Iranian Governmentحاال سؤال آخرم در این مورد است. در کت�اب وکیل مدافع:   Criminal

۱۵ اگوس�ت ک�ه ۶ نوشته. منظور شما از این ناصریان بود. ۳۸۸ صفحه ۳در پروتکل  الحاقی شماره 

مرداد می شود بعد از هر گروهی که اعدام می کردند این ها نان خامه ای ش�یرینی تقس�یم می کردن�د.

این ها اعضای کمیته و پاسداران انقالب بوده ند. حاال برای اینکه بخواهند که فشار بیشتر به زن��دانیان

در راهروی مرگ بیاورند به آن ها هم شیرینی تعارف می کردند و آن روز بود که او دس��ت هایش را از

خوشحالی بلند کرده بود و مثل بالریان ها می رفصیده است.بعد از آنکه اسم چند تا زندانی خوان��ده
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شده بود با هیچان می خندند و به عادل که مسئول کیوسک یا فروشگاه بوده می گوید که این ها را

بردار و ببر به بندشان و با گفتن کلمه »بند« منظورش آن »آمفی تئاتر« بوده. آن جور که من متوجه

می شوم این ناصریان است که چند بار به ع�ادل چ�نین دس�توری می ده�د و هیچ ج�ا اس�م از عباس�ی

برده نشده است. 

 عالیجناب اجازه دارم که توضیح دهم؟ ایرج مصداقی:

من هنوز سؤالم را نپرسیدم. جواب بله و نه می توانید بدهید که آیا اس��م عباس��ی دروکیل مدافع: 

این رابطه برده شده یا نه؟ من فقط جواب بله یا نه می خواهم. اگر مسایل دیگری هس��ت ک��ه بای��د

پرسیده شود این را وکیل شما باید از شما سؤال بپرسد.  

 برای همین من از رئیس دادگاه اجازه می خواهم که در یک جمله توضیح بدهم. ایرج مصداقی: 

در این باره ما چندین بار صحبت کردیم و من جواب سوالم را گرفتم.وکیل مدافع: 

رئیس دادگاه: من اجازه می دهم که شما به طور خیلی مختصر توضیح دهید که منظورتان چیست. 

من در این کتاب راجع به ناصریان توضیح می دادم و نه شخص دیگ��ری. عن��وان آنایرج مصداقی: 

بخش ناصریان بود.  

 مرداد، هفته پیش که دادستان از تو پرس�ید گف�تی لش�گری ب�ود۱۵رسیدیم به تاریخ وکیل مدافع: 

که زندانیان را انتخ�اب می ک�رد و اگ�ر متوج�ه ش�ده باش�م گف�تی ناص�ریان و عباس�ی این ه�ا را کت�ک

می زدند و می بردند جلوی هیات. من ادعا می کنم ک�ه ت�و در کت�ابت ننوش�تی ک�ه عباس�ی این ک�ار را

کرده است. درست می گویم؟ 

بلهایرج مصداقی: 

 ک�ه از کت�اب۷۵االن می خ��واهم گزی��ده ای از کت��اب خ�ودت. پروتک�ل اص�لی ص�فحه وکیل مدافع:

زن�دگی در راه�روی م�رگ بخش قت�ل ع�ام اس�ت. این کت�اب ترجم�ه نش�ده اس�ت، ولی قس�متی از

تحقیقات مقدماتی هست و من هم به انگلیسی فقط از رویش می خوانم این قسمتی که با رنگ زرد

رنگ شده است؛ ناصریان و لشگری مسئولیت این را داش�تند ک�ه این زن�دانیان را درجه بن�دی کنن�د و

هم چنین تصمیم می گیرند که حق تقدم با کیست که اول جل�وی هی�ات م�رگ ببرن�د و این ک�ار را ب�ر

اس�اس اطالع�اتی ک�ه داش�تند در م�ورد ه�ر زن�دانی در ه�ر بن�دی انج�ام می دادن�د. این هی�ات م�رگ

خودشان شخصاً آشنایی با زندانیان نداشتند )مترجم: نمی دانم این قس�مت را چگون�ه ترجم�ه کنم( و

دوستان بسیار محتاط بودند و ب�رای همین هم ناص�ریان و لش�گری نقش این را ب�ازی می کردن�د ک�ه

اطالعات و بازجویی ها را انجام داده و برای همین می پرسیدند و برای هیات مرگ معرفی می کردند

که اعتقاد مذهبی این ها و ایدئولوژی این ها چی هست. آن روز ناص��ریان خیلی بیش��تر س��رش ش��لوغ

 اینجوری بگوییم؛ ناصریان سرش شلوغ تر از بقیه کسانی ک�هبود نسبت به روزهای دیگر.

اعدام می کردند بود و هی توی راهرو این طرف و آن طرف می دوی��د و می گش��ت ت��ا

 توی این متن هم پایین کتاب ی��ک توض��یح نوش��تهقربابانیان جدید را پیدا کند که اعدام شوند.

شده. این را برای دادگاه می گویم که بدانید توضیح پ�ایین کت�اب چیس�ت؛ مجت�بی حل�وایی او هم ی�ک

چنین نقش مشابه ای را در اوین داش�ته اس�ت، منظ�ور س�مت مش�ابه نقش لش�گری و ناص�ریان را
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داشته است. ایرج اینجا هیچ چی ننوشتی که عباسی نقشی داشته است. چرا اینجا هیچ چی ننوشتی

که عباسی نقشی داشته است؟ باز هم می پرسم ایرج چرا ننوشتی که عباسی نقشی داشته است؟

برای اینک�ه من مس�ئولین مس�تقیم را می نوش�تم. ناص�ریان دادی�ار ب�ود، لش�گریایرج مصداقی: 

مسئول امنیتی بود، افرادی ب�ه آن ه�ا کم�ک می کردن�د. چ�ون آن ه�ا نقش مهم ت�ری داش�تند من روی

آن ها تأکید کردم. 

اگر لشگری مسئول امنیتی بوده وظیفه او بوده که بگوید کی اول باید برود؟وکیل مدافع: 

 بله، او ابتدا انتخاب می کرد که چه کسانی باید وارد پروسه دادگاه یا هیات بش�وند.ایرج مصداقی:

ت�و می خواس�تی تمرک�زت را بگ�ذاری روی کس�انی ک�ه مس�ئولیت مس�تقیم داش�تند.وکیل مدافع: 

درسته؟ 

مهم ترین مسئولیت.  ایرج مصداقی: 

پس عباسی مسئولیت مستقیم نداشت. درسته؟وکیل مدافع: 

عباسی معاون ناصریان بود. ایرج مصداقی: 

عباسی آنجا ب�ود، راه می رفت�هایرج دو خ��ط ب��االتر از این  خ��ودت نوش��تی ک��ه وکیل مدافع: 

 اگر تمرکزت روی ناصریان و لش��گریتوی راهرو و می گفته که عاشورای مجاهدین است.

بود چرا اسم عباسی را اینجا آوردی؟ 

چون آن دو نفر این جمله را نگفتن�د. فق�ط حمی�د عباس�ی این جمل�ه را گفت و درایرج مصداقی: 

جای دیگر هم من تأکید کردم که حمید عباسی توی راه�روی م�رگ ش�یرینی تقس�یم می ک�رد و تأکی�د

کردم ک�ه او ب�ه من تع�ارف ک�رد و من برنداش�تم. این ک�ار را ناص�ریان نک�رده ب�ود بگ�ویم ناص�ریان،

لشگری هم نکرده بود که بگویم لشگری، حمید نوری کرده بود. برای همین من روی او تأکید ک��ردم.

بقیه جاها ناصریان نقش مستقیم داشت و برای همین هم تأکید ک��ردم ک��ه نقش ناص��ریان مهم ت��ر از

حمید عباسی است. 

خوب ادامه می دهیم. اگر اشتباه نوشتم تو تص�حیح کن حرف ه�ای من را. ت�و گف�تیوکیل مدافع: 

که عباسی هم یادداشت هایی می کرد در پرونده ای که دست هیات فرستاده می شد. درسته یا غلط

است؟ 

نه، یادداشت نمی کرد. ایرج مصداقی: 

هرگز هیچ وقت تو این پرونده ها یادداشت نکرده است؟ وکیل مدافع: 

من ندیدم، به من کسی نشان نمی داد، ولی حمید عباسی می رفت توی دادگ��اه وایرج مصداقی: 

راجع به افراد شهادت می داد. 

آن موقع یعنی پرونده ها همراه اش بود؟ وکیل مدافع: 

من نمی دیدم، ولی هر کسی که می رفت در مقابل هی�ات ق�رار می گ�رفت، دو ت�اایرج مصداقی: 

پرونده آماده می کردند یک پرونده مربوط بود به دستگیری و ب�ازجویی او ب�ود و ی�ک پرون�ده مرب�وط

بود به آنچه که در زندان احیاناً انجام داده بود. 
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مدافع:  منوکیل  که  چیزی  بگویی.  دوباره  نیست  احتیاجی  دیگر  و  گفتی  قبل  دقعه  را  این 

می خواهم بدانم تو خودت ندیدی که عباسی خودش چیزی بنویسد یا پرونده ای پیش هیات ببرد؟

من ندیدم.ایرج مصداقی: 

 مرداد هستیم، در مورد ناصر منص�وری می خ�واهم ص�حبت کنم. هفت�ه قب�ل۱۵هنوز وکیل مدافع: 

گفتی که پشت در دادگاه نشسته بودی و شنیدی که او را صدا کردند. 

