
  ۵یادداشت 

ینگزارش  نجم   استکهلم از( عباسی)حمید نوری  ی محاکمه روز پ

 امیرجواهری لنگرودی 

 ۰۱۳۱اگوست  ۱۰ برابر با ۰۰۳۳ مرداد ۰۳شنبه 

 

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

سوئد  لماستکه شهر در دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، دادگاه حمید نوری،

ی محاکمه نوری در شهر استکهلم سوئد  دومین هفته در حال حاضر. آغاز گردید

 .یموی را شاهد ی دادگاه و محکمه ی مین صحنهپنجو 

از این اگوست  ۹۰مرداد، برابر با  ۰۹پنجشنبه به تاریخ که  مسوم یادداشتدر 

قرائت  واست رای کیفرخ آینده، دادستان استکهلم ادامه ی در جلسه»: مدادگاه نوشت

 .«خواهد کرد و پس از آن دادگاه به دفاعیات وکیل نوری گوش خواهد داد

رفقا  ی النهؤجانب فعاالن گفتگوهای زندان توضیح مس ازچهارمین یادداشتم  در

 خود از کیفرخواست دیروز که دادستان در( کتاب سیاه)معرفی کتابی به نام  در

 .استده آم گزارشاین در  که عینا   کرد آن یاد

 



 
برابر  ۹۰۱۱مرداد  ۰۲در روز سه شنبه  ورین_حمید_دادگاه#روز چهارم  در

اره به کتابی داشت ، دادستان، در بخشی از اظهاراتش اش۰۱۰۹اگوست  ۹۱با 

گردید که در این کتاب  و یادآور. نام برده شد« تاب سیاهک» که از آن به نام

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

الزم به اطالع است که نام کامل  ".ستی این کتاب مشخص نی نویسنده"که  آمده

ها، انقالبیون و زندانیان  کشی کمونیست ، اسناد نسل۲۱کتاب سیاه »: این کتاب

 .باشد می ۹۷۱۸، سال  زندان_گفتگوهای#، نشر «سیاسی ایران

جانفشانان وجانباختگان  از نفر ۰۱۱۱یلی فهرست تکم این کتاب اسامی و در

 در لینک زیر دراین کتاب  .ثبت شده است ۹۷۲۱سراسری تابستان  کشتار

 .دسترس همگان قرار دارد

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

 

**** 

جمعه  روزصبح  ،دو روز تعطیلی بعد از( عباسی)دادگاه حمید نوری حال 

 ،استکهلم، پایتخت سوئدشهر در  ۰۱۰۹ اگوست  ۰۱ با برابر ۹۰۱۱ مرداد ۰۱

 .ه استدگرفته شسر از

یعنی بیرون دادگاه و در  ،در روز پنجم دادگاه حمید نوری در دو سوی صحنه

دسته در کنار هم بودند و دسته د معی از ایرانیان همچنان تجمع داشتنمقابل آن ج

جریان روند دادگاه باشند و حمایت خود را از اجرای عدالت  تا از نزدیک در

 . ابراز نمایند

های داغدار و  وکالی شهود و شاکیان و خانوادهدادستان و دادگاه نیز با اظهارات 

 .سپس وکیل متهم آغاز به کار کرد

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
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/02/ketab-Siah.pdf


شرکت حمید  بهبرای چندمین بار  تینا لیندوف کارلسون، دادستان استکهلمیسکر

که ابراهیم  یا نفره ۱هیئت . اشاره نمود «هیئت مرگ» در( عباسی)نوری 

دادستان پیشتر . هم در آن عضو بوده است (فعلی ایران مهوررئیس ج) رئیسی

ان تهران دادست معاون ۲۱های سال  رئیسی در جریان اعدام»: هم متذکر شده بود

هللا خمینی برای اعدام زندانیان، مشهور  ت منصوب روحئو یکی از اعضای هی

 .«بود ت مرگئبه هی

 .ل سه تن از شاکیان مجاهدین صحبت کردوکی، روز جمعه در آغاز کار

و جرم « نقض حقوق بشر»وکالی شاکیان اولین جرم حمید نوری را  ی نماینده

 .ر کردذک« جنایت و قتل» دوم او را 

شاکیان  ندو گفت ندکید کردأآنها بر درخواست غرامت برای خانواده بازماندگان ت

 .نیز همچون دادستان خواستار مجازات نوری هستند

سخن امروز برای اولین بار که الرس هولتگرن، وکیل حمید نوری  سپس

 ۹۷۲۱های سال  موکلش حمید نوری  که به ظن دست داشتن در اعدام»: گفت می

او  .دانست« "ضعیف"و شواهد ارائه شده " بیگناه"در زندان است،  سوئددر 

شاهدان و »: و اظهار داشت. علیه نوری را رد کردتمام اظهارات تاکنونی 

 :وی افزود .«شناختند با همدیگر همدستی کردند و افکار یکدیگر را میاکیان ش

 «همدیگر را شناختند" ایران تریبونال" این جمع از زمان برپایی دادگاه نمادین»

