
 یادداشت سوم 

  استکهلم از( عباسی)حمید نوری  ی محاکمه مین روزسوگزارش 

                                                     امیرجواهری لنگرودی 

 ۱۱۱۲اگوست  ۲۱برابر با  ۲۰۱۱مرداد  ۱۲پنجشنبه 

 
جنبش دادخواهی ایران از به آتش کشیدن سینما رکس آبادان قبل از انقالب و 

  به خوزستان ادامه دارد سلسله اعدام های پشت بام مدرسه رفاه ، شروع شده و تا

******* 

سومین روز محاکمه حمید نوری در تعقیب روز دوم ، دادستان چهره متهم حمید 

  . عباسی را حسابی باز کرد و چهره او را بر پایه استناداتی چند رونمایی نمود

حمید »: در این روز، نماینده دادستانی درادامه قرائت کیفرخواست اشاره داشت 

شدت شکنجه  مله افرادی بود که زندانیان سیاسی سر موضع را به نوری از ج

 «.داد می

که داود لشکری، دادیار زندان گوهردشت و حمید نوری، » : دادستان افزود

  «.دادند طور سیستماتیک زندانیان سیاسی را شکنجه می  معاون وی روزانه به

ا به هیات مرگ لشکری و نوری زندانیان ر» : دادستان استکهلم ادامه داد 

 «.بردند تا در آنجا بدون حق دفاع از خود سریعا محاکمه شوند می

های  بنا به اظهارات نماینده دادستانی، زندانیان با دستان و چشمانی بسته در صف

های  ماندند و پس از آن اکثر آنها به سالن طوالنی در انتظار دادگاه صحرایی می

 .شدند اعدام فرستاده می

الملل در باره اعدام  ادستان استکهلم دو گزارش از سازمان عفو بینپس از آن د

اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگر زندانیان سیاسی در دادگاه قرائت کرد که 