بلهایرج مصداقی: 

یک نفر جواب می دهد و می گوید او در بخش به�داری اس�ت. من اینج�ور نوش�تم ک�هوکیل مدافع: 

ناصریان به جاسم می گوید برو او را وردار و بیاور.درسته؟

بله، درستهایرج مصداقی: 

بعد بیات که مسئول بهداری بود ناصر منصوری را با یک برانکارد آورد. درسته؟ وکیل مدافع: 

بله با یک پاسدار که من او را نمی شناختم. ایرج مصداقی: 

می برند داخل دادگاه و تقریباً دو دقیقه آنجا بود و بع�د می برن�دش راه�روی م�رگ ووکیل مدافع: 

این طور که من متوجه شدم تو گفتی این آخرین بار بود که تو ناصر منصوری را دیدی. درسته؟ 

ایرج مصداقی: بله درسته. 

  کجا تو نشستی که این ها را می بینی و می شنوی؟وکیل مدافع:

برانکارد را دیدم. آنجا فاصله اش با دادگاه مشخص است زیاد نیست.  ایرج مصداقی: 

تو که قبل اش گفتی که فاصله ها را نمی دونستی چقدر است. وکیل مدافع: 

 ولی زیاد نبود، من از ته سالن تا آن طرف هم اینج�ا اگ�ر کس�ی ص�حبت کن�د، میایرج مصداقی:

شنونم

شما در کدام راهرو هستی؟ اگر یادت نمی آید بگو یادت نمی آید.  ایرجوکیل مدافع: 

یادم نمی آید، برای من مهم دیدن ناصر منص�وری ب�ود و آن ص�حنه ب�رای من  گفتمایرج مصداقی:

مهم بود و در خاطرم مانده است. 

شما می گویید یک کسی اسم ناصر منصوری را صدا می زند؟ کی صدا می زد؟ وکیل مدافع: 

یادم نیست.ایرج مصداقی: 

کی جواب می دهد؟ وکیل مدافع: 

 خود ناصریان گفت که بهداری است. ایرج مصداقی:

ایرج پلیس از تو چندین بار بازجویی کرد و در هر کدام از بازجویی ها یک سری چ��یزوکیل مدافع: 

هایی را گفتی. پلیس چند تا از کتاب های شما را هم خوانده اس�ت و ی�ک س�ری در م�ورد جواب ه�ای

ش�ما هم س�ؤال پرس�یده اس�ت. االن ام�روز می گ�ویی ک�ه ی�ادم نمی آی�د ک�ه چ�ه کس�ی اس�م ناص�ر

منصوری را ص�دا زد و ج�وابش را هم ناص�ریان داده اس�ت. آی�ا همین ج�وری ک�ه داری االن ب�رای م�ا

می گویی برای پلیس هم گفتی؟ 

من آنچه که در ذهن ام مانده را می گویم. در آن روز ناص��ر منص��وری در به��داریایرج مصداقی: 

بود و من در آنجا نشسته بودم و برانکارد را آوردند. 
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من این را نپرسیدم؟ من پرسیدم برای پلیس اینجوری تعریف کردی؟وکیل مدافع: 

من دقیق�اً و ک�امالً نمی دونم ک�ه آنج�ا چ�ه گفتم، ولی اینج�ا دارم ب�رای ت�ان دقی�قایرج مصداقی: 

توضیح می دهم. 

با اجازه دادگاه می خوانم که قبالً در بازجویی اش چه گفته است. صفحه اش را اولوکیل مدافع: 

. ۱۳ صفحه ۵اعالم می کنم. پروتکل صورت جلسه الحاقی 

 هم۱۲.۴ دقیق�ه ش�روع ش�ده و ۹.۱۹ اس�ت. س�اعت ۲۰۱۹ بازجویی دوازده نوام�بر رئیس دادگاه:

تمام شده است و حالت گفت و گو دارد. فقط روی همان بند باشید. 

. خط یکی مانده ب�ه آخ�ر نوش�تی ک�ه؛ »حمی�د۱۴ بند آخر و هم چنین بند دوم صفحه وکیل مدافع:

عباسی اسم ناصر منصوری را که دوست من بود خواند و صدا ک�رد«. می رویم ص�فحه بع�دی. اینج�ا

یک کم راجع به سالمت ناصر منصوری صحبت کردی که الزم نیست بخوانم ولی اینجا نوش�تی:» ام�ا

عباس�ی گفت ک�ه آن ش�خص در به�داری اس�ت و من دی�دم ک�ه او را چه ج�وری روی ی�ک دان�ه چ�رخ

بردند.« می بی�نیم ک�ه اینجا پلیس قب�ل از اینک�ه کتاب های ش�ما را بخوان�د این ب�ازجویی انج�ام ش�ده اس�ت

 جا اشاره کرده بودی که هم اونی که اسم را صدا ک�رده عباس�ی ب�وده و هم�انی هم ک�ه۲و اینجا تو 

جواب داده عباسی بوده است. درسته؟ 

دقیق اش را بگویم. برای اینکه آنجا یک راهروی کوچک بود و آن ه��ا داش��تند ب��ا نه،ایرج مصداقی: 

هم صحبت می کردند. 

کجا راهروی کوچک بود؟ وکیل مدافع: 

همین راهروی کنار دادگاه را می گویم، نسبت به راهروی مرگ خیلی کوچک بود. ایرج مصداقی: 

قبالً شما نمی خواستی جواب دهی حاال چرا می گویی؟ ولیوکیل مدافع: 

من چیزی نگفتم، من فقط گفتم نسبت به راهروی مرگ کوچک بود. من راج�ع ب�هایرج مصداقی: 

سایزش ص�حبت نک�ردم، نگفتم چن�د م�تر اس�ت. آنج�ا داش�تند چن�د نف�ر ص�حبت می کردن�د. من اگ�ر

می خواستم در کتاب خاطراتم به تمام این جزییات بپردازم کتابم حتماً می شد ده هزار صفحه. 

برمی گردم به این، ولی فعال.  باشه،وکیل مدافع: 

 ما نفهمیدیم چه حرفی اش فرق می کرد.رئیس دادگاه:

حاال یک توضیح داده و می رسم به آنجا. وکیل مدافع: 

  االن از من پرسیدی و من اجازه دادم که صحبت کنی.رئیس دادگاه:

وکیل مدافع: من جواب خودم را گرفتم اگر درست فهمی�ده باش�یم. ای�رج می گوی�د اگ�ر می خواس�ته

همه چیز را بنویسد که عباسی چه کرده و چه نکرده کتاب اش ده هزار صفحه می شد. 

نه، من چنین چیزی نگفتم.ایرج مصداقی: 

 ببین ایرج اینجا گفتی که ناصریان این را گفته، در کتاب ات هم همین را گف��تی و دررئیس دادگاه:

پلیس گفتی که عباسی بوده که این را گفته و این ها با هم فرق دارد و باید توضیح دهی. 

 من در کتابم گفتم ناصریان و در پلیس گفتم حمید عباسی و توض�یح دادم ه�ر کج�اایرج مصداقی:

ناصریان بود حمید عباسی آنجا حضور داشت. من آنجا راجع به بیوگرافی حمید عباس��ی نمی نوش��تم
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بودند که من بازجو در زندان  و  پاسدار  ببینید صداها  انجام داده.  یا همه کارهایی که حمید عباسی 

می شناسم. اگر من می خواستم که راجع به همه با جزییات بنویسم که کتاب من خسته کننده می شد

و به خاطر همین آن کسی که در صحنه مهم تر بود آن را نوشتم. 

ببینید این مساله ای که اینجا بای�د ب�رای م�ا روش�ن ش�ود ک�ه بای�د توض�یح دهی�د ک�هرئیس دادگاه: 

چطور است که شما در کتاب تان می گویید ناصریان بود که گفت این توی بهداری اس��ت و اینج��ا هم

گفتید در حالی که به پلیس گفتید که عباسی بوده که گفته ت�و به�داری اس�ت. چ�ون این دو ت�ا ب�ا هم

فرق می کند. این را برای ما توضیح دهید.  

من در کتابم راجع به ناصریان چون مس�ئولیت مهم ت�ری داش�ت نوش�تم. در پلیسایرج مصداقی: 

چون راجع به مسئولیت حمید نوری توضیح می دادم روی نقش ایشان تأکید کردم. دلی��ل تف��اوت اش

این است. 

ح��اال این ناص��ر منص��وری را فعالً نمی خ��واهم ول کنم و می خ��واهم ک��ه این مس��الهوکیل م�دافع: 

روش�ن ش�ود ح�اال ب�ا اج�ازه دادگ�اه می خ�واهم نش�ان دهم ک�ه در کتاب ه�ای مختل�ف ت�ان ش�ما چ�ه

نوشته اید چون مساله فقط بر سر این نیس�ت ک�ه چ�ه کس�ی هس�ت ک�ه می گوی�د ک�ه او در به�داری

۲۰۰۶است. مساله این است که چه کسی اسم او را گفته است. در کتاب تمشک ه��ای ن��اآرام م��ال 

 است. این چ�یزی اس�ت ک�ه من می خ�واهم روی آن۱۱۱ صفحه ۲است. این پروتکل الحاقی شماره 

تمرکز بکنم جمالت اولیه است. این ج�وری ک�ه ت�و کت�اب نوش�ته: »من ش�نیدم ک�ه آن ه�ا اس�م ناص�ر

منصوری را گفتند و ناصریان جواب داده که او توی بهداری خوابیده است. 

