
  ۶یادداشت 

 استکهلم از( عباسی)حمید نوری  ی محاکمه روز ششمینگزارش 

 

 داغدارو مادران همه وازاین شوید خفه آنکه بهتر سفیر اقای

دربرابرآن  استکهلم درهرنوبت دادگاه وهمنسالن ما که دادخواه

 !کنید شرم بستانند، خود می گردند تا داد صف به

 امیرجواهری لنگرودی 

 ۳۱۳۱اگوست  ۳۲ برابر با ۱۰۱۱ ورشهری ۱دوشنبه 

 

 ،ششم دادگاه ی جلسه( عباسی)حمید نوری ی سوم محاکمه ی با ورود به هفته

 .آغاز شد ۱۰۱۱ شهريور ۱صبح دوشنبه 

ها  سفارت چی ی دادگاه، سروکله( شنبه و يکشنبه) تعطیلی دو روز ی فاصله در

فیر ايران درسوئد فر، س احمد معصومیاينکه يی مبنی برو خبرها نیز پیدا شد

با حمید نوری، داديار سابق قوه قضائیه جمهوری  مرداد ۰۱/اوت ۱۱روز شنبه 

 .داشته منتشر شد مالقات ۷۶اسالمی ايران و متهم به مشارکت در کشتار سال 

پنج  با گذشت و حمید نوری، بازداشتبعد از ماه  ۱۱ جمهوری اسالمی سفیر

يی وی بر استکهلم، تازه به فکر دلجو اين جنايتکار در شهر ی محاکمهازجلسه 



هیئت عضو  دولتتا اطمینان خاطر شخص رئیس  ،آمد و به مالقاتش شتافت

 . مرگ ابراهیم رئیسی را به او ابالغ نمايد

یتی ئدر تو ، سفیر جمهوری اسالمی در سوئد خبر اين مالقات رامعصومی فر

نی در د ايراشهرون»روز پیگیری توانسته است با يک  ۱۱پس از  » :نوشت

لیرغم اينکه هیچ اسمی از شهروند ايرانی عسفیر  .«در سوئد مالقات کند« زندان

او گفته که شکايتی را توسط وکال »: مالقاتش کرده نبرده است ولی نوشتکه 

تنظیم و به مرجع قضايی تسلیم کرده است و طی يادداشتی به وزارت خارجه و 

نقض حقوق زندانی، ممانعت »رباره وزارت دادگستری خواستار تحقیق مستقل د

« های اعتقادی واعمال شکنجه جسمی و روحی از معاينه پزشک، هتک حرمت

ما که در  ی همه« ...مورد ادعا شده است و اين موضوع را پیگیری خواهد کرد

دانیم که  نیک می ،حمید نوری هستیم ی گیر محاکمهبريم و در سوئد به سر می

اسالمی  میتهای حاکقی ضمن رايزنی با خاک ريزود و بوشخص سفیر بعد از ن

 ها بیش از هر مقطعی درکه اين روز_  (عضو هیئت مرگ)و شخص رئیسی 

مرگ بر او و شعار ش و های اطراف نام و خیابان هادر کريدور ،صحن دادگاه

جاسوسی  ی بر آن شدند که آپارات النه_  ستها برسر زبان اش محاکمهی  مطالبه

 را ها رسانهفضای تا  نمايندها را وارد صحنه  ت چیرای سفيعن ،در استکهلم

 .اشغال کنند

فر مفلوک با انتشار تمثال نحس خود در کنار کارل گوستاو  احمد معصومی

. است بردهشکايت  جانسوئد، به دادگستری ايعلیه دولت پادشاه سوئد،  ،شانزدهم

: های کنوانسیوننقض  شواهد حاکی از کاربرد خشونت و»: مدعی شدمزورانه و

 مواد( ۱۸۹۰)تحقیرآمیز  ، ظالمانه وبا شکنجه و رفتارهای غیر انسانی مقابله

کنوانسیون  و ۱۰و۱۱،۸،۶ مواد( ۱۸۷۷)سیاسی  حقوق مدنی و۱۷و۱۱،۱

  «است ۶و۹،۰مواد ( ۱۸۹۱)اروپايی حقوق بشر 

   

 و «ظالمانه»رفتارو «خشونت»کاربرداز سوئددراسالمی نظام سفیرمقام 

مقامات  ی به مانند همه تا آورد در زندان سوئد صحبت به میان می «آمیزتحقیر»

بزرگ و غیر قابل باور  دروغو  نمايدحکومت اسالمی گمان زنی  ی بلندپايه

تا شايد  افکار عمومی کشاند زندان استکهلم به میاننوری را در  «شدنشکنجه »

