
  : اولین یادداشت
 از استکهلم( عباسی)ی حمید نوری  محاکمه روز اولینگزارش 

                                                                              امیرجواهری لنگرودی 

 ۰۱۰۹اگوست  ۹۱برابر با  ۹۰۱۱مرداد  ۹۱سه شنبه 

   

   
دادگاه حمید روزنخستین ، ۰۱۰۹اگوست ۹۱برابر مرداد ۹۱ سه شنبهامروز

و رئیس دولت ۷۶سال"رگمهیئت "عضو ابراهیم رئیسیدستیار ،(عباسی)نوری

) طرف امنیستی انترناسیونال بعنوان جانی، بجرم ، که ازرژیم اسالمیامروز

 !معرفی شده است( جنایت علی بشریت 

کار ما با دادگاه و محاکمه حمید نوری در استکهلم به : در همین آغاز بگویم 

 !پایان نمی رسد ، بلکه تازه آغاز می شود

از بیشمار دادخواه این نظام جرم و جنایت ،  دوست دارم، حس ام را بعنوان یکی

، با شما دوستان پست فیس بوکی ام ( عباسی) در اولین روز محکمه حمید نوری 

 ! در میان بگذارم

هم اکنون در مقابل دادگاه ،  ... اندی کیلومتر با استکهلم فاصله دارمو ۵۰۰من 

ر دهه جنایت تمامی آمران و عامالن شریک جرم در جنایت های بیش از چها

های جمهوری اسالمی باید محاکمه و مجازات شوند چه دی باشد چه ابان، پیکار 

  . کف خیابان است و باید گفت ابان در استکهلم هم ادامه دارد

ماه در بازداشت دادستانی سوئد است و تا به امروز همه اتهامات  ۲۱حمید نوری 

 (پژواک)و با رادیوی سوئد بازجوییهایش را رد کرده است و وکیل او در گفتگ

جریان دادگاه در برابر اتهامات وارده توضیح این گفته بود که موکلش درپیش از

 .خواهد داد

هنوز از دادگاه . امروز کتاب قانون سوئد بر روی این جانی گشوده خواهد شد 

ولی از فضای بیرون دادگاه استکهلم، دوستانم اخبار و عکس . نمی توان گفت



صبح هم اخبار سراسری تلویزون سوئد ، روی این . استکهلم فرستادند هایی از 

  . موضوع متمرکز بود

گروههای مختلفی در کارند تا صدای دادخواهی . اینها همه خوشایند می نماید 

  .مردم داغدار ایران باشند

دادخواهی امر یک فرد؛ یک گروه ، یک سازمان و : من پیشتر هم گفتم و نوشتم 

یک حزب نیست ؛ دادخواهی فرجام یک رسوایی است ، برای نظامی که از آتش 

زدن سینما رکس ابادان قبل از انقالب تا به امروز در همین خوزستان فرزندان 

  .این نظام جهنمی اند همه و همه دادخواه . مردم تشنه را گلوله باران نمود

های  آفرینان این کارزار صدها زندانی جان به در برده از اعدام ترین نقش مهم

 -انگلیس  -آلمان  -هستند که در جلسات بازپرسی پلیس از سوئد  ۷۶تابستان 

حاضر شده، با جزئیات به نقش قطعی نوری در ارتکاب ... آمریکا و کانادا 

ی  تا یکی از قاتالن رفقای خود را به محکمه جنایت شهادت دادند و برآنند

 .دادخواهی بکشانند

های تبعید یاد و نام رفقا و  جا دارد از تک به تک این زندانیاِن سابق که در سال

بندیان خود را به فراموشی نسپردند و صبورانه چنین دقایقی را انتظار کشیدند  هم

خود را برای به محکمه نیز تبریک بگوئیم و از ایشان درخواست کنیم عزم 

جمهور کنونی  ویژه عضو پیشیِن هیئت مرگ و رئیس کشاندن دیگر جانیان و به

 .ایران جزم کنند

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

تمامیت ایران ، خفته در خاوران های ایران، بدون گره زدن ناِم مبارزان با وام 

بشری اتحادیه اروپا که نماینده اش در جریان مضجکه نشست  خواهی حقوق

قاضی مرگ ابراهیم رئیسی بر تخت قوه اجرایی مهمان این جانی و حاکمیت 

 . جنایتکار بوده اند

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

شیده و داغدار، به شده است ، پژواک صدای دادخواهی همه مردمان رنج ک

 ! وسعت ایران باشیم

 