رئیس دادگاه: می خواهد  که این متن خوانده شود.

 حاال چیزی که من می خواهم روی آن تأکید کنم اینکه آن ه�ا گفتن�د و ناص�ریان ج�وابوکیل مدافع:

 نوامبر به پلیس۴داد. حاال از کتاب قتل عام. این قسمت از این کتاب را همراه با شکایتی که کردید 

۷۰داده اید یعنی قبل از اینکه پلیس بخواهد از شما بازجویی بکند. این پروتک��ل اص��لی اس��ت ص��فحه 

وسط صفحه. »من در فکر عمیق فرو رفته بودم ک�ه آن ه�ا ی�ک پاس�دار انقالب ب�ا ص�دای بلن�د گفت

ناصر منصوری و ناصریان جواب داده که او در بهداری است« و این چیزی که بازجویی پلیس بود که

خواندیم وقتی با پلیس س�وئد ش�ما ص�حبت می کنی�د فق�ط چن�د روز بع�د از این ب�وده ک�ه موک�ل من

بازداشت شده و آنجا ذکر شده که حمید عباسی بوده که اسم ناصر منصوری را گفت�ه و خ��ودش هم

جواب داده که در بهداری هست. حاال سؤال من این است ک�ه چ�را ی�ک هم چین ح�رفی را ب�ه پلیس

سوئد زدید. 

 عالیجناب می ت�ونم توض�یح دهم؟ ایش�ان چن�د دقیق�ه ص�حبت کردن�د و من امک�انایرج مصداقی:

اینکه به همه آن ها پاسخ دهم را نداشتم. 

: ببینید احتیاجی نیست، سؤال را من مطرح کردم، ولی هنوز جواب سؤال را نگرفتمرئیس دادگاه

و می خواهم که شما بگویید که جواب چه بوده است؟

برای اینکه پلیس سوئد بدان�د ی�ا دادس�تان بدانن�د ک�ه چ�ه اتف�اقی افت�اده. من نمیایرج مصداقی: 

دانم، ترجمه کتاب من داده شده و من تأکید کردم آنچه که فارسی نوشتم در کت�اب خ��ودم آن اص�ل
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هم با  آن ها  آنجا  نوشتم  من  ببینید  آنجا  اگر  شود.  اشتباه  مواقع  خیلی  می تواند  ترجمه  در  است. 

صحبت می کردند، آن ها یعنی چند نفر و من می شنیدم که آنج�ا دارن�د راج�ع ب�ه این موض�وع ص�حبت

می کنن��د، ولی من اس��می از آن ه��ا نی��اورم و اس��م هاش��ون را مش��خص نک��ردم، وق��تی از من دارن��د

بازجویی می کنند، من سعی می کنم که اسم آن ها را بگ�ویم و چ�ون ناص�ر منص�وری ی�ک ف�رد ع�ادی

مثل ما نبود راجع به او داشتند صحبت می کردند. اگر تفاوتی هست به این دلیل است. 

باشه، اگر دادگاه اجازه دهند االن می خواهم چیزی که به پلیس سوئد گفت�ه بودی�د راوکیل مدافع: 

۲۸ است. این ی��ک ب��ازجویی ب��وده ک�ه در ۱۳۷ صفحه ۵من اینجا بخوانم. این پروتکل الحاقی شماره 

 شروع شده اس�ت و ب�ه ص�ورت گفت و۱۲۹ با شما انجام دادند. این بازجویی از صفحه ۲۰۲۰آپریل 

شنود است. حاال این سؤال و جواب را برای دادگاه گفتم کجا هست و به نظر نمی آید ب�ا ج�وابی ک�ه

شما اینجا می دهید بخواند. روی پرده نمی اندازم ولی از شما این طور سؤال شده در مورد کتاب تان

قتل عام صحبت می شود، در آنجا نوشته شده که یک پاسدار انقالب بوده که اسم ناصر منص��وری را

می خواند و می گویید که من همه اسم ها را توی کتابم ننوشتم ب�ه خ�اطر اینک�ه ی�ک مق�دار مس�اله را

پیچیده تر می کند، ولی من وقتی صحبت از پاسدار انقالب می کنم حمی�د عباس�ی اس�ت، ولی من این

اسم را در کت�ابم ننوش�تم چ�ون نمی خواس�تم تمرک�زم روی اف�راد مختل�ف باش�د. من تمرک�زم روی

ناصریان بوده است و اینکه آدم ها اسامی مختلفی دارند که کسی نمی داند و چرا ناصریان. من اس�م

ناصریان را بیشتر گفتم برای اینکه او قاضی بوده و اسمش در رسانه ها بوده اس��ت. پلیس می گوی��د

که هر وقت که شما صحبت از پاسدار انقالب می کنید منظور حمید عباسی است و بعد می گویید ک�ه

بله و برای همین است که می گویم که هم�ه را ب�ا اس�م ننوش�تم.این را من و ش�ما می ت�وانیم ب�ا هم

توافق داشته باشیم که شما چند بار اسم حمید عباسی را در کتاب تان آوردید. حاال اگر من برداشت

شما را درست متوجه ش�ده باش�م، حمی�د عباس�ی پاس�دار انقالب نب�وده، بلک�ه دس�تیار دادی�ار ب�وده

است. 

بله، می توانم توضیح بدهم. ما ب�ه تم�ام مس�ئولین، ب�ه تم�ام پاس�داران و ب�ه تم�امایرج مصداقی: 

نگهبانان، به تمام کسانی که در زندان بودند ما به آن ها پاسدار می گفتیم. آن ه��ا در واق��ع پاس��دار هم

هستند. 

یعنی ناصریان یک پاسدار بود؟ وکیل مدافع: 

ناصریان چون مسئول دادیاری ب�ود ب�ه او نمی گف�تیم، ولی او هم وق�تی ب�ه جبه�هایرج مصداقی: 

می رفت، می گفت پاس��دار انقالب هس��تم. جبه��ه جن��گ منظ��ور اس��ت. این ه��ا ه��ر ک��دام می رفتن��د و

می آمدند و ما زندانی ها در زندان به همه آن ها پاسدار می گفتیم. این فرهنگ زندان است. 

یعنی به ناصریان هم در زندان پاسدار می گفتید؟ وکیل مدافع: 

 به ناصریان ی�ا ب�ه ن�یری ن�ه نمی گف�تیم پاس�دار، ولی ب�ه لش�گری هم پاس�دار میایرج مصداقی:

گفتیم.

عرب هم خودش یک دادیار بوده به او هم پاسدار می گفتید؟وکیل مدافع: 
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۶۷ عرب هم دادیار بود بیشتر به او می گفتیم عرب، ولی چون عرب را در کشنتار ایرج مصداقی:

ندیدم و فقط من عزب را دو بار دیدم و ندیده بودم که به او چه می گویند. 

۱۵ح�اال فعالً دیگ�ه در م�ورد ناص�ر منص�وری ص�حبت نمی ک�نیم، ولی هن�وز در ت�اریخ وکیل مدافع: 

مرداد هستیم. یک دونه سؤال هنوز مانده است. این روز وقتی کار ب�ا ش�ما تم�ام ش�د، ش�ما را کج�ا

می برند شب اش؟ 

۱۷فرعی ایرج مصداقی: 

طبقه همکف است؟ همان کهوکیل مدافع: 

بلهایرج مصداقی: 

 مرداد، اگر دست متوج�ه ش�ده باش�م آن روز ش�ما را ترمین�ال می۱۸حاال می رویم وکیل مدافع: 

برند. درسته؟ شما را از کجا می برند از کدام بند به ترمینال می برند؟ 

 می برن�د ب�ه هم�ان س�اختمانی ک�ه گفتم از آن ب�ه عن�وان۱۷ بل�ه، م�ا را از ف�رعی ایرج مصداقی:

ترمینال استفاده می شود. 

 هس��تی؟ چ��ون قب��ل اش۱۷ ام، اولین بار است که در ف��رعی ۱۵می رویم سر تاریخ وکیل مدافع: 

 ب�ه ترمین�ال می۱۷ ام ت�و را از ف�رعی ۱۸ می برن�د و ۱۷ ام، بعد تو را به فرعی ۱۵ بودی تا ۲در بند 

برند. درسته؟

 بله، درسته.  ایرج مصداقی:

ب�از ت�و را ب��ه راه��روی پ�ایین می آورن�د و ب�از همین س�ؤال ک�ه همه اش پرس�یدیم راوکیل مدافع: 

می پرسم که کجا هستی تو در کدام راهرو هستید؟ 

 مدتی در راهرو بودم، ولی نمی دانم کدام راهرو و بعد آمدم ترمینال.ایرج مصداقی:

چه مدت زمانی آنجا هستید تا قبل از اینکه ببرند به راهروی مرگ؟ وکیل مدافع: 

دقیقاً االن یادم نیست، ولی بعد از اینکه مرا نزد هیات بردن�د، بع�د من آم�دم ت�ویایرج مصداقی: 

راهرو. 

