
  ۷یادداشت 

 از استکهلم( عباسی)ی حمید نوری  محاکمه روز هفتمینگزارش 

 امیرجواهری لنگرودی 

 ۵۳۵۰اگوست  ۵۲ برابر با ۰۰۳۳ شهریور۳۰چهارشنبه 

 

دراستکهلم  هفته دادگاه حمید نوریسومین  هفتمین نشست در امروز چهارشنبه

حمید  ی اکمهمح ی سومین هفته دومین جلسه از امروز عبارتیه ب .برگزار شد

در دادگاه مرکزی  اسالمی حکومتسابق دستگاه قضایی  دادیار (عباسی)نوری 

 .شد برگزارهلم کشهر است

که هر اختصاص دارد های پرونده  وز تا حدود سه ماه آینده به شاکیامر دادگاه از

پس آنگاه نوبت به حمید  .دهند شهات میدادگاه در جلسات آتی کدام آنان جداگانه 

تا  اند جلسه را به او اختصاص داده چهارخواهد رسید که ( عباسی)نوری 

 .بشنوندرا  وی دفاعیات ت دادگاهاضدادستان و ق

شهادت ایرج  هب بار دیگر پیشین دادگاه،همچون بخش امروز ی جلسهتمام 

به مدت  او .اختصاص داشت خلق فعاالن سابق سازمان مجاهدین اقی ازمصد

 .های ایران بود سال در زندان ۰۳

انی است که زند ۵۰او یکی از  .مصداقی پیشتر گفته بودیورن مارشون، وکیل 

 ی امروز دادگاه، در جلسه .ستما در امروز و بردهاز بند خود جان به در

 «هیئت مرگ» دادگاه از در .دوباره نشان داده شد دشت،های زندان گوهر نقشه

همیاران این هیئت  حمید نوری ازنام برده شد و اینکه  بار دیگر منتخب خمینی



 عضو آن زمان مسئول قوه مجریه ایران، و در این میان ابراهیم رئیسی، بود

  .نیز مطرح شدبوده  «هیئت مرگ»

یا  اترئو به سالن آمفی ت های دادستان به راهروی مرگ قبال پرسشمصداقی در 

 دروی . شتاشاره دا ،ندهای دار را برپا داشته بود آن چوبه درکه  حسینیه

 ی نماینده( قاضی مقیسه) نقش ناصریان ازاظهارات امروز خود به دفعات 

داوود لشکری در جریان  ،معاون امنیتی زندان معاونش حمید نوری و دادستان و

 ....کرد یاد ها اعدام

به نقش  ،شدند مشهور «ت مرگئهی»ای که بعدها به  کمیتهمعرفی سیمای  در او

، مرتضی (تحاکم شرع وق) حسینعلی نیری :لهجم جایگاه اعضایش از و

همچنین و (تاندادسمعاون وقت ) ابراهیم رئیسی ،(دادستان وقت)اشراقی 

در آن زمان او را » :وزارت اطالعات که گفت ی محمدی نمایندهمصطفی پور

ادی در این اتاق بودند که افراد زی :گردید وی متذکر .اشاره داشت« مشناخت نمی

 .ت نام بردئمسئول هی و از نیری به عنوانا. شناخت او نمی

 -آنالین  - به شکل مصداقی طی اظهارات طوالنی مدت امروزش که همزمان

او » :دادستان اینگونه توضیح داد ی های عدیده پرسش برابر در ،قابل دریافت بود

آنجا بود و باال و پایین  «حمید نوری»مرگ منتقل شده بود و  یبه راهرو

 .«چیز را در نظر داشترفت و همه  می

مد ساعت آ ها شد که پاسداری که از حسینیه می زمانی متوجه اعدام» :گوید او می

اشراقی و رئیسی و نوری و ناصریان » :گوید او می .«آورد ها را می و پول بچه

نوری نام زندانیان را » :افزودسپس  «فتندر را دیده که به سمت حسینیه می

گفت آنها را به  اه میکرد و به مسئول فروشگ میف خواند و آنها را به ص می

برای نشان دادن  او .نام رمز اعدام است «بند»تر فهمیده که داما بع. ندببر «بند»

کردند و  ها شیرینی تقسیم می پس از اعدام هر روز» :گوید مینقش حمید نوری 

 .«...کرد به راهرو مرگ آمده به او هم شیرینی تعارف می «حمید نوری»

