
                                                             ۴ یادداشت

 استکهلم از( عباسی)حمید نوری  ی محاکمه مین روزچهارگزارش 

                                                          امیرجواهری لنگرودی 
 ۶۱۶۰اگوست  ۰۱ برابر با ۰۰۱۱ مرداد ۶۲شنبه  سه

 

دادگاه حمید  ی اولین جلسه ۰۱۰۹دهم اگوست  برابر ۹۰۱۱مرداد ۹۱گذشته  ی سه شنبه

 امروز. ستکهلم سوئد آغاز گردیدا شهر در ،دشت کرجپیشین زندان گوهر دادیار نوری،

استکهلم سوئد  شهر در محاکمه نوری ی دومین هفته ،اگوست ۰۱برابر مرداد ۶۲سه شنبه 

 .شاهد هستیممحکمه وی را  برپایی دادگاه و ی صحنهچهارمین  و

 در»: متذکر شدماگوست  ۹۰برابر با  ،مرداد ۰۹پنجشنبه سومین یادداشتم به تاریخ  در

آن دادگاه  واست را قرائت خواهد کرد و پس ازکیفرخ ی دستان استکهلم ادامهجلسه آینده، دا

 .«به دفاعیات وکیل نوری گوش خواهد داد

 

**** 

 

استکهلم، پایتخت سوئد شهر اوت در دادگاه ۹۱شنبه  صبح سه (عباسی) دادگاه حمید نوری

 .شدسر گرفته از

سون، ، کریستینا کارلصبح امروز ی محاکمه کارابتدای  در ،اقوال رفقایی چند ی برپایه

جانشین زمان مقام  که آن راعلی منتظری کتاب خاطرات حسین دادستان استکهلم بخشی از

پایان  پس ازخاطرات این  منتظری در» :دادستان گفت. قرائت کرد ،بودایران  در خمینی

 ها در ا آنب ها، هیئت مرگ را فراخواند و آن از نفر ۰۰۱۱اعدام حدود  مالقات زندانیان و

 .«ها صحبت کرد رابطه با روند اعدام



نگاری منتظری  به نامه کید کردند که با استنادأت دادگاه، ی چهارمین جلسهدرگروه دادستانی 

یلی، رئیس وقت دیوان عالی اردبشخص رهبر پیشین جمهوری اسالمی و  به خمینی،

و جزایی جمهوری اسالمی قوانین اساسی  حتی مغایررا  ۷۱های سال  اعدامتمامی  ایران،

 .بوده است

قرائت خاطرات منتظری به سخنان نیری، عضو هیئت مرگ اشاره  ی ادامه دادستان در

دیگر نفر ۰۱۱زندانی را در تهران اعدام کردیم و قرار است  ۱۵۱تاکنون »کند که گفته  می

 .«زودی اعدام شوند به

 ها را یادآوری کرد به اعدامتظری دادستان استکهلم واکنش من، لیندوف کارلسونکریستینا 

و آن بخش خاطرات را یک سند برای  معرفی کرد ۷۱های  و او را یکی از منتقدین اعدام

این » :ازقول منتظری گفتدادستان . اعدام هزاران زندانی اوین و گوهردشت قلمداد کرد

کار  جنایت انقالب است و بعدها دنیا ما را قضاوت خواهد کرد و ما را ضرر ها به اعدام
 .«خواهد شناخت

 و الملل و قاضی جفری رابرتسون، بینهای سازمان عفو  دادستانی با خواندن گزارش گروه

زندانیان سابق سیاسی، نام تعدادی از  با کتاب خاطرات ایرج مصداقی، از آن ی مقایسه

 .را در دادگاه قرائت کردند ۷۱های سال  اعدامی

 و دادیارهایی مانند نوری پیش از ها سای زندانؤر» :ادامه گفتدادستانی در ی نماینده

کردند و تصمیم  ها و بازجویی زندانیان اقدام می ورود هیئت مرگ، به بررسی پرونده

 .«گرفتند چه کسانی مقابل هیئت مرگ قرار بگیرند می

 ۵نام محمود بهکیش و محمدعلی بهکیش اشاره کرد که  دستانی استکهلم به دا ی نماینده

 .شده و بعد اعدام شدندمقابل هیئت مرگ حاضر ۷۱ر شهریو

سال  اندیگر اعدامی از ،"های ایران کمونیست ی اتحادیه "گروهفعاالن  ازنام بیژن بازرگان 