چه مدت زمانی اینجا هستی تا وقتی که تو را به هیات ببرند؟وکیل مدافع: 

یادم نیست.  خیلی االنایرج مصداقی: 

۲باز یک سؤال دارم در رابطه با کتاب ات. مال کتاب تمش��ک ه��ای ن��اآرام، الح��اقی وکیل مدافع: 

. بعد از ناهار شما را صدا کردند جلوی هیات. ناصریان منتظ�ر من ب�ود در طبق�ه همک�ف۱۲۱صفحه 

که مرا داخل اتاق هیات بردند. تمام اعضای هیات آنجا بودند. ن�یری پرس�ید چی نوش�تی؟ کاغ�ذ را ب�ا

عصبانیت پاره کرد. این را تعریف نکردی هفته پیش که که نیری عصبانی شده باشد. 

 از من سؤال نکردند. ایرج مصداقی:

 آن ها گفتند هر چی می دانی بگویی. وکیل مدافع:

 حاال می خواهید تعریف کنم یا راجع به آن روز صحبت کنم؟ ایرج مصداقی:

آیا واقعاً نیری کاغذ را پاره کرد؟   فقط همین را می خواهم بدانموکیل مدافع:

بله پاره کرد.ایرج مصداقی: 
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قتل عام نگاه کنید، اینجوری نوشته شده، من برداشتم این است که حاال به کتابوکیل مدافع: 

 در پروتک�ل۸۱این ها یک دفعه است. اگر به نظرت دفعه دیگری است بگ�و ک�ه آگ�اه ش�ویم. ص�فحه 

اصلی: »بعد از ناهار دوباره ما را صدا زدند که جلوی هیات برویم و ناصریان همراه من آمد و رفتیم

داخل اتاق و شروع کرد به داد زدن. این آشغال ها چیه که نوشتی و بع�د کاغ�ذ را پ�اره کردن�د و ی�ک

جر و بحثی بین شما در گرفت. این همان دفعه است یا دفعه دیگر است؟ 

هم�ان ط�وری ک�ه توض�یح دادم این ترجم�ه س�پهر من�وچهری اس�ت. کت�اب من آنایرج مصداقی: 

 کت�اب من ب�ه فارس�ی در این ب�اره اس�ت،۲چیزی که به فارسی در دو کت�اب راج�ع ب�ه این نوش�تم. 

چ�یزی اس�ت ک�ه من نوش�تم. یکی تمش�ک ه�ای ن�اآرام و یکی رقص ققن�وص ه�ا. در آنج�ا خ�ودم ب�ه

فارسی نوشتم و مسئولیت اش با من است و دقیقاً خودم نوشتم. 

 باز هم می گویی که این هم اشتباه مترجم است؟ وکیل مدافع:

 بله. ایرج مصداقی:

ممنون ایرج، پس گفتی که ترجمه اشتباه است. وکیل مدافع: 

من این را چند بار گفتم و توضیح دادم آن چیزی که به فارسی نوشته ام مسئولیتایرج مصداقی: 

اش با من است. کما اینکه همین جا همین االن مترجمان اشتباه ترجمه می کنند یا اشتباه متوجه می

شوند. طبیعی است. 

جواب سؤال را گرفتم ایرج دیگر احتیاجی نیست. قاض�ی هم گفت بس�ه ب�رویم س�روکیل مدافع: 

سؤال بعدی. گفتی که پیش هیات بودی و بعد توی راهروی مرگ می برند که آنجا قنبر نعم��تی را می

بینی. اگر درست متوجه شده باشم این ها زندانی هایی بودند که از بند جهاد آمده بودند. 

نه، قنبر نعمتی از بند جهاد نیامده بود، او هم بند من بود. ایرج مصداقی: 

حاال سؤالم ربطی به این جریان ندارد. سؤال من این است تقریباً چ��ه وق��تی از روزوکیل مدافع: 

تو را می برند جلوی هیات مرگ.

بعد از ناهار دقیقاً االن ساعت ها یادم نیست.ایرج مصداقی: 

 غروب تو راهروی مرگ بودی.بعد کجای زندان ت��و را می۶.۳۰هفته قبل گفتی که تا وکیل مدافع: 

برند؟

 مرداد بلند شدم و همراه آن ها به طبقه سوم ترمین��ال رفتم.۱۸من خودم در روز ایرج مصداقی: 

همان ساختمانی که به آن ترمینال می گویند. 

بعد بر می گردی به ترمینال. یعنیوکیل مدافع: 

بلهایرج مصداقی: 

 مرداد، سؤال هایی که من دارم در۱۸دادستان این عکس را هم نشان داده در مورد وکیل مدافع: 

 مرداد اع�دام ش�دند. ح�اال۱۸مورد رحمان چراغی و علی حاجی. اینجا ادعا می شود که این افراد در 

، اینج�ا ک�ه این پ�اور۱۱۴ ص�فحه ۳نگاه که بکنیم به کتاب تمشک های ناآرام. پروتکل الحاقی شماره 

 م�رداد اع�دام ش�ده اس�ت. در این پروتک�ل۱۸پوینت را نگ�اه می ک�نیم اینج�ا ادع�ا ش�ده ک�ه رحم�ان 

 م��رداد۱۴ اگوس��ت ک��ه می ش��ود ۵ناصریان که دستیار دادستان بود و هم چنین رئیس زندان بود، در 
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به را  سماواتیان  حسین  و  میرزا  شاه  مهدی  چراغی،  رحمان  یکی  که  را  ها  زندانی  این  از  تا  سه 

دادگاه برد. از این سه نفر رحمان چراغی اعدام شد و آن دو نفر دیگر نجات پی��دا کردن��د. این ج��وری

انگ�ار هم�ه اع�دام  م�رداد جلس�ه دادگ�اه ب�وده و۱۴که آدم می خواند برداشت این جوری می شود که 

 مرداد( اعدام شده است. ۱۴ اگوست )۵در حالی که رحمان چراغی  شدند،

 م�رداد ناص�ریان این س�ه نف�ر را از ت�وی آن بن�د۱۴روز  اجازه است توض�یح دهم.ایرج مصداقی: 

 مرداد،۱۸ مرداد، ۱۵ مرداد از بند بیرون آمدم، من می تونستم روز ۱۵بیرون آورد. مثل من که روز 

 مرداد اعدام شوم. این ها این روز توسط ناصریان از بند بیرون آورده شدند. بن��د ی��ک۲۵ مرداد یا ۲۱

کنار جهاد

تو این ها را دیدی؟ وکیل مدافع: 

 نه، ولی من با مهدی شاه میرزا تو فرعی با هم بودیم و رحم�ان چ�راغی را هم درایرج مصداقی:

راهروی مرگ دیدم. 

ادامه می دهیم. رسیدیم به علی حاجی. ایرج آن طوری که من برداشت کردم گوشوکیل مدافع: 

کن، این اشخاصی بودند که در جهاد بودند؟ 

بند یک کنار جهاد.ایرج مصداقی: 

باشه، و این علی حاجی که تو نام اش را اینج�ا ذک�ر ک�ردی هم�ان علی ح�اجی ن�ژادوکیل مدافع: 

است؟ 

دقیقاً نمی دانمایرج مصداقی: 

نمی دانی اسم شخصی را که آنجا آوردی چیست؟ وکیل مدافع: 

گفتم من ندیدم و گفتم من شنیدم. ایرج مصداقی: 

در مورد علی جاحی چی شنیدی؟ وکیل مدافع: 

من ندیدم ولی در موردشان تحقیق کردم. ایرج مصداقی: 

وق��تی ت��و می نویس��ی علی ح��اجی، نمی دانی این ش��خص کی هس��ت؟ آی��ا می دانیوکیل م��دافع: 

شخص دیگری هم بوده به نام علی حاجی نژاد که در همین بند جهاد بوده است؟ 

من شخصی به نام علی حاجی نژاد را می شناسم، او متهم کرج بود و می دانم ک�هایرج مصداقی: 

او به شدت شکنجه شده بود اما من با او هم بند نبودم زیرا من متهم تهران بودم.

بله یا نه جواب بده، آیا علی حاجی نژاد تو بند یک باالخره جواب سؤال را می دهی؟وکیل مدافع: 

بغل جهاد بود یا نه؟

من نمی دانم، من مسئول آمار زندانیان نیستم.ایرج مصداقی:

من هم آمار نخواستم فقط اسم کسانی در کتابت را پرسیدم.وکیل مدافع: 

 من نگفتم او را دیدم، من روزی که دیدم را دقیقاً می گویم دیدم. ایرج مصداقی:

شما نمی دانستید که در بند یک بغل جهاد شخصی به نام علی حاجی نژاد بوده یا نه؟وکیل مدافع: 

 اع�دام ش�ده، ولی نمی دانم۶۷من می دانم علی حاجی نژاد زندانی بود و در سال ایرج مصداقی: 

دقیقاً کجا بوده است. 
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اینجوری برای اینکه به جایی برسیم یک سری سؤال می پرسم که تو در موردش تووکیل مدافع: 

 پ��ایین ص�فحه اینج��وری۱۹۵ ص��فحه ۳کتاب هایت نوشتی. هنوز در همین تمشک های ناآرام. الح�اقی 

می خواهم سؤال بکنم شما راجع ب�ه ی�ک علی ص�حبت می کنی�د، وق�تی ک�ه ت�وی این متن می نویس�ی

۱۳۶۶علی منظورتان علی حاجی نژاد است؟ این چیزی که من در م��ورد علی می دانم ک��ه در س��ال 

علی و چند نفر دیگر را از جمله علی میرقاضی فرستادند به گوهردشت در بن��د جه��اد، آن ج��ایی ک��ه

من بودم بخشی هست که زندانیان تیم شان را بخواهند تغییر دهند. برداشت من این است که این ها

 مرداد۲۲را بخواهند مثالً تغییر عقیده بدهند یک همچین حالتی دارد. چون پایین ترش نوشته شده که 

 علی را ب��ه دادگ��اه می برن��د و هم��ان روز در گوهردش��ت اع��دام می ش��ود. این  چ��یزی ک��ه در۱۳۶۷

خاطرات مهدی حاجی نژاد نوشته شده است درست نیست. حاال سؤال من این است؟ آی��ا علی ک��ه

 مرداد اعدام شده یا کیه؟۱۸همان علی حاجی نژاد است که 

. این ه��ا دو ت��ا بند یک کنار جهاد، یک بند هستبند یک جهادیک بند هست  نه،ایرج مصداقی: 

 من۶۷ ب�ه بن�د جه�اد ب�رده بودن�د. در س�ال ۶۶بند هس�تند. بعض�ی از زن�دانیان ک�رج را قبالً در س�ال 

 م�رداد۲۲نمی دانم علی حاجی نژاد را دقیقاً کج�ا ب�رده ان�د. من ندی�دم ولی بع�داً ش�نیدم ک�ه او روز 

تحقیق ام می توان�د اش�تباه باش�د. م�ااعدام شده است. من یکی تحقی��ق ک��ردم، یکی دی��دم. 