   .شندرا پذيرا با، اين چنین دروغی ساده انگاران زمان



شهروندان سوئدی  های دريافت مالیاتدولت سوئد ازکه همگان روشن است بر

 ی دقیق ترجمهمترجم وگرفتن وکیل وو هزينه ها کرون صرف میلیونو

ای دادخواه حاضر در دادگاه، ه و خانواده ينشاهد ان،شاکی خیلهای  صحبت

 اگر .آماده نموده است نوری ،شما کار جنايتبرای دادگاه را  ی ترين صحنهآزاد

يست وکالی حمید با کرد، می ه شما عمل میئیمانند قوه قضا دستگاه قضايی سوئد

جسور  یلبه عینه همان کاری که شما با وک ؛کرد زندانی می نوری را دستگیر و

ای  های سیاسی زنجیره قتل یل شجاعوک (فرزانه زياليی) هفت تپه کارگران

نسرين ) روسری اجباری مخالفانقالب خیابان  دختران یلوک (زرافشانناصر)

وکیل و فعال حقوق ،(مصطفی نیلی) مستقل و مردمیوکیل مدافع  (ستوده

محمد )دادگستری وفعال حقوق بشرزندانیوکیل   (امیر ساالر داوودی) بشر

، عبدالفتاح سلطانیچون  های وکالی شريف نامازل بیشمارانی خی وی ،(نجفی

 زندان شان در ه امروز تعدادیک ،شدهوکالی دستگیر ديگر... و گیتی پورفاضل

 . ايد کرده هستند،

بر دادگاه و هیئت در برا ،های آراسته و وکاليی چند حمید نوری با ريش امروز

گردد و افتان و خیزان سر  ای خندان در دادگاه حاضر می منصفه با قیافه

 !جنباند می

هشتاد و  ی ابر چشمان يک جامعهبر فته که بیدادگاه خودتان چگونه دررنتان ياد 

همان  در ؟گردن نويد افکاری را برای طناب دار فراهم آوردند ،پنج میلیونی

کشی راه انداخت  نسل، در برابر چند سئوال ساده «هیئت مرگ»شما  های بیدادگاه

شما آن کشتار پُر کارگزاران قصاب  .نمونه ندارد تاريخ معاصر ايران که در

چند  ها خمینی و طرح پرسشتان  مام مرگا ی هراس را با فتوای تاريک انديشانه

آيا به » ،« ؟آيا مسلمان هستی» ،«آيا به خدا اعتقاد داری؟» :ز زندانیا ای کلمه

يا آ» ،«؟به تلويزيون بیايیبرای اعتراف آيا حاضری » ،«؟اسالم اعتقاد داری

 با وبه راه انداختند « ؟عبور کنی از روی مین،جنگ با عراق در حاضری 

که تن به اين انگیزاسیون مان  چندين هزار تن از همنسالن ز اين نوعسئواالتی ا

حمید همین  .دادنددر صف مرگ جای ندادند را  بی پايه آور و شرم

داد و به پای  را از راهروی مرگ عبورمی ، آنانجنايت کار شما (عباسی)نوری

 ی رپايهبامروز  جانور، ينا .کرد و به قولی طناب کششان می برد دار می ی چوبه



برای همین جناياتی که مرتکب شده، محاکمه  کیفرخواست مستدل دادستان سوئد

شما پیش و پس ازانقالب سرشته  ی سر تا پای حکومت چهل و سه ساله .شود می

های  ش زدن سینما رکس آبادان تا داالناز آتاست، از خون و جنون و کشتار 

جنايت خون  ی مه سراچهای خورستان، همه و هه خون آلود کوچه و پس کوچه

 توانند نمیمزدوران حکومتی شما هم حتی ترين  امروز متوهم. چگان شما است

 . آيندشما برننگین  عملکردنکار به ا

خود را به  ای واستهد، خشاه سوئ جوار حضرت سفیر که با جای گرفتن در

چنانچه خودی نشان دهی، بدان و آگاه باش مفتخر کنی و  ،ات سلطنت ناداشته

درآمدی خواهد بود برای  پیش ،بیانجامد بخش نتیجهفرجامی  به سوئد ادگاهد

که در صدر تا ذيل حکومت شما  محاکمات بعدی يکايک آن جنايتکاران تاريخ

 !اند نشسته

ر ايرانی ساکن ن پرسش هزاران هزانا محترم به ايو اما خوب است اين سفیر 

 تعداد چه دانید ايد و می پرسیده تا به امروز از خودتان آيا» :سوئد هم پاسخ دهد

 هستند؟ به داليل مختلفی زندانی درسوئد ايرانی

اينکه  ياد؟ کنی می صرف انرژی و وقت مقدار همین به آنان تک تک برای آيا

 جدا ای تافته تان  سران نوری، برای شما و حمید ی جانی جانیتکاری با مشخصه

  ؟ستا بافته

شهروند » با يک کردی تا پیگیری روز( ۱۱)به نوشته خودتان بیش از بیست 

، به نشدی نام ننگین او را بر زبان آوریکه حاضر البته يک جنايتکار، « ايرانی

 نشینی؟؟ لجويی او میديدار و د

تصاوير منتشر شده را  نداری و خبرهای زنان اوين  از هک شدن دوربین

 دست به نیانزندا شديد وشتم ضرب، های حکومت اسالمی زندان بینی در نمی

ن و برون کشور وربرابر چشمان مردمان ما در دبان شما در زندان مورانأم

های  توسط خانواده امروز های کوتاه زندان اوين، نمايش داده شد؟ اين فیلم

يادمان . گیرد شود تا مورد داوری دادگاه قرار دادخواه به دادگاه سوئد سپرده می

 یکهريزک و شکنجه کردن کارگران ثه تلخکام شکنجه در زنداننرفته حاد

هفت تپه، و نیشکرچهره های شناخته شده همچون اسماعیل بخشی از



امروزمحکوم کردن اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته  به زندان و شالق که همه 

