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 ی چهارمین جلسه در ۹۱۹۰ نوامبر ۹۲ بابرابر ۰۰۱۱ آذر ۸ دوشنبه
باز هم ( نوری)نمایش  ی صحنه ،(نوری) عباسی حضور مجرم حمید

  باردیگراو ی ساالرانه غوغاپردازانه و یای تصویردنوحقیقت  جایگزین
  !ادامه داشتصحن دادگاه تندتری دردوربابار اینواطوارواداهمان ریتم،با

 ی مسخرگی در ویهواگ زبان و ست وبا د حرکات نمایشی وهیستیریک  
اش کنید به  معرفی من اینجاست، دختر»: که ، مثل اینپاسخ به دادستان

به « ...شود کی به دنیا آمده مشخص می بگیرند، دقیقا   را او  ای ان ان دیبیمارست
 .ادسرراستی ند هیچ پرسش دادستان پاسخ مستقیم و

های مورد ی رخداد همه رانکا بر «حمیدعباسی»در اساس استراتژی 
نمایش  .دگاه بنا نهاده شده استشاهدان تاکنونی دا ادعای شاکیان و

 در نمایندگان بالفصل نظام اسالمی ایران،، گان سفارتیندنما حضور
قابل کتمان  غیرحمایت تمام قد و به معنای هفته گذشته جمعه روزدادگاه 



های  انوادهشاهدان و خ،چشمان شاکیانبرابردراین جانی،یم اسالمی ازرژ  
 .استومی عمافکار دادگاه و درحاضر  یخاوران

سوئد  ریرایران دسف« فر معصومیاحمد» :یادعای اعالم شده تاکنونکناردر

حساب  در او. زندان خبرداد حمید نوری در القات بام مرداد ماه امسال از در
ایرانی  موفق به مالقات شهروند ،پیگیری روز ۹۱ که پس ازنوشته ش توییتر

 .علیه حمید نوری بوده است «خشونت کاربرد شواهد حاکی از»و زندان شدهدر

لت جمهوری اسالمی ایران به مرجع شکایت وکالی دواز همچنینفر  معصومی
وزارت دادگستری  طی یادداشتی به وزارت خارجه و»: گفته قضایی خبرداده و
 خصوص نقض حقوق زندانی، ممانعت از تحقیق مستقل در سوئد خواستار
اعمال شکنجه جسمی و روحی  های اعتقادی و هتک حرمت معاینه پزشک،

ای قانع کننده دنبال خواهم  به نتیجهرسیدن  تا موضوع را شهروند ایرانی شدم و
 «.کرد

 رویکرد از باید «حمیدعباسی» توسطها  واقعیت انکار ایستادگی و این کنار در
علی » ۰۰۱۱ فروردین در؛ هم یاد کرد جمهوری اسالمیخارجه  ارت اموروز

قوه  بشررئیس ستاد حقوق  معاون سیاسی وقت وزارت خارجه و« یباقری کن
 ۰۱به زندانی بودن  ی به دبیرکل شورای اتحادیه اروپا،ا نامه طی قضاییه

حمید نوری   اسدهللا اسدی دیپلمات جمهوری اسالمی و: جمله اروپا از ایرانی در
که  ست این ی نشانهموجود  شواهد .وقت زندان گوهردشت، اعتراض کرد دادیار
ی به گوش عباستا حاال نظام اسالمی  ی اعالم شده دیپلماسی سیاسی مواضع
 برآنه که با سماجت کم نظیری با هو و جنجال و کف بر دهان آوردن رسید

 نوعی  داستان سرایی وها را  خواست دادستان مضمون کیفر ی همهکه  ستا
  .مادی ندارد ی پایهقصه قلمداد کند که دراساس 

فداحسین مربوط  به برگزاری دادگاه حمید نوری درسوئدها  ترین واکنش تازه
که  است میسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمجلسمالکی عضو ک

در جلساتی که »: دادگاه گفتهی این  بارهعملکرد وزارت خارجه در ی درباره
این بوده که جمهوری اسالمی ایران و دستگاه دیپلماسی و قوه بر داشتیم قرار

ها داشته باشند تا بتوانند از حقوق  تری به این گونه پرونده قضاییه ورود جدی
مانی که بحث ورود به پرونده مطرح شد ز» :و ادامه داد .«ایران دفاع کنند

ممکن است  .ها ازجمله وکیل استفاده شود همه ابزارقرارشد برای کمک از
افرادی  دهد از هایی که با تهران انجام می هماهنگی با و بکند را سفارت این کار