می خواهیم یک موضوع کشتار را دقیق کنیم. 

این علی که اینجا هست، علی جاجی ن�ژاد اس�ت؟ یع�نی ش�ما ترمین�ال طبق�ه پ�ایینوکیل مدافع: 

هستید کجا هستید؟

طبقه دوم هستم. اجازه هست توضیح دهم که وضعیت بند چگونه است؟ ایرج مصداقی: من 

شما می گویید که ما را ب�ه س�لول های انف�رادی بردن�د. من می خ�واهم ب�دانم ک�ه اینوکیل مدافع: 

سلول های انفرادی در کدام طبقه بود؟  

طبقه دوم، آنجایی که ما بودیم طبقه سوم بود هم�ان س�اختمانی ک�ه من از آن درایرج مصداقی: 

به نام ترمینال یاد می کنم. ما را بردن�د طبق�ه دوم. طبق�ه س�وم اتاق ه�ا بزرگ ت�ر اس�ت، طبق�ه دوم

انفرادی است. 

 م�رداد، وق�تی ناص�ریان می آی�د ش�ما را می ب�رد ش�ما طبق�ه س�وم ت�و س�اختمان۲۰وکیل مدافع: 

ترمینال هستید. درسته؟ 

بلهایرج مصداقی: 

یعنی شما را یک طبقه پایین می برند توی سلول های انفرادی؟ وکیل مدافع: 

بلهایرج مصداقی: 

 م��رداد۲۱ مرداد، شما هفته پیش توی دادگاه اینجا گفتید ک��ه ۲۱حاال می رویم سراغ وکیل مدافع: 

شما را از سلول انفرادی بردند پیش هیات بردن��د و اینک��ه ص��بح ی��ا قب��ل از ظه��ر ش��ما را ب��ه راه��رو

می برند و آنجا یک مدتی باید مدتی منتظر بمانید.

 دقیق اش بعد از ناهار است. ایرج مصداقی:
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یعنی بعد از ناهار می آید به آن قسمتی که مربوط به دادگاه اس�ت. ت�و ک�دام راه�رووکیل مدافع: 

می نشینید. کجا هستید؟ 

من در راهروی مرگ نبودم. ایرج مصداقی: 

 م�رداد ص�حبت می ک�نیم ش�ما می آیی�د این پ�ایین. ش�ما ت�وی۲۱م�ا داریم راج�ع ب�ه وکیل مدافع: 

؟۲راهروی مرگ می نشینید یا راهروی شماره 

. ۱فکر می کنم در راهروی شماره ایرج مصداقی: 

چرا فکر می کنید؟ وکیل مدافع: 

چون از پله ما را آوردن�د پ�ایین، خیلی از آن گذش�ته و من ح�دس می زنم. می دانمایرج مصداقی: 

که تو راهروی مرگ نبودم. 

آن روز شما توی دادگاه نبودید؟ وکیل مدافع: 

نه نرفتم دادگاه. ایرج مصداقی: 

این همان روزی است که شما به خودی خود پ�ا می ش�وید و ب�ه راره�روی م�رگ میوکیل مدافع: 

روید؟ 

بعد از اینکه از توالت در آمدم رفتم نشستم در راهروی مرگ. افراد دايما جاایرج مصداقی: بله، 

به جا می شدند. 

وقتی به راهروی مرگ می روید چه زمانی است؟وکیل مدافع: 

من خیلی ننشسته بودم چ�ون می ترس�یدم من را ب�ه دادگ�اه ببرن�د.ایرج مصداقی: بعداز ناهار، 

چون هیچ نظمی آن روزها نداشت.

این جوری که من متوجه می شوم شما بعد از ناهار به راهروی مرگ می روی��د و زی��ادوکیل مدافع: 

  در راهروی دادگاه نبودید. درسته؟

من زیاد در راهروی دادگاه نبودم و بعد آمدم به راهروی مرگ.ایرج مصداقی: 

چه مدت در این راهروی مرگ بودید؟وکیل مدافع: 

تا عصر بودم. ساعت را دقیق یادم نیست. ولی تقریباً شب بود که آمدم باال. ایرج مصداقی: 

شما صحبت غروب را می کنید مگر پنجره ای بود که ش��ما بتوانی��د ببینی��د ک��ه غ��روبوکیل مدافع: 

شده است؟

وقتی به بند آمدم پنجره داشت طبقه سوم. ایرج مصداقی: 

یعنی دوباره به ترمینال می برند؟وکیل مدافع: 

در سلول انفرادی هم پنجره هست و شما طلوع و غ��روب خورش��ید را می بینی��د وایرج مصداقی: 

می فهمید.

در ب�ازجویی دادگ�اه ص��حبت مس�عود دل�یری را کردی��د. آن ط�ور ک��ه منوکیل مدافع: حاال شما 

 مرداد نبود که اسم مسعود دلیری را می شنوید. ۲۱متوجه شدم 

: مصداقی   مرداد است که اسم مسعود دلیری را می شنوم.  ۱۵ ایرج
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 مرداد عباسی چ��یزی۱۵شما گفتید عباسی یک عالمتی داد که او اعدام شده است. وکیل مدافع: 

می گوید یا کاری می کند؟ 

فقط عالمتی داد و این جوری اینجوری ک��رد. بچه ه��ایی ک��ه س��ابقاً از بن��د م��ا رفت��هایرج مصداقی: 

بودند با مورس به ما اطالع دادند که او جزو کسانی است که اعدام شده است. 

چه روزی بود که به شما اطالع دادند که اعدام شده است؟ وکیل مدافع: 

 ب��ه م��ا۱۷ مرداد، آن روز بچه ها از ف��رعی ۱۲اطالع ندادند اعدام شده است. روز ایرج مصداقی: 

 اینجاست و بند ما آنجا. ۱۷که هنوز در بند خودمان بودیم با مورس خبر دادند. فرعی 

طبق اطالعاتی که به شما داده شد در چه روزی مسعود دلیری اعدام شد؟ وکیل مدافع: 

 م��رداد۱۵ مرداد گفتند این بچه ها را بردند و دیگر برنگشتند. وق��تی من در ۱۲ روزایرج مصداقی: 

 مرداد او را اعدام کردند و شاید۱۲خودم رفتم به راهروی مرگ او را دیگر ندیدم. فکر می کردم که 

 مرداد صبح. ۱۵

مورد این پاورپوینت می خواهم سؤال کنم. این در خوب من جواب سؤالم را گرفتم.وکیل مدافع: 

عکس را دادستان نشان داد و طبق این، راست اش را بخواهید یادم نمی آید که دادس��تان چ��ه گفت،

ولی تو این چیزی که نوشته شده اسم مسعود دلیری  آورده شده و عباسی هم هم زمان ب��وده. ولی

ای��رج قب��ل از اینک��ه ش��روع ب��ه ص��حبت ک��نی اول ب��ه س��ؤال من گ��وش کن. من ادع��ا می کنم این

توضیحاتی که اینجا نوشتی مشاهداتی نیست که خودت انجام داده باشی یا خودت دیده باشی، بلک��ه

نقل قولی است از کتاب مجاهدین که در آنجا نوشته شده بود. این درست است مگر نه؟

 نخیرایرج مصداقی:

 یک کتابی هست داستان ها یا قصه هایی در مورد قتل عام مردم ک��ه در آنج��ا نوش��تهوکیل مدافع:

شده. این درست است تا اینجا؟ 

بلهایرج مصداقی: 

شما اینجا انتقاد می کنید از خیلی از اتفاق هایی که در کتاب  مجاهدین وجود دارد ک��هوکیل مدافع: 

صحت ندارد. درسته؟ 

نه، من همان جایی بودم ک��ه زن��دانیان مجاه��د بودن��د. من در ارتب��اط ب��ا مجاه��دینایرج مصداقی: 

دستگیر شدم.  

یعنی انتقاد نکردید؟ وکیل مدافع: 

چرا، من سعی می کردم همه چیز را دقیق کنم ب��ر اس��اس نظ��ر خ��ودم، می ت��ونمایرج مصداقی: 

اشتباه کنم و می تونم درست بگویم ولی این نظر من است.  