.  تلقی می گردد« جنايت علیه بشريت» اين اعمال حکومتگران، ازمصاديق بارز

فعاالن زن شناخته شده در  و آتنا دائمی و بیشمار به بند کشاندن سپیده قلیان

و ناراستی روا داشته  توهین طورمدام هب وانسانیت بشريت بهآن در هايی که زندان

 !شود می

و همنسالن  دادخواه و داغدار مادران همه ايناز و شويد خفه آنکهبهترسفیر اقای

 !کنید شرم اند، شده صف بهدر برابر آن  دادگاههر نوبت در کهما 

سوم دادگاه  ی هفتهاول ازروز اگوست، ۱۰ برابر شهريور ۱ دوشنبهباری امروز

 .حمید نوری در استکهلم برگزار شد

برخی از اسناد ارائه  ی امروز ابتدا وکالی مدافع حمید نوری توضیحاتی درباره

 .ها و لیست اسامی زندانیان اعدام شده ارائه دادند شده توسط دادستان

 ۷۱ ی بیشتر جلسه به اظهارات ايرج مصداقی، زندانی سیاسی سابق در دههاما 

، چگونگی ۷۶هايش با جزئیات به وقايع سال  او طی صحبت. اختصاص داشت

 . اعدام زندانیان سیاسی و توصیف بندهای مختلف زندان گوهردشت پرداخت

ری با اشاره وکیل مدافع نواظهارات  :نمايد آنچه قابل توجه می ،دادگاه امروز در

های ارائه شده را مقايسه کرد و گفت که  روايتاست که به کتاب حسین فارسی 

های متفاوتی برای عباسی ارائه شده است و به اين ترتیب  ها نقش در اين روايت

 .تشکیک کرد ۷۶های  نقش او در اعدام ی درباره

آنها را ها ازکجا آمده و چه کسی  گويد مشخص نیست اين لیست وکیل نوری می

 هايی تهیه و نوشته شده؟  با چه روش چگونه و نوشته،

ها هرگز رخ نداده  اين اعدام»: تأکید کرد که موضع موکلش اين است وکیل نوری

تواند  ها چگونه نوشته شده، نمی که مشخص نیست اين لیست و با توجه به اين

 .«اتهامات را بپذيرد

اساس  خود سران نظام در ،شما زپیش ا: کیل مدافع حمید نوری گفتبايد به و

در  پیشتربه طوری که  ،اند حمید نوری شده ی منکر وجودی آدمی با مشخصه

، حسن نوروزی، سخنگوی وقت کمیسیون قضايی ۱۱۱۸نوامبر  ۱۷تاريخ 



ما چنین شخصی »: مجلس ايران، ضمن تکذيب هويت حمید نوری گفته بود

طبیعتا کسی ... ا دستگیر کرده باشندداديار باشد و امروز او ر ۷۶نداريم که سال 

 .«....که در آن مقطع داديار بوده، اکنون نیز در داخل ايران قاضی است

های فراقانونی در سازمان ملل  اعدام ی پیشتر اگنس کاالمار گزارشگر ويژه

ن اولین گام مهم به سوی عدالت اي» :نوشته بود دادگاه سوئداين  ی ارهب، درمتحد

نايت علیه بايد به اتهام جحمید نوری  .ايران است در ۱۸۹۹ الباره کشتار سدر

 «!شودمحاکمه " ت قضايی جهانیصالحی" بشريت و بر مبنای اصل

حقوق بشر سازمان ملل  ی در مقابل چندی پیش جاويد رحمان، گزارشگر ويژه

های گذشته دفتر وی شهادت  در مصاحبه با خبرگزاری رويترز گفت که طی سال

آوری کرده است که اگر شورای  و شواهدی را در اين رابطه جمع افراد مختلف

طرفانه در اين  آغاز تحقیق بی ی حقوق بشر سازمان ملل يا ساير نهادها آماده

 .زمینه باشند او آماده است اين شواهد را در اختیار آنان بگذارد