 الرس هولتگرن،ی نوری نوشتم که  پنج گزارش محاکمه ی در یادداشت شماره

موکلش حمید  برای اولین بار، ۵۳۵۰اگوست  ۵۳تاریخ  وکیل حمید نوری در

 ست زندانیسوئد  در ۰۰۳۱های سال  که به ظن دست داشتن در اعدامرا نوری 

اظهارات او تمام . دانست« ضعیف»را و شواهد ارائه شده  خواند «بیگناه»

که اکنون از موضع ضعف سعی  نوریبرخالف . تاکنونی علیه نوری را رد کرد



و  ۳۱ کشتار تابستان «هیئت مرگ»ابراهیم رئیسی عضو  ،ی خود دارد در تبرئه

یست که  در برابر کشتار تابستان، مدعی جمهور اکنون حکومت اسالمی،رئیس 

 یا قاضای مدال و جایزه دارد وبرای خود ت ،ها تشویق شود باید به خاطر آن اعدام

که زمانی که مشغول جنایت بود با افتخار برای  (عباسی)به مانند حمید نوری 

دادگاه استکهلم  درکرد و امروز  تشویق خود و باقی جالدان شیرینی پخش می

ی خود، منکر واقعیت خواهد  ، روزی به دریوزگی تبرئهقضایا است ی منکر همه

 . شد

 

شهریور  ۰چهارشنبه  زندان اوین، امروز ی ضاحت آفریده شدهاما در برابر ف

ای در ارتباط با افشای چندین فیلم از  اوت، عفو بین الملل طی بیانیه ۵۲برابر 

شده را که از  فیلم فاش ۰۳های مداربسته زندان اوین منتشر کرد و گفت  دوربین

که » ؛ده استل کردست آمده است، تجزیه و تحلی های مستقل ایرانی به رسانه

توجهی و بدرفتاری  وشتم زندانیان، آزارجنسی، بی ای از ضرب دهنده شواهد تکان

 .«دهد ها را ارائه می های پزشکی در زندان عمدی با زندانیان نیازمند به مراقبت

کننده نمایی نادر  های نگران این فیلم» :شده، گفته است الملل در بیانیه یاد عفو بین

چه در پشت  دیدن آن. رود تباً بر زندانیان در ایران میاز ظلمی است که مر

هایی  استفادهاما متأسفانه سوء  دهنده است، گذرد تکان ان اوین میدیوارهای زند

که در این ویدئوها نشان داده شده تنها نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران 