حاال نگاه کن به این. اینجوری نوش��تید ب��رای اینک��ه ث��ابت کنم نق��ل ق��ول می کنم ب��هوکیل مدافع: 

هیات در مورد این کتاب. این قسمتی که از روی آن نقل شده و پایین اش نوشته شده از روی کدام

 ام مرداد جایی نوشتی که دی��ده۱۵کتاب. سؤال من این است که آیا در کتاب خاطرات ات در مورد 

باشی حمید عباسی این جوری با دستش می کند وقتی که در مورد اعدام مسعود دلیری است؟ 
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صدها خاطرات اس��ت ک��ه آن روزه��ا اتف��اق افت��اده ک��ه در کت��اب خ��اطرات من ی��اایرج مصداقی: 

دیگران نیامده است. 

جواب سؤال من را بده بلی یا نه؟ آی��ا در خ��اطرات ات نوش��تی ی��ا ن��ه؟ آی��ا در ایرجوکیل مدافع: 

کتاب های تو این متن ها وجود دارد یا دارد؟ 

من راجع به این موضوع در کتاب هایم ننوشتم، اما تردی��دی در درس��تی آن ن��دارم.ایرج مصداقی: 

بله من دیدم و مطمئن هستم. 

ولی چیزی ننوشتی. وکیل مدافع: 

من خیلی چیزهای دیگر را هم ننوشتم. ایرج مصداقی: 

 مرداد. اینجا۲۲کافی است جواب سؤالم را دادی. ادامه دهیم و می رویم به  مرسیوکیل مدافع: 

 مرداد شما را از بند بردند. از کدام بند؟ ۲۲نوشتی که در تاریخ 

از همان طبقه سوم. ایرج مصداقی: 

منظورت ترمینال است؟ وکیل مدافع: 

بلهایرج مصداقی: 

تو را کجا بردند، راهروی مرگ؟ وکیل مدافع: 

نه، اول توی راهروی دادگاه و بعد از مدتی خودم به راهروی مرگ رفتم. ایرج مصداقی: 

؟ خودت هم آن روز به راهروی مرگ می روی؟ ۲ یا ۱شماره وکیل مدافع: 

بله، اگر این کارها را نکرده بودم امروز زنده نبودم و اینجا نبودم. ایرج مصداقی: 

 کجای راهروی مرگ هستی؟ وکیل مدافع:

یادم نیست. ایرج مصداقی: 

دوباره شب برت می گرداند به بند؟وکیل مدافع: 

همان بند، ترمینال طبقه سومایرج مصداقی: 

 مرداد. هیچ کس در راهرو نیست. ناصریان ت��و راه��رو نیس��ت و۲۵حاال می رویم سر وکیل مدافع: 

نیری اسم یک زندانی را صدا می زند. درسته؟ 

نه، نیری اسم زندانی را صدا نکرد. ایرج مصداقی: 

هیچ کس هیچ کی را صدا نزد؟ تو گفتی نیری به ناصریان می گوید برو یک متهم بیار. وکیل مدافع: 

ناصریان بر اساس دفترچه ای که داشت بر اس��اس آن ال��ویت بن��دی می ک��رد. اوایرج مصداقی: 

رفته بود که کسی را بیاورد و کسی توی دادگاه نبود. هیات منتظر بود کسی را بیاورند. ن��یری داد زد

آقای ناصریان یک متهم بیارید. ناصریان آنجا نبود و نمی شنید. 

؟ ۲ و نه تو راهروی ۱هیچ نگهبان دیگری نبود نه تو راهروی وکیل مدافع: یعنی 

 مرداد تقریباً نگهبان ها و کسانی ک�ه در زن�دان۲۵چرا بودند. من توضیح دادم روز ایرج مصداقی: 

بودند خسته شده بودن�د. من توض�یح دادم ناص�ریان داد می زد و اس�م نگهب��ان ه��ا و اس�م مس��ئولین

زندان را می آورد و می گفت کجایی�د؟ من خ�ودم متهم بی�ارم، خ�ودم متهم ب�برم و خ�ودم ب�رم دنب�ال

شان. 
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؟ ۲ و ۱نگهبان بود آنجا توی راهروی وکیل مدافع: 

نه، ما تعدادمان کم بود، هنوز صبح بود. ایرج مصداقی: 

 نبود؟ ۲ و ۱یعنی هیچ نگهبانی در راهروی وکیل مدافع: 

من ندیدم. ایرج مصداقی: 

یعنی تو خودت وارد دادگاه می شوی؟ وکیل مدافع: 

بله ریسک کردم. ایرج مصداقی: 

از زیر چشم بند می بینی که پرونده تو آنجاست.  وکیل مدافع: 

چشم بند نداشتم توی هیات که می رفتیم چشم مان را باز می کردیم. ایرج مصداقی: 

 شهریور؟ ۵ شهریور، کدام بند هستی در ۵می رویم وکیل مدافع: 

 ام بن�دم هم�ان ب�ود. در ی�ک ات�اق۵ ام ت�ا ش�ب ۲۱همان بند طبقه سوم. از ش�ب ایرج مصداقی: 

بودم. جایم عوض نشد، بندم عوض نشد، 

سر دوره بعد از اعدام همه این ها تو طبقه سوم در ساختمان ترمینال. حاال می رویموکیل مدافع: 

ها، راجع به مصاحبه ها صحبت کردی که عباسی با زن�دانیان مص�احبه می ک�رد و ت�و را ب�ه ی�ک س�الن

بزرگ بردند که نگاه می کردی. 

 بله، همه بند ما را بردند. ایرج مصداقی:

کدام سالن بود که می رفتید؟ وکیل مدافع: 

نمی دانم با چشم بند می رفتیم. ایرج مصداقی: 

 ام تصمیم گرفته بودی که لن��گ۱۴تو که گفتی که لنگ گذاشته بودی و می دیدی. از وکیل مدافع: 

ببندی. 

 بود. ۶۷این سه ماه بعد از کشتار ایرج مصداقی: 

یعنی چی دیگر لنگ نداشتین. وکیل مدافع: 

بعد از سه ما بعد است. ایرج مصداقی: 

یعنی چی نگهبان ها دیگر اجازه ندادند که شما لنگ داشته باشید.وکیل مدافع: 

چرا بعضی ها می تونستند داشته باشند.ایرج مصداقی: 

یعنی شما ترجیح دادی که چشم بند به چشم داشته باشی؟ وکیل مدافع: 

 دیگه لزومی نمی دیدم. دیگر چیزی برای دیدن نبود. مایل نبودم. ایرج مصداقی:

هفته پیش گفتی در این سالنی که نمی دانی کدام سالن است ده ها بار تو را بردند. وکیل مدافع: 

من نگفتم، اگر اشتباه ترجمه کردند اشتباه است. ایرج مصداقی: 

زیر ده بار بود؟ وکیل مدافع: 

 بار. من نمی دونم و مطمئن نیستم چون۷ الی ۶بله، زیر ده بار بود. فکر می کنم ایرج مصداقی: 

نمی شنیدم. 

من هم نگفتم دقیقاً چند بار. وکیل مدافع: 

من هم نمی تونم دقیقاً بگویم. چیزی در این حد. ایرج مصداقی: 
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آیا عباسی هم با تو مصاحبه کرد؟ وکیل مدافع: 

نه، آن ها کسانی بودند که حکم شان تمام شده بود و می خواستند آزاد شوند. ایرج مصداقی: 

یعنی منظورت این است که تو هنوز مدت زن��دان ات باقی مان��ده ب��ود و ب��رای همینوکیل مدافع: 

هم مصاحبه نکردند؟  

سه سال مانده بود. ایرج مصداقی: 

یک اسمی را یادت می آید بگویی که عباسی با او مصاحبه کرد؟وکیل مدافع: 

برادران منبری  یک برادرشان به نام مجید اعدام شده ب��ود و این دو ب��رادر را منایرج مصداقی: 

هر دو تای آن ها را یادم است که حمید عباسی از آن ها مصاحبه کرد. 

، چیزه��ایی ک��ه در۲۰۱۹ باشه، زیاد سؤال نمانده ایرج. حاال آمدیم رسیدیم به س��ؤال وکیل مدافع:

فیس بوک می گذاری، من خیلی از آن ها را نگاه ک��ردم. این عکس ه��ایی ک��ه گذاش��تی عکس ه��ایی

است که از هرش گرفتی؟ 

ایرج مصداقی: بله، 

 من در مقدمه گفتم که هرش برایت کلی عکس فرستاده بود. درسته؟وکیل مدافع:

بله، آن موقع همه را نفرستاده بود، چند تا را فرستاده بود. ایرج مصداقی: 

 نوام��بر ب��ه ش��ما۱۴ دفاع در مقدمه را وقتی شروع کردیم گفتیم که پلیس در ت��اریخ وکیل مدافع:

توصیه کرده بود که هیچ مطلبی نگذاری. درسته؟ 

۲۵بله، ولی من قبلش درباره حمید نوری نوش��ته ب��ودم و چ��یز جدی��دی نب��ود. من ایرج مصداقی: 

سال پیش نوشته بودم. 