در الله و الدن بازرگان های  خواهر بیژن بازرگان، به نام دو. شد مطرحنیز در دادگاه  ۷۱

 ..نوری هستند ی شاکیان پرونده ازبودند و خود حاضر دادگاه 

: گفت ای گفتگویی رسانه در وداشت  دادگاه حضور عنوان شاکی در هالله بازرگان ب

فتوای سری صحبت به میان آورد که آنرا پنهانش کردند و براساس آن  دادگاه از امروز»

موج اول و دوم  ی دستهدادگاه موج کشتار را به دو » :الله بیان داشت !«ها را ُکشتند چپ

فتوای  .ها بود صحبت به میان آورده است موج دوم که کشتار چپ امروز از ه وتقسیم کرد

این جنایت  ها راز آن سفانه چاپ نشده است وأولی فتوای دوم مت ،اول خمینی چاپ شد

 !«هولناک را پنهانش کردند جنون آمیز

ان خمینی قرائت شد و دادست مکاتبات منتظری با ی این جلسه همه دربراین پایه، درست 

تواند مشکلی را را از ما حل کند و  منتظری بر آن بود که کشتن افراد نمی» :اعالن داشت
ما را با مشکالت  و ایند میهای خود بر های آنان به خونخواهی بچه خانواده بلکه بعدتر



مجاهدین افراد نیستند، بلکه این یک اندیشه و طرز تفکر . رو خواهند کرد های روب عدیده
  .«اعدام صحبت کرد و دار ی شود با چوبه دیشه و طرز تفکر نمیاست و با ان

تواند یک فتوای مخفی هم وجود  گزارش آقای جفری رابرتسون، مؤید این نکته است که می

اعضای  ی هللا خمینی موجب کشتار گسترده برخالف موج اول که فتوای روح. داشته باشد

نیروهای چپ منجر شد، چنین  ی دهدوم که به اعدام گسترموج  مجاهدین خلق شد، در
 .فتوایی در دست نیست

بخشی از کیفرخواستی که دادستان در این جلسه قرائت کرد بر چهارم دادگاه،  ی در جلسه

اساس شواهد به پنج نوبت شالق خوردن روزانه زندانیان سیاسی چپ که حاضر به نماز 

شدن به نماز   آنها تا زمان راضی ی خواندن در زندان نبودند، تفتیش عقاید و شکنجه

 .خواندن اختصاص داشت

. یاد شد «مرگ گروه» عنوان دادستان در هابراهیم رئیسی ب از مجددا   امروز ی جلسه در 

 . ها را پایه ریخت یاد شد سیس کرد و این اعدامأکه این نظام را ت نوان کسیع هاز خمینی ب

می کند که مربوط به لیست مجاهدین است که در داگاه امروز دادستان اشاره به دو لیست 

است و آن  ۲۰۰۶ها یکی مربوط به  این لیست. چندین بار این اسم را به کار می برد

چند تنی را صفحاتی از آن لیست هم که اسامی شهدا است . است ۲۰۲۰دیگری مربوط به 

از  تعدادی... حسین قزوینی و ،سیدعلی بصری ،رتیضعلی ح: برد از جمله نام می

 . های دیگری که سر بردار شدند بچه

کتاب »داشت که از آن به نام  یاشاره به کتاباش  در بخشی دیگر از اظهاراتدادستان، 

اعدام  نفر آمده که تماما   ۰۷۹۹و یادآور گردید که در این کتاب اسامی . نام برده شد «سیاه