در ها با هم  های سیاسی مدت شاهدان این دادگاه با انگیزه»: متذکر شد کهو 

اند به همین دلیل شهادت آنها نباید  اند و اظهاراتشان را هماهنگ کرده ارتباط بوده

 .«دپذیرفته شو

جنگ میان حکومت ایران و » :در ادامه گفت الرس هولتگرن، ،وکیل نوری

نرا به مثابه جنایت جنگی ین، یک جنگ داخلی بوده است و نباید آسازمان مجاهد

المللی در این رابطه، مناسبتی  جنگی طبق قوانین بینطرح جنایت »و  «پنداشت

دستگیری نوری مسایل زیادی علیه  بعد از» :وکیل در ادامه گفت .«دندار

به  های اجتماعی منتشر و در تلویزیون میهن مطرح شده و موکلش در شبکه

نتوانست با وجود چنین فضایی، بیطرفانه  همین خاطر پلیس سوئد نیز

 .«م دهداش را انجا تحقیقات

زمانی " حمید نوری"موکلش »: ادامه طرح چنین ادعایی، افزود وکیل نوری در

 مرخصی در صورت گرفته،۹۷۲۱ها در تابستان  شود که این اعدام که ادعا می



و  ...بوده است در کنار همسرشو اش  مدهدختر تازه به دنیا آ ماهه برای ۰

ره در زندان گوهردشت رخ داده های مورد اشا تواند باور كند اعدام همچنین نمى

هللا خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی در  فرمان روح» :همچنین گفت «...باشد