 مرسی ایرج دیگر سؤالی ندارم. وکیل مدافع:

کدام تاریخ بود؟رئیس دادگاه: 

 نوامبر گفته بودند عکس اش را نگذارید پخش شود. ۱۴ وکیل مدافع:

من نکردم. ایرج مصداقی: 

 یک سؤال کوتاه دارم. آن قسمت در م�ورد مص�احبه ها ک�ه بع�د از اع�دام ه�ادادستان کارلسون:

شما حضور داشتید، نعیمی صیرفی، آن موقع شماها که بازمانده بودید، همه بندها که با هم بودید در

ارتباط با مجاهدین بودند یا افراد دیگری هم هستند؟ 

بندی که ما بودیم تع��دادی از زن��دانیان چپ هم بودن��د، ولی کالً زن��دانیان چپ تویایرج مصداقی: 

جدا بودند. 

. ۲ تو در کدام بند بودی، قبل از اینکه تو را ببرند بند دادستان کارلسون:

 و نش�انه اش این اس��ت ک�ه۲ بودم، هم�ان بن�د ۶۷همان بندی که در موقع کشتار ایرج مصداقی: 

 ب��ود و ی��ک زم��ان۳ ب��ود، ی��ک زم��ان اس��مش بن��د ۲درش نصف اش شیشه است. آنجا یک زمان بند 

 بود. ۱۹اسمش بند 

 که ت��و ب��ودی بن��دهای دیگ��ری هم۲ سؤال من این بود بعد از اعدام ها در بند دادستان کارلسون:

بودند که در آن مجاهد باشند یا همه در همان جا بودند؟ 
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نه، در همان بند یک جهاد هنوز تعددادی از زندانیان مجاهد بودند. ایرج مصداقی: 

 وقتی این مصاحبه ها را می شنیدید آیا آن ها هم این مصاحبه ها را می شنیدنددادستان کارلسون:

یا فقط بند شماست که می شنوید؟ 

یادم نیست. ایرج مصداقی: 

 این مصاحبه ها که انجام می شد و شما را به سالنی می برن�د ک�ه گ�وش کنی��ددادستان کارلسون:

آیا در سالن هم چشم بند دارید؟ 

 نه چشم بند نداشتیم. چشم مان ب��از ب��ود. ولی ب��رای من چ��یزی ک��ه در س��الن میایرج مصداقی:

گذشت مهم بود برای همین یادم است، ولی اص��الً ب��رایم مهم نب��ود ک��ه کج��ا ب��ودیم. ب��رای همین آن

قسمت در ذهن ام خیلی روشن مانده است. من هنوز یادم است وقتی ب��رادر مجی��د من��بری از آنج��ا

می آمد پایین چه جوری به سختی قدم بر می داشت. و اینکه مجید اعدام شده ب��ود و ح��اال او مجب��ور

بودم بیاید و انزجار بگوید و من یادم اس�ت ب�ه خ�وبی ی�ادم اس�ت ک�ه حمی�د ن�وری چ�ه ج�وری او را

مسخره می کردند. و چه جوری می خندی��د و من دی��دم ک��ه او چه ج��وری ب��ه س��ختی از آنج��ا آم��د و از

جلوی من رد شد و من این را در کتابم شرح دادم. 

 کی بود؟ رئیس دادگاه:

 سه ماه بعد از اعدام ها. ایرج مصداقی:

Iranian  یک کتاب دیگ��ر هم هس��ت دادستان کارلسون:  Criminalک��ه ش��ما گفتی��د ک��ه این در 

مورد ناصریان است؟ 

یک فصل آن در مورد ناصریان است، یک فصل در مورد نیری است، یک فص��ل درایرج مصداقی: 

مورد ابراهیم رئیسی رئیس جمهور است. ی��ک فص��ل در م��ورد مص��طفی پ��رو محم��دی عض��و هی��ات

 است. ۶۷کشتار 

 ولی شما در مورد حمید نوری هیچ فصلی ننوشتید؟ چطور شد که یک فص��لدادستان کارلسون:

در مورد ناصریان نوشتید ولی در مورد حمید نوری ننوشتید؟ 

برای اینکه ناصریان االن قاضی ارشد رژیم اس��ت، یکی از س��ه قاض��ی اس��ت ک��هایرج مصداقی: 

احکام اعدام زندانیان سیاسی را صادر می کند و ح��تی حکم زن�دان پس��ر هاش�می رفس��نجانی رئیس

جمهور ایران را او صادر کرده است. 

دادستان کارلسون: حاال سؤال های من تمام شد همکار های من هم سؤال دارند.

من می خواهم در رابطه با همکاری ای که شما ب�ا رس�انه های اجتم�اعی داش�تید ص�حبتدادستان: 

کنم. وکیل مدافع یک سؤال پرسید، ولی من می خواهم در مورد با این چیزی که وکالی مدافع گفتن��د

وقتی صحبت های اول را می کردند پخش کردند. این ه��ا وق��تی داش��تند ص��حبت می  کردن��د در م��ورد

جاهای مختلفی که حتی شما در فیس بوک گذاشته بودید صحبت کردند. در مورد چن��د ت��ا از مط��الب

 ک��ه۶۹ که ش��ما نوش��ته بودی��د. ص��فحه ۲۰۱۹ نوامبر ۱۰شما من می خواهم سؤال بپرسم. یکی مال 

وکالی ما دارند. این ترجمه ای درستی هم نیست ترجم��ه ای اس��ت ک��ه سیس��تم ترجم��ه فیس ب��وک
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انجام داده است. این چیزی است که به سوئدی نوشته شده است این است که »عملیات م��وفقیت

 یعنی چی؟ منظورتان چیست؟  ۶۷« حال من می خواهم بدانم دادگاه ۶۷آمیز دادگاه 

ما عدالت را می خواهیم ما خواه��ان این هس��تم ک��ه اینج��ا دس��تگاه قض��ایی س��وئدایرج مصداقی: 

عدالت را اجرا کند. من نمی دانم عدالت را چگونه اجر می کند ولی من فقط ع��دالت را می خ��واهم.

و من اعتقاد دارم و می دونم اینجا عدالت را اج��را می کنن��د. این هم��ان چ��یزی اس��ت ک��ه من از آن

برخوردار نبودم. 

 نوام��بر.۳۰ بع��د ادام��ه پی��دا می کن��د ۷۰ نوامبر صفحه ۱۱ حاال یک مطلبی هم هستم مال دادستان:

این موقعی هست که دارد اولین بار دادگاه استکهلم حکم بازداشت ایشان را صادر می کند. 

بله، و من اولین بار از او اسم آوردم و پیش از آن اسم نیاوردم. ایرج مصداقی: 

 آیا اولین بار هم هم��ان موق��ع ب��ود ک��ه ش��ما عکس حمی��د ن��وری را ت��وی فیس ب��وک ت��اندادستان:

گذاشتید؟ 

بله، بعدشایرج مصداقی: 

. این طوری که من متوجه می شوم که در حقیقت این لین��ک۷۷ و ۷۶- ۷۵- ۷۴- ۷۲ صفحه دادستان:

 نوامبر اس��ت. ه��دف ش��ما از اینک��ه۱۳هایی هست از رسانه های مختلف در همه کره زمین، صحبت 

این لینک ها را در فیس بوک تان گذاشتید چه بود؟ 

، کسانی که زندانی بودند کسانی که شاهد بودند و خانواده ها سراس��ر۶۷قربانیان ایرج مصداقی: 

دنیا پخش هس��تند. االن از کان��ادا، از اس��ترالیا، از آمریک��ا در این پرون��ده هس��تند و آن ه��ا بای��د مطل��ع

می شدند و همه جای اروپ��ا. چط��وری مطل��ع می ش��دند و چط��وری می آمدن��د و ش��کایت می کردن��د و

چطوری شهادت می دادند. من هر چیزی که می خواستم راج��ع ب��ه حمی��د ن��وری بنویس��م قبالً نوش��ته

بودم. حتی اسم اصلی اش را قبالً نوشته بودم و چیز جدیدی ننوش��تم. و بع��د نوش��تم ش��ما می توانی��د

بیایید و با وکیل پرونده آقای یوران مارشون تماس بگیرید. من فقط اطالعات دادم و این تنه�ا ک�اری

بوده که من کردم. 

 اس�ت. از کلی�ه۲۰۲۰ ی��ک مطلی ک�ه م�ال هش�ت م�ارس ۹۱ح�اال می رس�یم ب�ه ص�فحه دادستان: 

خانواده هایی که عزی�ان ش�ان در زن�دان گوهرددش�ت اع�دام ش�ده اند درخواس�ت می کنم ک�ه ب�ا من

تماس بگیرند در رابطه با شکایت از حمید نوری و برای شکایت الزم است ب��ا وکی��ل پرون��ده تم��اس

حاصل شود. این یک ترجمه ای است که مترجم رسمی ترجمه نکرده است.

 تقریباً درست است.  ایرج مصداقی:

 حاال می خواهند بدانند که این مطلبی که نوشتید و در فیس بوک خودتان گذاش��تید ه��دفدادستان:

تان از این چه بوده است؟ 

برای اینکه همه با آقای ی��وران مارش��ون تم��اس بگیرن��د چ��ون من می دانس��تم ک��هایرج مصداقی: 

آقای یوران مارشون وکی��ل پرون��ده اس��ت و من از ایش��ان پرس��یدم. من می دانم ک��ه هن��وز خیلی ه��ا

هستند که نتوانستند شکایت کنند برای اینکه همه نمی دانستند و متوجه نمی شدند ک��ه چ��ه ک��ار بای��د

کنند و برای اینکه بدانند آقای یوران مارشون هست و می توانند با ایشان تماس بگیرند. 
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 اس��ت. من۲۰۲۰ فوری��ه ۱۴، چیزی که ش��ما نوش��تید ت��اریخ اش ۹۰ حاال برویم به صفحه دادستان:

سؤال کردم که من ار روی فارسی بخوانم یا سوئدی آن را ترجم��ه کنم و می خواهن��د س��وئدی آن را

من ترجمه کنم که همه آن چیزی را بش��نوند ک��ه ایش��ان می گوین��د. اگ��ر چ��یزی اش��تباه اس��ت ش��ما

: چون ترجم��ه اش��تباه ب��ود، از ثبتتوضیح از منصوره بهکیش بگویید. شما می گویید. » …...« 

آن صرف نظر کردم.