 .«ه کندحقوق بین الملل باشند استفاد که مسلط به پرونده و



اگر تیم » :گفت داخل کشور هایی در مالکی درمورد لزوم تشکیل چنین دادگاه
حقوقی بین الملل ما تشخیص بدهند، دستشان باز است که از دادگاه بخواهند این 

 .(۰)« پرونده را به ایران منتقل کند

 همچنان بر ولی او ،هرسید «عباسیحمید» به چنین اظهار نظرهایی اینتوگویی  
معاون سیاسی وقت وزارت  که درحالی .دارداصرار رخدادها ی همهارانک

 دادیار» را به نام او باقرکنی، علی قوه قضاییه، حقوق بشر رئیس ستادخارجه و
فی تنها ادله انکار و ن« حمیدعباسی»برای  .برد نام می «وقت زندان گوهردشت

 .است اش عاییترین وجه اد عیین کنندههای موجود ت ی شواهد و آدرس همه

 که منبعث ازخویش  ی یژهواژگانی و یربا تعبگذشته  به مانند «حمیدعباسی»
جلسه برای  چهار این در، چرانی است شترعصرمحمدی وفرهنگ اسالم ناب 

چندین  اخطار، با وجود محض همراه با حرمت شکنیجدل  و" حقیقت"انکار
 حرف تو مارتینا» .است ستیز درستان دبا داهمچنان  رئیس دادگاه به او، ی باره

آنگاه که با اعتراض کنت  و« اند ا منافقاینه ،ما مجاهد نداریم .دهن من نگذارید
با زبان بازی  نشیند و ب نمیعقشود هم  می رو هوکالی شاکیان روبازلوییس 
برای من  اسم سازمان رونگید، بعدا  » :گوید به رئیس دادگاه می، ای کننده مشمئز

 :گوید زندان گوهردشت میاسم ی  بارهدر به جلو، فرارو با  «شه دردسر می
گی با فن قابل و «.شهراست رجایی جا آن زندانی به نام گوهردشت نداشتیم،ما »

بگم  من اگر»: گوید به رئیس دادگاه می رو واکردنش، سر کم نظیری برای از
درک  منو لطفا  ، ایران مجازات دارد دربرای من . یید کردمأگوهردشت یعنی ت

 !«کنید

دادگاه  متهمصندلی بر چهارمین حضورش در «حمید عباسی» دفاع ابعاد
 است واو سیاسیبیان  صد مانیفست و در صد ق،مطل انکار ی پایه استکهلم، بر

 را ماجرا« حقیقت» ای از هطی حتی گوشنیست، تحت هیچ شرای حاضر نوری
  .   نماید باز
یک  داستان ساختگی و یک سناریو و ال  ک ماجرا» :گوید پاسخ به دادستان می در

که حمید، تو : گفتند دوستان من به من می.. .» :دهد و ادامه می «نمایشنامه است
کردم  اما من فکرمی. ها را نکن ها دروغ است، این سوال دانی این حرف که می

ای هستم و  کنند که من آدم ساده فکر می گویند و که شاید دوستانم به من نمی
دادم که شاید  من یک درصد احتمال می. ست بروم جایی بگویمممکن ا

ها  هایی شده باشد اما وقتی این داستان برای من پیش آمد، وقتی کتاب اعدام
آن یک درصد تردید هم ازبین … ها را دیدم، مطالعه کردم و لیست راخواندم،
یک  ن وداستاو  یک سناری کال   - ۷۶های  اعدام - فهمیدم که این ماجرا رفت و



چنین  اصال  » :دهد با وقاحت کم نظیری ادامه می و« نمایشنامه ساختگی است
ای اتفاق نیفتاده که نظام جمهوری اسالمی ایران بخواهد  نمایشنامه داستان و

کسانی که این ادعاها را  و این افراد .اظهارنظر کند درباره آن صحبت و
المللی هم که  های بین ازمانس. کنند همه دشمن نظام جمهوری اسالمی هستند می

 ما درست  مدعی .«های خارجی هستند اند وابسته به قدرت کرده این را تکرار
ما . شالق داشتیم - قوانین اسالمی -بلکه با اشاره به  شکنجه نداشتیم،اساس 

نافق ها مجاهد نبودند، م این. زندانی سیاسی نداشتیم، زندانی گروهکی داشتیم
من » :گوید میو  .بودند، تروریست، خارجکی د، اجنبیمخالف نبودن. بودند

ربطی به نظام جمهوری  شخصی خودم است و گویم نظر اینجا هرچه می
 المللی و مقابل یک دادگاه بین دلیلش هم این است که من در .اسالمی ندارد
 .« ام و جواب سواالت شما را به طورکامل خواهم داد گرفته رسمی قرار

