
 دومین یادداشت 
  استکهلم از( عباسی)حمید نوری  ی محاکمه مین روزدوگزارش 

                                                          امیرجواهری لنگرودی 

 ۰۲۰۰اگوست  ۰۰برابر با  ۰۰۲۲مرداد  ۰۲چهارشنبه 

 

  : از استکهلم( عباسی ) گزارشی از دومین روز محاکمه حمید نوری 

 ... از استکهلم تا تهران ، فریاد دادخواهی به گوش میرسد

دیروز مادر عصمت نمای پُرشمار مادران دادخواهی بود که در برابر رسانه ها 

زبان گشود تا پنجه در پنجه بیداد فرو ریخته برسر او و فرزندانش،فریاد برآورد 

ایستاده ، در از دولت سوئد خیلی عصبانی هستم ،که کسی مثل من اینجا » : 

تلویزیون شان می بینم که دولتی های سوئد ، لچک به سر به ایران میروند و با 

اینها باید خجالت بکشند که میروند و با لچک . جمهوری اسالمی معامله می کنند 

هفت رنگشان، دست شان را دور گردن خامنه ای می کنند ؛ انتظار من از این 

یعنی جمهوری اسالمی باید اشد مجازات . ری دادگاه اشد مجازات برای حمید نو

 بشه ، این یک نفر که کسی نیست و من خواهان محاکمه خود ابراهیم رئیسی ام

» 

مادرانی که زاینده آن فرزندان خفته در خاوران های ایران بودند وامروز در 

میان ما نیستند، می شد تجلی فریاد آنها در امر دادخواهی را در خیابان های 

  . هلم شنیداستک

با در دست داشتن عکس  ۰۶امروز شماری از اعضاء خانواده اعدام شدگان دهه 

های جانفشانان خفته در خاک خاوران های یاران ، در مقابل دادگاه استکهلم در 



نمایشی کم نظیر در برابر چشمان مردم راه پیمایی کردند و خواستار روند بی 

  .خدشه دادگاه شدند

های پیرامون دادگاه از حضور صد ها تن از فعاالن گروهبند روز دوم خیایان 

های مختلف اپوزیسیون ایرانی بود که با برپایی نمایشگاههای عکس، تجمعات 

چندین و چند نفره، گفتگو ها ، مصاحبه ها ، خیابان های اطراف دادگاه را به 

  . صحنه رویارویی با کل حاکمیت اسالمی بدل ساخته اند

هلند  -فرانسه  -انگلیس -های فعال سیاسی از کشور مختلف آلمان بسیاری چهره 

را می توان در فضای بیرون دید که دو به دو و سه به .... کانادا و  -آمریکا  -

  . سه سخن می گویند و اوضاع را رصد می کنند

رضا معینی از خانواده های دادخواه و از فعاالن گزارش گران بدون مرز از 

پاریس در استکهلم ؛ از فضای دادگاه صحبت به میان آورد و با بیان هانا آرنت 

من هم . من نمی توانستم به چهره آیشمن نگاه کنم » :یاد آور شد که او می گفت 

  «... در تمام روز نمی توانستم به نوری نگاه کنم

# دادگاه » : در دومین روز دادگاه بیان مجید حسین پناهی که کانال خود نوشت 

وکیل و مجازاتی غیر  ۳ماه با  ۹جلسه علنی طی  ۷۲نوری شامل _ دادگاه حمید

پناهی تنها در کمتر از _ حسین_رامین # در صورتی که برادرم . اعدام است  از

. تی اجازه ندادند حرف بزند ح. اعدام محکوم شد# ده دقیه در دادگاه به 

این چنین بیانی، فریاد « . برگزاری دادگاه علنی و عادالنه تنها خواسته ما بود 

پدران و همسران و فرزندانی ایست که امروز  -هزاران و هزار نفر از مادران 

ریم که پژواک صدای در زندانی به وسعت ایران به سر می برند و ما تالش دا

محاکمه حمید نوری یکی از کوچک ابدال دادگاه استکهلم و یکایک آنان درصحن

  ... ماه باشیم ۹های نظام اسالمی در طی این 

 !! باید یکی شود/ فریاد ما اگر چه رسا نیست 

  : در یادداشت پیشین ام یاد آور شدم

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

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

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

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

 . جنایتکار بوده اند

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

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

 ! وسعت ایران باشیم

 