های مربوط به نابودسازی گورهای  نگران گزارش» :عین حال گفتدر او

 .«معی اين زندانیان از سوی جمهوری اسالمی استج دسته

يکی از متهمان اصلی جديد جمهوری اسالمی، جمهور   رئیس ابراهیم رئیسی،

های  اعدام ی در زمینه «هیئت مرگ»موسوم به  گروهیاين کشتار و از اعضای 

 .است ۱۰۷۶سال 

ی بود ابراهیم رئیسی در آن زمان معاون دادستان تهران و يکی از اعضای هیئت

 .گیری دربارٔه اعدام زندانیان به آن واگذار شده بود که تصمیم

شده در آن سال را حدود پنج هزار  ملل شمار زندانیان اعدامال سازمان عفو بین

تواند  تعداد واقعی می»گفته است  ۱۱۱۹نفر اعالم کرده و در گزارشی در سال 

 .«بیشتر باشد

ی در سوئد بعد از پنج جلسه دادگاه سفارت تروريستی جمهوری اسالمکارمندان 

ای های ممکن برتپاچه شدند و دارند از همه ابزارو ديدن سمت و سوی آن دس

ها   بايد به اين تهاجم جديد سفارتچی ...گیرند جهت گیری جديد دادگاه بهره می

 !پوزبند زد



ی  نشانهاظهارات همین » :نوشته سفیرافاضات جناب دوست دانشجويی بعد از 

 د، معلوم نمودحرکتی نکرده بودن  تا حالاين حضرات که  ت دادگاه است،پیشرف

شروع  ری راديگ کارهای پیش نرفته و حاال راه قبل داشتند، ازهايی که  امهکه برن

ی با خود جهان یافشاگر ی دادگاهی يک سويهی چنین  جلسهچرا که هر  .کردند

های آنان  نقشو طرح مری نیز ديگ امیاسرود که  دارد و به آن سمت پیش می

 !«نیز رونمايی شود

اداران استکهلم، اجتماع بزرگ اعتراضی هوبیرون دادگاه دررخدادهای امروزاز

خواستار  تا ندنقاط گوناگونی به استکهلم آمده بودسازمان مجاهدين بود که از

 . شوندايران  در آمران کشتار ی محاکمه

خواهند  کنند و می میانکار صت راش ی آنان که کشتار دهه :با صراحت گفت بايد

همسران و فرزندان،  ،فرياد مادران، پدران های ايران و واقعیت وجودی خاوران

ها و خاطرات نگاشته  برادران آن جانفشانان را درکنار اين عکس يا خواهران و

آنان،  ی زنده و مرده. اند«شريتجنايت علیه ب»مصاديق  کنند، خود از شده انکار

عه ما بايد به محاکمه کشیده عمومی جام افکار وهای دادخواه  خانوادهپیشگاه  در

 !میکن بخشیم و نه فراموش می ما نه می. شوند

  :های پیشینم برآنم ی يادداشت برپايه

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

زدن ناِم مبارزان با وام  های ايران، بدون گره ی ايرانیان خفته در خاوران همه

ی نشست  اش در جريان مضحکه ی اروپا که نماينده خواهی حقوق بشری اتحاديه

ی اجرايی مهمان اين جانی و حاکمیت  قاضی مرگ ابراهیم رئیسی بر تخت قوه

 . اند جنايتکار بوده

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

ی مردمان رنج کشیده و داغدار، به وسعت  ت، پژواک صدای دادخواهی همهاس

 ! ايران باشیم

 ۰چهارشنبه که روز  پايتخت سوئد، بعدی دادگاه استکهلم، ی جلسهقرار است در 

مطرح  ی اظهارات ايرج مصداقی شود، دنباله برگزار می (اوت ۱۹)شهريور

  .شود



 ...تا يادداشتی ديگر 