 در دادگاه، -نوری -حضورچهارمین جلسه  در ی ساندررئیس دادگاه قاض 
تو » :و گفت کرد اخطار« حمید عباسی» سه دقیقه صبح به ساعت ده وسی و

، "گروه م"توباید بگویی . ببری را به کار "منافق"این لحظه حق نداری کلمه  از
   .«چشم»: پاسخ دادکه « ؟شد تحالی
اشکال  خاصه به ،دفعات به نبهدوش روز در اش نمایش کالمیبا «حمیدعباسی»

 در زبونی وتحبیب  گاه چاپلوسی، دادستان، برابر در گاه به زبان تهدید ،مختلفی
 با رودرویی آشکار پرخاش دربا گاه  رئیس دادگاه و ،قاضی ساندر برابر

خیل  زد، تالش داشت صدا می «مارتینا»با اسم کوچک  را که او دادستان
 .ای کند رسانه ود راذهن علیل خ از مفاهیم ساتر

ها،  من نگفتم همه آن»: گفتپاسخ دادستان  بیان کشداری در در حمید عباسی
مانندی  خوانی بی رجز بعد با« آنها ممکن است اعدام شده باشند گفتم بعضی از

ها زندان  باید از ایران استعالم شود آیا این»: دش دادگاه یادآور دادستان و برابر
شما از … اند و در چه تاریخی د؟ و چرا اعدام شدهان بودند؟ اعدام شده

چند نفر . ایران استعالم نشده است اید اما متاسفانه از اسم داده ۹۷ها  کمونیست
ها فوت  جمهوری اسالمی قبول کرده این درست است؟ ند،گواهی فوت آورد

اسالمی استعالم بشود  کردند ولی علت فوت نوشته نشده، حاال باید جمهوری
 اند ولی نه در ها اعدام شده این من قبول دارم بعضی از. بنویسد رگ راعلت م

گواهی  ها در حفظ آبروی خانواده به خاطراحتمال است و  عام، آن داستان قتل
ها گواهی فوت درخواست  چون وقتی خانواده اند، اعدام شده ،اند فوت ننوشته

این . آنها بد نشودگویند ننویسید اعدام شدند که برای  کنند خودشان می می
است باید اظهارات بقیه خانواده را هم گرفت   ادعاهای خیلی از اعضای خانواده

 کر، و ی که این مردک ُکورگوی تو «…را قبول دارند یا نه  های او ببینید حرف



بیان  ونبوده  الله بازرگانخانم  ،های خاورانی ی حضور شاکی خانواده جلسه در
بیژن » فوت مربوط به بردارش ی برگه رابطه با ارائه چرایی سند یا در او

پاسخ به دادستان به شکل مستدل آنرا تمام وکمال توضیح در  را که« بازرگان
 ! کرده است دراز گوش  یا شنیده و نشنیده و ،داد

  ۹۲ سه شنبه ی اولین جلسه همچون حضورش در« حمید عباسی» دوشنبه 
 یک سری از» :گفت و البه سرداد و زندانیان سیاسی شداعدام  منکر نوامبر،

 افرادی که آزاد یک سری از ها، زندان بودند در  افراد کمونیست که اعدام شده
یا سربه نیست شده  به هردلیلی فوت کرده بودند و ها و شده بودند از زندان

 ازیک سری  درگیری کشته شدند بودند، و هنگام خروج از ایران در یا بودند،
ایران باید استعالم  درباره مرگ این افراد از. این افراد وجود خارجی ندارند

اگراعدام  نه و اند یا داشته مادر و اند یا نه، پدر شود تا معلوم شود این افراد مرده
 «.شدند برای چه اعدام شدند

زندانی به نام گوهردشت  ایران، ما در» :عباسیی  جمعه پایه ادعای روز بر
طوری بگویم به محض اینکه به ایران بروم به جرم جعل  اگر این. منداشتی

  .«کنم شرایط من را درک کنید کنند، خواهش می هویت زندانم می

 این دادگاهم به شکل سئوال در ی وزهر هر ی یک نکته برای من که دنبال کننده

 «عباسیحمید»که  ایرانیآن  .ماند گیرد که بی جواب می شکل میجانم  ذهن و

جهان جای  ی کجای نقشهدر ،کند یمرتب به آن اشاره م حرف،ُپر چاخان و
 دارد؟

 فرد روحانی است و دینی قوانین آن اصالت با درکه  ینظام تئوکراتیکاز مگر
 جامعه در ی هخط مشی ادار ی دهکننعیین ت عناصر ترین   اصلی مذهب غالب،و 