های جمعی و دفن آنها در قبرهای گروهی در خاوران تهران اشاره  به اعدام

 .دارد

ر آن به سوی کمیته هایی از راهروی مرگ که زندانیان د دادستان همچنین عکس

 .شدند، به دادگاه عرضه کرد مرگ فرستاده می

عالوه برآن، تصاویری از مکان کمیته مرگ و حسینیه زندان، محل اعدام 

به گفته نماینده دادستانی، لشکری و . زندانیان، در دادگاه به نمایش گذاشته شد

 .ندبرد نوری زندانیان را چشم بسته برای اجرای اعدام به حسینیه می

، زندانی سابق سیاسی «حسین فارسی»درادامه، دادستان استکهلم به اظهارات 

 .استناد کرد ۲۸۱۱ژوئن  ۰۱های گروهی در  از روز اول آغاز اعدام

او را ابتدا شکنجه کرده و سپس برای « حمید نوری»که : حسین فارسی گفت

 .محاکمه صحرایی به هیات مرگ برده است

حمید نوری از او درباره : ، شاهد دوم دادگاه نیز گفتدر این میان ایرج مصداقی

 .رهبران سازمان و مکان آنها بازجویی کرده است

زند . دادستان استکهلم، همچنین اظهارات محمد زند، زندانی سابق را قرائت کرد

ناصریان، مسئول امنیت زندان از او خواسته به : در این اظهارات گفته است

خ دهد تا به سرنوشت برادرش، رضا زند، که پیشتر های کمیته مرگ پاس پرسش

 .اعدام شده بود، گرفتار نشود

حسن گلزار و اصغر  ۲۸۱۱اوت  ۲بنا به اظهارات نماینده دادستانی، در 

زاده، دو شاهد دیگر دادگاه، توسط لشکری و نوری در برابر هیات مرگ  مهدی

 .حاضر شدند

او را به سالن اجرای : دادگاه گفت زاده، زندانی سابق و شاهد کنونی اصغر مهدی

جان اعضای سازمان مجاهدین خلق و دیگر  اعدام بردند تا شاهد اجساد بی

 .های سیاسی بر باالی چوبه دار باشد گروه

دادستان استکهلم سپس نام شهود معرفی شده به هیات مرگ توسط حمید نوری 

و نفر از شهود نصرهللا مرندی و ایرج مصداقی د. را در دادگاه قرائت کرد

 .نامبرده شده، در دادگاه حاضر هستند

و  حصار  که هزاران زندانی از اوین، قزل: نماینده دادستانی خاطرنشان کرد

در زندان گوهردشت برای بازجویی و محاکمه در « جهاد»گوهردشت به سالن 

 .هیات مرگ اعزام شده که بیشتر آنها متعاقبا اعدام شدند

ری نه بعنوان دادیار ابراهیم رئیسی بلکه بازجو و در روز سوم ؛ حمید نو

نوری کسی بود که زندانیان سیاسی را گزین می . شکنجه گر نیز معرفی گردید 

کرد و در اختیار هیئت مرگ قرار می داد ،بعبارتی او خود از عوامل اجرایی 



است ، که مستحق سنگین  ۷۶این جنایت و تجسم عینی کشتار خونین تابستان 

 !مجازات دادگاه سوئد باید قرار بگیردترین 

 ۲۸۱۱اوت  ۲۰دادستان استکهلم در نهایت اظهار داشت که هیات مرگ تا روز 

او . کرد روزانه به زندان گوهردشت برای محاکمه زندانیان سیاسی مراجعه می

 .ها نفر که در این مرحله اعدام شدند را در دادگاه قرائت کرد نام ده

در . ری پس از سه روز محاکمه به هفته آینده موکول شدجلسه دادگاه حمید نو

جلسه آینده، دادستان استکهلم ادامه کیفرخواست را قرائت خواهد کرد و پس از 

 .آن دادگاه به دفاعیات وکیل نوری گوش خواهد داد

شاهد  -این مشخصات اعالم شده، کالم همگانی بیرون دادگاه و در نزد هر شاکی

  !اعدامی شنیده می شود و اعضاء خانواده های

تااینجای کار دولت سوئد با صرف میلیون ها کرون، طی ساعت : می توان گفت 

هزار صفحه  ۲۱ها وقت و گفتگو با شاکیان و شاهدین، و خانواده ها بالغ بر 

پرونده این قاتل، گرد آوری شده و یکی از وجوه دادگاه،این است که حقی ازخود 

 . عباسی ضایع نگردد

به همین دلیل تا به امروز چندین وکیل عوض کرده تا امر دفاع خود را برای 

از اینرو دادخواهان هم منتظر این هستند که فرجام این .... خودش ممکن بسازد

  .دادگاه با خواست آنان که اشد مجازات برای یکایک آنان می باشد، میسر گردد

متعاقب آن انتشار آن . یح دادم در یادداشت دوم ام ، فضای بیرون دادگاه را توض

یادداشت ،دیشب این خبر پخش شد که روز دوم حمید نوری به رییس دادگاه گفت 

برای من است،   فهمم، این یک نوع شکنجه صداها را می. ام من ایرانی»که 

دادرسی در دادگاه استکهلم و تعویق آن به زمان دیگری   خواستار توقف جلسه

رسد،  عارهایی که از بیرون ساختمان به گوشش میصدای ش » :وی گفت« .شد

وکالی مدافع ایشان ، دانیل مارکوس،   دهد و این موضوع به گفته او را آزار می

 «.حکم شکنجه را برای نوری دارد

منظور او جانبداران سازمان مجاهدین خلق و خیل وسیع نیروهایی بود که در 

 .دادند ای می وری اسلالمی و خامنهروی دادگاه شعار مرگ بر جمه به رو رو پیاده

ای دادگاه را صادر کرد و در تماس با پلیس از  دقیقه ۲۱قاضی دستور تعطیلی 

  ... لطفا رعایت کنند: کنندگان بگوید ها خواست که به تجمع آن

این وکیل مدافع محترم خبرندارد که این حضرات در دل جامعه ما و در کنار هر 

و اندی  ۰۱مه و خرگاهی بلند گوهی نصب کرده و مسجد، کمیته ، تکیه و خی

ساله که گوش مردم را از اذان صبح تا پاسی از شب کر می کنند و کسی جرئت 

  .دخالت در تبلیغ گوشخراش این جانوران را ندارند



حال این جانی خواهان تعطیلی دادگاه شده بدلیل اینکه چند بلندگو شعار می دهند 

 ! دیا سرود و شعر پخش می کنن

در دادگاه ، ( عباسی) درادامه کیفر خواست؛در باب شناسایی حمید نوری

بازکردن گوشی وی و رونمایی از پیام ها و ایمیل های رد وبدل شده او با 

  . دیگران در داخل کشور بوده است

: از جمله اینکه از قول حمید نوری،دادیار زندان گوهردشت در دهه شصت آمده 

اپ به  واتس  ماه رمضان است و عباسی با ارسال پیامکامروز چندمین روز » 

برای مهمانی  ای، رئیس فعلی قوه قضاییه، پورمحمدی و فالحیان  محسنی اژه

، داستان برای مدلل داشتن دادگاه سوئد برای شناسایی «.افطار دعوت کرده بود

 .ها استناد کرده است هویت حمیدعباسی ازجمله به این پیامک

شاهد دادگاه  ۸۰از مجموع » دستانی داگاه استکهلم یاد آور شد که در این روز دا

ها در زندان گوهردشت کرج، جایی که او  نفر از آن ۱۰حمید نوری، تعداد 

 .دادیار بود، زندانی بودند

را تایید کرده و  ۲۰۷۶های سال  شهود دادگاه نقش مستقیم حمید نوری در اعدام

برده و بسیاری از زندانیان را  میته مرگ میها را به ک گفتند که نوری شخصا آن

 .است  فرستاده به سالن اعدام 

حمید نوری در آن : در ادامه دادستان سوئد،کریستینا لیندهوف کارلسون،گفت

کرج بوده و به گفته نماینده دادستانی در « گوهر دشت»زمان دادیار زندان 

 .اجرای احکام اعدام در این زندان مسئولیت داشت

او . برد ها را به سالن اعدام می پرسید و سپس آن نام زندانیان سیاسی را مینوری 

حمید نوری متهم به کشتار زندانیان سیاسی و دفن آنها در قبرهای »: افزود

 «.جمعی با انگیزه سیاسی و مذهبی بوده است دسته

گو الملل و بیشمار گفت های سازمان عفو بین نماینده دادستانی، با توجه به گزارش

با شهادت شهودهای رها شده از زندان گوهر دشت،مکان تقریبی قبرهای 

و اقوال خانواده های . شدگان را برای دادگاه مشخص کرد جمعی اعدام دسته

 « اعدامیان را بر شمرد

در روز جمعه دادگاه . سه روز اول دادگاه از دهم اوت به این سو به پایان رسید

فته آینده روزهای سه شنبه به بعد دنبال می تعطیل می باشد و ادامه آن در ه

  .گردد

  : برپایه یادداشت های پیشین ام بر آنم

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 

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



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 

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

 ! سعت ایران باشیمو
 