این » :کید کردأتوی  .«مهر و تاریخ ندارد و معلوم نیست كه اصل باشد ۲۱سال 

تواند مدرک معتبری  نتظری منتشر شده و نمیهللا م خاطرات آیت نامه در كتاب

گذشته، اظهارات  ۲۱چون زمان زیادی از کشتارهای » :و ادعا کرد «باشد

های دهه شصت و همچنین  زمان زیاد از اعدام ...شاهدان اعتبار قانونی ندارد

 .«تبار قانونی نداردها در دادگاه اعهای سیاسی شهود، اظهارات آن انگیزه

دادستان  اظهاراتالرس هولتگرن،  ،وکیل نوری ،ر پنجمین نشست دادگاهد

اینکه حکومت ایران در خواست بازرسی از زندان گوهر  مبنی براستکهلم را 

در برابر »: گفتو در بخش دیگری از اظهاراتش  دشت را نداد، زیر سئوال برد

های  به عکس دتوان یمن دادستان ،زندان گوهر دشت بازدید ازواست عدم درخ

 .«دایشاهدان در مورد وضعیت آن اتکا نم شاکی و

 .در مقابل اظهارات وکیل نوری، هم دادستان و هم کاوه موسوی سخن گفتند 

نقض حقوق بین الملل،  ،اتهامات حمید نوری»: ن داشتبا صراحت بیادادستان 

نی مسئوالن جمهوری با اشاره به پشتیبا و «است جنایت بزرگ و قتل عمد

 .«گران زندان بوده است نورى جزو شكنجه» :گفت قتلعاماین  اسالمی از

من برآنم؛ موج دوم »: های پیشین خود را تکرار نمود همچنین دادستان صحبت

میالدی اجرا شد و این بار فقط  ۹۱۸۸سپتامبر سال  ٦آگوست تا  ۰۱ز ها ا اعدام

ها و كسانی كه به خدا باور ندارند هم  چپاعضای سازمان مجاهدین نبودند، بلكه 

 .«اعدام شدند

ها هم نقش  ما مدعى هستیم حمید نورى در موج دوم اعدام»: کید کردأدادستان ت

كرده و آنها را براى  ده، بازجویى میبر ت مرگ میئها را به هی داشته، زندانی

 .«کرده است اعدام به بخش مخصوص منتقل می

کاوه موسوی، قاضی دیوان  نوری، وکیل حمید تواکنش به اظهارا اما در

گویم که این وکیل کارش  من تبریک می»: المللی داوری و شاکی پرونده گفت بین

کافی در دعاوی جنایات  ی دانم او تجربه دهد؛ اما بعید می را با وجدان انجام می

وی ام در خصوص روآندا، یوگسال تجربه ی المللی داشته باشد و من به واسطه بین

کمتر از یک عکس، جنایتکارانی که [ شواهدی]گویم که ما با  و شیلی می



اش سروان اورتیس در  هزاران نفر را کشته بودند، مجازات کردیم، نمونه

 .«سوئد

حرف »: در دانشگاه آکسفورد اضافه کردکاوه موسوی، مدرس پیشین حقوق 

جنایات جنگی  ی های با تجربه متخصص اداره زند و دادستان آخر را محکمه می

دالیل ما را کافی دانستند که آقای نوری را اول در فرودگاه بازداشت کردند و 

 .«بعد قاضی را قانع کردند که او را برای یک ماه در بازداشت نگه دارند

دگاه و در ارتباط با اظهاران وکیل نوری، خانم ویدا رستم علیپور دا ی در حاشیه

های  خانوادهاز و  هدست داد و برادرش را از همسر ۲۱و سال  ۲۱ ی که در دهه

من »: نظر خود را چنین بیان نمود؛ طی گفتگویی دادخواه در این دادگاه است

را در کشتار نایتکاران اسالمی همسر و بردارم همسر مجید ایوانی هستم که ج

های ما را  مشخص است وقتی جمهوری اسالمی تمام بچه ؛از من گرفتند ۹۷۲۱

یک جا جمع  ،کنند ، با هم تبادل نظر میگیرند ها با هم تماس می نوادهخا ،کشد می

نوری برای فرار و این امر عجیبی بود که وکیل  نمایند شوند و دادخواهی می می

 .«اش مطرح کرد از واقعیت موکل جانی

که شهادت شاهدان را  های چندی در برابر ادعای وکیل نوری جدا از این خانواده

اظهارات شاهدان » :گفتند می ،نستدانست و قابل استناد ندا انمشمول مرور زم

های پس  همانطور که در دادگاه نورنبرگ و دادگاه. شود شامل مرور زمان نمی

ور زمان نشده ، شهادت شاهدان شامل مراز فروپاشی حکومت خونتای آرژانتین

 .«است

نوری  الرس هولتگرن، وکیل حمید» :گزارش خبرگزاری سوئد آمده استدر 

معتقد است که پرونده بر شواهد بسیار ضعیف استوار است و انتساب عکس و 

خبرگزاری سوئد برای معرفی افکار  .«هویت مظنون به درستی انجام نشده است

" حمید نوری"این مرد »: شود می عمومی جامعه سوئد برای چندمین بار متذکر

ست داشتن در کشتار سال المللی و د ساله که اکنون به ظن نقض قوانین بین ۸۸

در سوئد تحت بازداشت است، برای مالقات با بستگانش به این کشور سفر  ۲۱

 .کرده بود

به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت ( نوامبر ۱)حمید نوری روز شنبه 

حکم بازداشت او برای یک ماه تمدید شد تا ( نوامبر ۹۷)چهارشنبه  شد و روز



د و این روند تجدید ماهانه آوری ادله داشته باشن ای جمعبرشاکیان زمان کافی 

 «!ادامه یافت استکهلم ه زداشت همچنان تا مقطع تشکیل دادگابا

اظهار نظر  ی اجازه»: آقای هولتگرن در پاسخ به تماس بی بی سی فارسی گفت

 !«در این مورد را ندارم

 

  :های پیشینم برآنم ی یادداشت برپایه

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

ایران، بدون گره زدن ناِم مبارزان با وام های  ی ایرانیان خفته در خاوران همه

ی نشست  اش در جریان مضحکه ی اروپا که نماینده خواهی حقوق بشری اتحادیه

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

 . اند جنایتکار بوده

م تازه آغاز حمید نوری در استکهل ی باری کار ما از امروز با دادگاه و محاکمه

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

 ! وسعت ایران باشیم

ی ها  فعالین سیاسی گروه،استکهلم جمعه در هوای خوبروز: ی آخر اینکه نکته

ضا  در فضای پیرامون دادگاه اجتماع کرده و بعدو به دو و چند به چند گوناگون 

های گوناگون، روند دادگاه را دنبال  حال بحث و گفتگو و مصاحبه با رسانهدر

 . کردند می

تا یادداشتی دیگر  .اوت برگزار خواهد شد ۰۷جلسه بعدی دادگاه، روز دوشنبه 

... 

 