ی اسالمی ژایدئولو وی نیست حاکمیت قانون خبر از وساالراست  نظام دین
نوان شهروندان آن عه اش ب خانواده زندانی سیاسی و هر سر بر خروار خروار

دستان برای دا توانند میچگونه  این همه شاکی وشاهد،، شود جامعه ریخته می
 زبان تو می که ازنظا استعالم بگیرند؟انسانی  ضدچنین نظامی ازدادگاه سوئد 

زندان  د؟ندار وجود« زندانی سیاسی» شود مجرم شنیده می عنوان محکوم وه ب
 دیگر بود و تعزیر ود،آنچه ب نبود، کار شالقی در شکنجه و ؟یمگوهردشت ندار

توان برای زندانی سیاسی  می اسالمی، انکار حاکمیت سراسر در. هیچ
 جاهد استعالم گرفت؟م کمونیست و

نان مردم را جوا ها، طول خیابان ای در چشمان یک جامعهبرابرنظامی که دراز 
های  لباس شخصی نیروهای امنیتی وو قدارتوسط عوامل چماو بندند به گلوله می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
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 های آنان راجسد کنند، زان گمنام امام زمان عمل میابقامت سر رکه د خود
 و برند ها می به سردخانه د ومی ربایشمان مردم چ برابر دربه زور  دزدانه و

دادگاه دادستان  مردکه دلقک، از ،به پذیرش ارقام آنها نشده حاضر تا به امروز
کشتند به  خوزستان فرزندان مردم را ؟ درخواهد استعالم می سوئد"بین المللی"

زمین  موشک بهپرتاب  با را هواپیمایی کشوردیگری ی حساب پس دادند؟کس
 دنیایی را شان سوزاندند و آتش حماقت فرمان رهبری در صدها تن را و ندندافک

 های داغدار، مقابل خشم کل آن خانوادهدر امروز .متوجه چنین جنایتی کردند
تا آتش خشم  کنند میجین  وسین نمایشی  به شکل را هاآفتابه دزد دارند

 ی هند که ما فرماندهد به کسی استعالم می !خاموش کنند این مردم را ی فروخفته
زاینده ی خشک  رودخانه کنار درگذشته  روز شتیم؟ چندکان بچه ها را  کل قوا
 بر به آتش کشیدند و چادرها را و تاراندند هزاران تن را بیش ازفهان اصرود

به  با ساچمه سوراخ کردند، را ها چشمان بعضی سرمردم سرب داغ ریختند و
 کدام ایران و از «اسیحمید عب» .نخواهند بود و نبودند هیچکس جوابگو

 ؟داریمدر ایران صاحب اختیاری هم  ما دولتمگر کند؟ استعالم صحبت می
 که خود به فرمان امام مرگ خمینی،ی ابراهیم رئیسی  رئیس دولتی با مشخصه

 ،اشراقی ،نیری) :جانیانی همچون کنار درزندان گوهردشت « مرگ هیئت»در
م اینان ه احکام اعدام صادر می کردند،،بودنددیگرانی نشسته  آنو( پورمحمدی

اعدامی داغ برسینه داران  جانفشانان و های خانواده بها عنوان حکمفرما،بامروز
   د؟نده استعالم می ۰۲۷۶ تابستان

خود را « حمید عباسی» :به دادگاه سوئد اعالم داشت رو ندباید با صدای بل
به ادعای فضای امنی فراهم آورد بود که  او داند که برا ی نظامی می وامدار
 و «رپول به خانه برگرددشب با کیف سامسونت پ هر تا »:دادگاهاولش درروز

 ودادگاه استکهلم نشسته  در را که امروز« عطیه»،اش نمخااعجاب همان دختر
شاکیان  مقابل اظهارات شاهدان و درپدرش  های تهوع آور دروغشاهد شنیدن 

 !چگونه پدرش باید به مقام رهبریش گردن ننهد؟د دم برآورد که توان نمیاست و 
 .«هستمفقط به خدا پاسخگومن » :گوید آدم نسناس کسی است که می این رهبر
ت ژوری را حوالت به وصیت هئی قاضی دادگاه و ها و به دروغ دادستان اما او

 دادگاه مورد داوری قرار در دهد که به عنوان حجت او مام مرگش میا ی همنا
  . گیرد

دین باراعتراف ادستان چنشود که خطاب به د جا نمایان می اما آن دم خروس او
دربازگشت به ایران دستگیرخواهد »این زبان استفاده نکند  از اگر :کند که می