 اساساً این ترجمه غلط است. ایرج مصداقی:

 شما تعریف کن که آنجا چه نوشته اید.  دادستان:

بین جریانات سیاسی ایران یک سری مخالفت ها هست مثل همه دنیا. ش��ما نگ��اهایرج مصداقی: 

کنید بین ترامپ و بایدن چه چیزهایی هست. در می��ان ایرانی��ان همین مش��کالت مانن��د اروپ��ا هس��ت،

 اتفاق افت��اده اس��ت و نقش۶۷ولی موضوع اینجا نظرات سیاسی من نیست. اینجا آنجه که در سال 

حمید نوری در آن است رسیدگی می شود. اگر الزم باشد من نظرات سیاسی ام را در آنج��ا ص��حبت

می کنم. شاید دیگران هم همین نظرات متفاوت سیاسی را نس��بت ب��ه من داش��ته باش��ند. من همین

درگیری ها را در فرانسه هم می بینیم، تو ایران که می روی بیشتر می شود، شاید در سوئد کم باش��د

ولی در هر صورت اینجا موضوع نظرات سیاسی من نیست.   

س��ؤال من این ب��ود آی��ا درس��ت برداش��ت ک��ردم ک��ه در این مطل��بی ک��ه نوش��تید ش��مادادس�تان: 

احساسات منفی نسبت به مجاهدین نشان دادید. درسته؟

بله، ولی آن ها هم همین احس��اس را نس��بت ب��ه من نش��ان می دهن��د و این نش��انایرج مصداقی: 

می دهد که هیچ همدستی ای بین ما وجود ندارد و این نشان می دهد که م��ا از قب��ل ب��ا هم هم��اهنگی

نمی کنیم و این نشان می دهد ک��ه ه��ر کس خ�ودش اس��ت و از نگ�اه خ��ودش می بین��ه. ممکن اس�ت

خیلی تفاوت ها ما با هم داشته باشیم.  

 ولی در کل می توانیم اینجوری بگوییم که اختالف نظرها بین شماها خیلی زیاد است. همدادستان:

بین شما و این شخص و هم بین دیگر کسانی که اینجا می آیند تا شهادت دهند و شاکی هستند.  

، نگاه من با آن ها متفاوت اس��ت. من۶۷بله، اختالف نظر است نه راجع به کشتار ایرج مصداقی: 

مسلمان نیستم و من هیچ ایدئولوژی ندارم، ولی آن ها یک گروه مسلمان هستند من کامالً نظراتم با

آن ها متفاوت است، ولی این ها هیچ ربطی یه این پرونده ندارد. 

 فهمیدم. بعد وکالی مدافع اش�اره کردن�د ب�ه ی�ک ص�دای ض�بط ش�ده از یکی از جلس�اتدادستان:

تعیین بازداشت بوده که منتشر شده است  

به من هیچ ربطی ندارد، من مطلقاً چنین چیزی را منتشر نکردم.ایرج مصداقی: 

 ولی می دانید که در این فایل صوتی چه گفته شده است؟ این را پخش کردیم شنیدید آندادستان:

موقع؟

بله، و این به صورت علنی در حضور نگهبان��ان و ب��ه این ش��کل داش��ت ض��بط میایرج مصداقی: 

شد. 

محتویات آن را شنیدی حرف هایش را چی گفتند؟ دادستان: 
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حرف کی را؟ جلسات دادگاه را می گویید؟ ایرج مصداقی: 

 بلهدادستان:

 حمید نوری صحبت می کرد. ایرج مصداقی:

 من می خواهم بدانم که او در این فایل صوتی چه می گوید. تعریف کنید. دادستان:

 تا آن جایی که یادم است او اعتراض می کرد، فریاد می زد و می گفت می خواهد ازایرج مصداقی:

رهبرش، از کشورش و  ار مزدم اش دفاع کند و تأکید می کرد می خواهد دادگ�اه عل�نی باش�د و هم�ه

دنیا بفهمند. 

 باشه، این چیزی است که تو یادت می آید؟دادستان:

این چ��یزی اس��ت ک��ه من ی��ادم می آی��د و من حض��ور داش��تم. من آن پش��ت بل��ه،ایرج مص�داقی: 

نشسته بودم و فکر می کنم در همین اتاق بود و من ی�ادم اس�ت ک�ه از رادی�وی س�وئد هم ب�ود و من

یادم است که او هم ضبط می کرد و این تنها باری بود که من دیدم. 

من چند تا سؤال دیگر دارم. آیا یک وکیلی به نام نیما رستمی می شناسی؟ از کجا؟دادستان: 

بله، ایشان در رسانه ها مصاحبه می کرد و می گفت وکیل پرونده است. ایرج مصداقی: 

 اصالً نقشی هم در این وسط داشته است؟ کاره ای بوده؟ دادستان:

 من نمی دانم، من از آقای یوران مارشون پرسیدم و ایشان گفتند که وکیل پروندهایرج مصداقی:

ایشان هستند که توسط دادگاه تعیین شده اند.  

 از طریق رسانه ها، کانلی، برنامه ای شما با وکیل رستمی صحبت کردید؟ دادستان:

 با خودش صحبت کنم؟ ایرج مصداقی:

 نه، اینکه در موردش صحبت کنید و اسمش را آورده باشید.  دادستان:

بله، من گفتم که این یک پرونده در ارتباط ب��ا حق�وق بین المل��ل اس�ت و بن�ابراینایرج مصداقی: 

می بایستی فکر می کردم از نظر من کسی که متخص�ص این ام�ر هس�ت این را انج�ام ده�د و مث�ال

زدم و گفتم مثالً وقتی شما می خواهید جراحی مغز یا قلب کنید پیش یک متخصص می روید یا کس��ی

که دکتر است. 

 مرسیدادسنان:

 آیا کس دیگری سؤالی دارد؟ رئیس دادگاه:

حاال دیر وقت است ولی من چند تا سؤال دارم. ببینید وکی�ل م�دافع خیلیوکیل یوران مارشون: 

 مرداد بود که کی چ��ه گفت��ه اس��ت.۱۵سؤال از شما راجع به ناصر منصوری کرده بود و این صحبت 

۵ از شما  بازجویی شده به صورت گفت و شنود و حاال این پروتکل الحاقی ش�ماره ۲۰۱۹ نوامبر ۱۲

 نوامبر چی گفتید کی۱۲است. حاال چیزی که من می خواهم بدانم این هست که یادتان می آید که در 

بود که اسم ناصر منصوری را گفت؟

 عباس��ی گفت من آن روز هن��وز ک��ه هن��وز اس��ت ب��رای من زن��ده اس��ت و منای��رج مص��داقی:

می شنیدم و آن ها داشتند صحبت می کردند. 

 درست نوشتند این چیزهایی که من می پرسنم درست است؟ ۱۴ و۱۳صفحه وکیل: 
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این مساله را که وقتی که من دارم ترجمه کنم برخی چیزها فراموش می شود. 

 من گفتم اول بگدارید مترجم همه چیز را ترجمه کند و بعد وکیل صحبت کند. حمید نوری:

از شما سؤال می کنم وقتی پلیس از شما سؤال کرد چه اسمی را گفتید؟ وکیل: 

من گفتم حمید عباسی، آن ها داشتند با هم صحبت می کردند. ایرج مصداقی: 

وکیل: و یادتان می آید کی بود گفت که ناصر منصوری توی بهداری است. 

حمید عباسی گفت و ناصریان هم می دانست و با هم صحبت می کردن��د. ولی منایرج مصداقی: 

در کتابم هم نوشتم آن ها. 

 شما گفتید که ده سال زندان محکوم شده بودید، این جایی هست؟ وکیل:

در روزنامه های رژیم و در سایت های شان منتشر شده است. ایرج مصداقی: 

می توانید این اطالعات را یک موقعی بیرون بیاورید؟ وکیل: 

بله می توانم.ایرج مصداقی: 

 سؤال آخر تنها برای کن�ترل اس�ت. اولین ب�اری ک�ه ش�ما در رابط�ه ب�ا نقش حمی�د ن�وری دروکیل:

 چیزی نوشتید کی بود؟۱۹۸۸گوهردشت سال 

 سال پیش بود ۲۵ایرج مصداقی: 

در چه رابطه ای؟ وکیل: 

یک مقاله ای نوشتم که در پنج شش قسمت منتشر شد. ایرج مصداقی: 

این صحبت مقاله بود حاال کی برای اولین بار در کتابی نوشتید؟وکیل: 

ایرج مصداقی: …

 حاال بازجویی تمام شد. 

تهیه کننده: منصوره بهکیش 

   ۲۰۲۱/ پنجم سپتامبر ۱۴۰۰ شهریور ۱۴

143