 . این کتاب مشخص نیست ی نویسنده. اند شده

در  وز چهارم چون سه نشست پیشین دادگاه نشان داد که حمید نوری فعال  روند دادگاه در ر

یابد که طی سه جلسه  ، فرصت می۲۰۲۰( نوامبر)مقام شنونده است و بعدتر در ماه آذر 

 . از خودش دفاع نماید

زندان گوهردشت  خود در منکر حضور است که حمید نوری تاکنون، این نکته قابل ذکر

متوجه اظهارات دادستان است و از طریق دریافت  فرصت تماما   او در این. کرج بوده

نماید  ها نت برداری می ها و اظهارات دادستان و شاکیان، مرتب از حرف حرف ی ترجمه

 باید منتظر بمانیم و ببینیم با آمدن شاکیان و. تا در فرصت مناسب بخواهد به آنان پاسخ دهد

 آینده ؟خود خواهد داشت نظر پاسخی برای اظهار شاهدان پُرشمار به صحن دادگاه، آیا او

 ...نشان خواهد داد

  :نمهای پیشینم برآ یادداشت ی برپایه

 یانایران ی همههمسران و فرزندان  ،پدران ،هم صدا شدن با مادران! دادخواهی همین است

های ایران، بدون گره زدن ناِم مبارزان با وام خواهی حقوق بشری  خفته در خاوران



نشست قاضی مرگ ابراهیم رئیسی بر  ی کهحاش در جریان مض اروپا که نماینده ی دیهاتحا

 . اند اجرایی مهمان این جانی و حاکمیت جنایتکار بوده ی تخت قوه

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

 ! ه و داغدار، به وسعت ایران باشیممردمان رنج کشید ی پژواک صدای دادخواهی همه

های  بندی کهلم حسابی بارانی بود و فعالین سیاسی گروهتاس هوای امروز :اینکه آخر ی نکته

گوناگون با چتر و بارانی به تن، چند به چند در فضای پیرامون دادگاه اجتماع کرده و 

را دنبال دادگاه  روند ،های گوناگون در حال بحث و گفتگو و مصاحبه با رسانه عضا  ب

 ... تا یادداشتی دیگر  .کردند می

 : « کتاب سیاه » در معرفی توضیح ضروری 

)   کتابی به نام معرفیوالنه رفقا درئجانب فعاالن گفتگوهای زندان توضیح مساز

عینا در کردکه که دادستان درکیفرخواست دیروزخود ازآن یاد( کتاب سیاه 

 . گزارشم آمده است

رسیده است  متذکاریه زیربدست: انتشاریادداشت شماره چهارم ام صبح امروزبا 

که ضمن تشکرازرفقا ، عین یادداشت دریافتی را برای آگاهی عموم متذکر می 

 :گردم 

 
 ۹۰۱۱مرداد  ۰۷در روز سه شنبه  نوری_حمید_دادگاه#در روز چهارم دادگاه 

، دادستان، در بخشی از اظهاراتش اشاره به کتابی ۰۱۰۹اگوست  ۹۱برابر با 

و یادآور گردید که در این کتاب . نام برده شد« کتاب سیاه«داشت که از آن به نام 

در گزارشات مربوط به این دادگاه . اند شدهنفر آمده که تماما اعدام  ۰۱۱۱اسامی 

الزم به اطالع است که نام کامل  ".ی این کتاب مشخص نیست نویسنده"آمده که 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C


ها، انقالبیون و زندانیان  کشی کمونیست ، اسناد نسل۶۷کتاب سیاه » :این کتاب

 .باشد می ۰۳۷۸، سال  زندان_گفتگوهای#، نشر «سیاسی ایران

جانباختگان نفرازجانفشانان و ۰۱۱۱این کتاب اسامی و فهرست تکمیلی در

دسترس همگان قرار رلینک زیردردثبت شده و ۰۳۶۷سراسری تابستان کشتار

 دارد

: http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/02/ketab-Siah.pdf 
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