 .«باید حساب پس بدهد شد و



ها به گردن  قیقاج زدن ای از ملغمه« حمید عباسی»ی  دوشنبه روز گفتار در
های  زندان ولی نه در کنم، تائید می را ۷۶ من کشتار» :گوید می و گیرد می

این اسامی  سری افراد در یک کرمانشاه قتل عام شدند و ایران، بلکه در
اند به  افرادی که اعدام شده» :ادعا کرد« حمید عباسی» دوشنبه روز .«هستند
« های مسلحانه عملیات» بلکه به خاطر ها نبوده، آن«یاسیتفکرات س»خاطر 

 ماارتش  شان در با تشکیالت نظامی ها ای«توده» مدعی شد او «.اند اعدام شده
 :بپرسد یکی باید.. .داشتند انه باورمسلح ی به مبارزه ها اقلیتی بودند،ده کر نفوذ

 ها بودند؟ این اعدام کجای سیر نها در آ ؟چرا اعدام کردید را فدائیان اکثریت
های اعدامیان  ی لیست همه ،به این حد بسنده نکرده «حمیدعباسی» این روز در

 .ها متناقض هستند این لیست» :گفت به دادگاه شناساند و دار ی شک را با روزه
اند؟  این در آورده از خواهیم بدانیم این اسامی چگونه سر می» :دادستان پرسید

ها دروغ است و وجود خارجی  خیلی از این اسم» :حمید نوری در پاسخ گفت
ن ای .دو صفحه اولش را بیاورید تا من صحبت کنم ۷۶کتاب سیاه  ندارند، مثال  

مهرزاد  :قایانآ .اند کردهدانی منتشرهای گفتگوهای زن گروه کمونیستکتاب را 
 این کتاب کلا . محمد ایزدجود اسم مستعارهم دارد ،محمود خلیلی ،دشتبانی
… قاضی اجازه بدهد تا من جواب شما را بدهم اگر» :افزودو« استدار مسئله

حمید، نوشته شده  ، مثال  دو صفحه اول این کتاب فقط اسم کوچک نوشته شده
هزار رضا  ۰۱۱در ایران . اش همین است و دروغ است  غیره همهرضا و

قاضی ساندر به  «توانستم این را نشان بدهم وجود دارد، آقای قاضی کاش می
 ! چنین نمایشی را نداد ی اجازه موکدا  « حمید عباسی»
ب المثل سخن ضرکند که من به زبان  مرتب تکرار می« حمید عباسی»ینکه ا

لمپنیسم آشکار این آدم در شکاف انداختن بین  ی یک سطح از بگویم، واگویه
ایجاد نوعی شک و شبهه در ترکیب هیئت ژوری  ها و ، دادستانرئیس دادگاه

 .است 

نامیدن  استانحقایق تاکنونی با د ی بیان انکار همه در« حمید عباسی»زبان  
رات تاکنونی خاط ی ، رونویسی همهتاکنونی صورت مسئله ونفی همه اقاریر

داشتن  انکار باطل السیراعالن داشتن لیست اعدامیان، زندان از دست یک نفر،
است که اطرافیانش ررونق آنچنان پ زندان گوهردشت، ی زندانی با مشخصه
آنند که  بر نیز..( .، محمد جواد ظریف واحمدی نژاد محمود)همچون سلف او 

 !ایم اسی نداشتهتا به امروززندانی سی ما

ی  واگویه. اش آنها نیستند اند، ولی تمام کننده کسانی شروع کرده این دادگاه را
سفت و  یک انکاردل  از خود رااالحتیاج چنین منظرناسوتی، همواره ما به 



همچنان  «نوری» اند که حضرت رسانده های غیبی بدویابد که امداد میمطلق در
 !تت هستیمکمال پش ام وما تم دادگاه استکهلم بتاز، در

  ۹۱۹۰ نوامبر ۹۲ با برابر ۰۰۱۱ آذر ۸ دوشنبه روزبدین ترتیب دادگاه 
ر با خباثتی اینبا های پیشین و گفته تکرار و های کشدار پرگویینمایش 
جریان رسیدگی به اتهاماتش به چهارمین روز دفاع حمید نوری در ،کم نظیر

ه روز چهارشنبه همین هفته اول برا ادامه آن رئیس دادگاه پایان رسید و 
  .کردآذر موکول  ۰۱/ دسامبر 

 :منبع

 (گزارش لیال فرهادی ،۹۰ رویداد :سایت گویا،به نقل از)  -(۰)

 58841.php-https://news.gooya.com/2021/11/post 

 ...یادداشت ادامه خواهد داشت
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