 .«است

بیرون دادگاه و  ی در محوطه ،ی حمید نوری محاکمه طی هرنوبت برپایی دادگاه

ها و نمایش عکس و پخش  گفتگوها و مصاحبه ،دو سویه خیابان ی در حاشیه

 . رسد های مختلف به انجام می اعالمیه در مسیر رهگذران از جانب گروه

مناسبت سی و سومین سال کشتار به  ی نیزنمایشگاه عکسچهارشنبه  امروز

لم توسط فعاالن سیاسی استکه شهر مرکز در تابستان خونین زندانیان سیاسی

 .شهر بر پا گردید

 مقابل انعکاس گزارشات دادگاه استکهلم، درفوق  مسائل جدا از گردم متذکر باید

های  دوربینهک شدن  ءآیا افشا :پرسند ها می بیرون از دادگاه خیلیاز داخل و 

 آمیزتحقیر غیرانسانی و وحشتناک، رفتار نمایانگراوین که  زندان بستهمدار



 ،است دربند زندانیانجان  با ه گران و زندانبانان و دستگاه امنیتی کشورشکنج

 ؟ دهد نمیخود قرار دادگاه حمید نوری را تحت تاثیر

 های حاصل از نگرانیآیا بحث و گفتگو و صدور فرامین پیرامون یا اینکه ؛ 

 تا یهو قوه قضای دولت - مجلس واکنش در چهآن وهای منتشره  و فیلم هک شدن

داشته وآنرا تحت الشعاع خود قرار  ثیرأدادگاه ت روند در ،حال صورت گرفته

 دهد؟ مین

اوین در برابر جنایات پرده  ی های مدار بسته روشن است که هک شدن دوربین

های مجازی و در بین  ن اوین؛ و انعکاس آن در سطح شبکهزندا برداری شده از

زندانیان سیاسی برون کشور و در بین خانواده های  ما در درون و ی کل جامعه

ست که دهن  ما، به مثابه کوه یخی ی زندان اوین برای مردمان جامعه و عقیدتی،

خود  مرتب ازمردم  .نمایدوایای آن جنایات را بازز ی رود تا همه بازکرده و می

 خواهی ازعوض عذرچرا  حاج محمدی، این زندانبان بی شعور: پرسند می

و  رهبرعزیزشای  خامنه از ها، لزندانی طی این سا ی هزاران خانواده

انگار این عالی جنابان پوست . خواست و تقاضای بخشش کردزندانبانان عذر

  !خواهی نمودعذر ها آن اند که باید از شکنجه شده ،تخت نشین

 درایران  پیرامون مداخله گری سفیر ام، پیشینیادداشت  همانگونه که در

زاده، سخنگوی وزارت خارجه  ید خطیبسع اینبار بینیم که می .استکهلم نوشتم

بازداشت نوری را  روز دوشنبه اول شهریور جمهوری اسالمی هم

گیری  ید کرد که سفیر ایران در سوئد موضوع را پیأکخواند و ت «غیرقانونی»

ما از تمام ابزارهای دیپلماتیک خود برای استیفای حقوق »: او گفت .کند می

 «.کنیم نوری استفاده می

باید در برابر پیشروی و تعرض : گردم می رر با صراحت یاد آودیگ بار

ای چپ و همه آنانی که نیروه ی همه ی وظیفه .سردمداران نظام اسالمی ایستاد

 برابر در یعنی آنانی که، «نه می بخشیم و نه فراموش می کنیمما »: با شعار

مواجه باید در. خود دارند کار دستور در دادخواهی را امر اسالمی،کلیت نظام 

قم و سوء مستبرخورد غیر سطحهر اطالعات نادرست،هرگونه رائه با ا

، سکوت نکنند بلکه بایستند و این چهره ای گروهی و فرقه های تبلیغاتی، استفاده

  .ها را برمال کنند



م م د  با  تبلیغ وتشویق دادخواهی راآنانی که :که بگوییم وظیفه ما است   و بازد 

منافع   راستایدرکه "حقوق بشری"همصداییو نوعی مدافعهو" عدالت انتقالی"

هوری ممزدوران و مقامات زباندارجبا چرخ می خورند پروژه دهندگان شان 

کاری برای  بشری که معاش خود را با مقاطعه داران حقوق دکاناسالمی و

ی این جریانات که  همه کنند تفاوتی نیست و تأمین می« های بشردوستانه دخالت»

توانند جریان محاکمه را به  منافعی غیر از منافع مردم دادخواه را پیگیرند، می

بار بازگشت طالبان  نکبت ی فاجعهبا صدای بلند بگوییم؛ . انحراف بکشند

 حنای این جماعت ورشکسته نیز دیگرنشان داد گی ما افغانستان، درهمسای

 .رنگی نداشته و ندارد

سران رژیم و  یبرخورد عکس العمل هرگونهتا به امروز: صراحت بگویمبا  باید

ر برابر دادگاه دپیشرفت روند نتوانست  اش در رابطه با این دادگاه،  دستهدار و 

جان هم افتادن این و آن که  هب یا مشتی دونمایههای  این گونه تشبثات و حاشیه

دادگاه به کار خویش . یدنما ، مانعی ایجاددارند اعالن میخود را صاحب دادگاه 

مسئولیت ما را برای تبلیغ روند سیال و مثبت  این روند ی ادامه. دهد ادامه می

 . کند مشخص میدادگاه بیش از پیش 

قرار . دقیقه به پایان برده شد ۰/۵۲ساعت اگوست ۵۲دادگاه امروز چهارشنبه

دت بدهد و است دو روز دیگر نیز ایرج مصداقی به عنوان شاهد همچنان شها

 .را خواهد گفت ۳۳ ی روایتش از دهه

  :های پیشینم برآنم ی یادداشت پایه بر

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

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

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

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

 . اند جنایتکار بوده

حمید نوری در استکهلم تازه آغاز  ی باری کارما از امروز با دادگاه و محاکمه

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

 ! سعت ایران باشیمو

 !کنیم بخشیم و نه فراموش می ما نه می

 ...تا یادداشتی دیگر 


