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 از استکهلم( عباسی)ی حمید نوری  محاکمه روز میننهگزارش 

 امیرجواهری لنگرودی 

 ۰۱۰۰سپتامبر  ۱۰ برابر با ۰۰۱۱ شهريور ۰۱چهارشنبه 

 
 

 ۷۶۳۱ تابستان خونین سال از ۳۳ به امروز تا .است شهریور مده امروز

 جان عاشق و سکوتی مرگبار، هزاران هزار جوالن و ه درتابستانی ک. هگذشت

که دوران محکومیت خود را  انم ومب   ومرز  جانانخواه ازعزیزترین  آرمان

هیئت » با گزینشو خمینیی امضابا رحمانه وفاشیستی  فتوایی بیبا  ،گذراندند می

 آویخته شدند وپاسخ ایدئولوژیک به دار درآوردگاه چند پرسش و «مرگ

 .دفن گردیدند بی نام و نشان، وی جمعی گورهادر



 شان برای یافتن شدن فردای خبر های به خاک سپرده شده، از مادران آن جان

ش نام «لعنت آباد» شان به پهندشت خاکی قدم نهادند که حاکمان دینمدار عزیزان

 .  نهاده بودند

معه جا ی الهام بخش مبارزات همهکه جنبش دادخواهی  بدون هیچ تردید امروز

خفته درخاک عزیزان های  خانواده ی نهناهای جانفشا تالش ی شده، نتیجه

. استخواه  رمانآهای  آن جانویژه مادران  هب و ایران های سراسر خاوران

 نام پر کنارهم جای گرفتند و بدون کمترین وحشتی در با جسارت وکه مادرانی 

 . اند نهادهخود را بر« مادران خاوران» افتخار

باشد به  «مرتدان»و  «کفار»بود محل دفن  ی که قرار«لعنت آباد» میان این در

 همین خاص بودن خاوران،. افشاگری تبدیل شده است آزادگی و اومت وسمبل مق

باعث شد که جنبش  و دل ساخته استب تاریخی_حافظه_خاوران#  را به صفت آن

ابه سرداران شجاع این مادران به مث. پا بگیرددادخواهی به عنوان جنبشی مستقل 

تمامی ویرانگری  برابر های خاوران بودند که در نوادهجسور، پیشقراوالن خا و

تمام قد شجاعانه  جسورانه و ها، سازی خاورانموران امنیتی برای نابودأم

ابود شده سنگ قبرهای ن. های از ریشه کنده شده را دوباره کاشتند نهال. ایستادند

 هر ل بازگرداندند وشخم خورده را به حالت او های زمین. را بازسازی کردند

با  موران امنیتی، برای تجدید عهدأم های مسئوالن و میان راه بندان جمعه در

بارها طعم توهین و تحقیر و دستگیری و  عزیزانشان به خاوران رفتند و

 ی افتخار مقاومت و اسطوره بازداشت و زندان را به جان خریدند تا پرچم پر

های بعدی  سلمان را به ن های سرزمین«خاوران»در خاوران و تمام جانفشانی 

پدران عزیزی  مادران و چه بسیار سه ساله، این راهپیمائی سی و در .بسپارند

همگان به  افتاد، زمین می آنان بر آنگاه که یکی از هرکه عمرشان کفاف نداد 

ن برپای خود همچنا مقاومت را و ایستادگی ی آمدند تا ریشه جمع می گرد او

نگذارند  دار دیگری سپرند تا خویشتن پرچم خاوران را به دست مادر و رندنگهدا

 . پای درآیند از و دوام آنان خللی وارد آید دار و پر تجمعات ثابت و پایه

تداوم  و ۶۹آبان  و ۶۹دی ماه  مبارزات مردم دراین همه آتش دادخواهی با شور

مادران دادخواه »، سنگ بنای تجمع رزمیناین س ی گوشه چهار این مبارزه در

داخل  در ها شهرستان ها و استان مراکز در را ها ابه آنو تجمعات مش «اللهپارک 



و سازماندهی  کشور، خارج از همنوایی با آن مادران در پژواک و کشور

های  سطح شبکه را درمادران دادخواه  ها، رد ها در کف خیابان آیی گردهم

 .جای گذاشت خود به مجازی از

 به پرچم خود بدل ساختند،نه تنها جنبش مستقل دادخواهی را  «مادران خاوران»

. دست داده نیز باشند از های عزیز خانواده ی اتصال همه ی هبلکه توانستند حلق

گوناگون نیروهای چپ را حول  های بخش  های ها با تالشی جانسوز، خانواده آن

 ی عنوان حلقه به. متحد کردندماه شهریورو تجمع جمعه دهم دادخواهی  شعار

، های دینی لیتو دیگر اق های شهدای مجاهد و شهیدان بهائی اتصال با خانواده

 ی دهه جانباختگانارتباط  ی نقطه هم زمان و اند عمل کرده فرهنگی و ملی نیز

 ۶۹و آبان  ۶۹شدگان دی ماه  کشته ۹۹، جان باختگان تابستان ۹۶، تابستان ۹۶

اند و  دادخواهی ی ها و پیکره تالش ی امروز مادران قطب قدرتمند همه .دان شده

اند تا راه مادران  را به دست گرفته آنان این پرچمو پسران  آنان دختران  پس از

 !نگاه دارند خود را استوار

را  میان ما رفتند تعدادی از مادران خاوران که از نام دهم شهریوری دیگر در

پدران جانفشانان  مادران و شمار یاد آن بی دهم و یجای میرفهرست ز در

 :دارم های ایران را گرامی می خاوران

 -طالبی مادر -شکوهی مادر –ها  آبکناری مادر -ها بهکیش مادر -بازرگان مادر

 مادر -علی پورها مادر -حاج محسن مادر -لطفی مادر -سرحدی مادر

 – مادر صفائیان - شریفی مادر-طالبی مادر -جهانگیری مادر–احمدی چنگیز

 مادر – فتحی مادر –چی  شانه مادر – اُردین مادر – رضایی جهرمی مادر

 مادر – زاده ابراهیم مادر – عجم مادر – قائدی مادر – آلیاری مادر – معینی

 مادر – طهماسبی مادر – رضوان مادر – تشیّد مادر– برادران خسروشاهی

 مادر – اخوت مادر – میالنی مادر – پناهی مادر – فخریاسری مادر –کنفی 

 مادر– (نورالدین ریاحیو  وعلی ریاحی مادر جعفر، محمدصادق) ها ریاحی

مادر مسیحای  - امانی مادر –خشکدامن  مادر – ادیب مرادی لنکرودی

 صادقی مادر – شاهی پنجه مادر –خواه  مادر دین - گلچوبیان مادر – لنگرودی

 مادر – کائدپور مادر – خرداد مادر – راجی مادر – قندی مادر – پرتوی مادر –

اخوان اقدم  مادر – غالمیان لنگرودی مادر – (عبدی) کاظمی مادر – پور حسین



 کامران بنده خدای لنگرودی مادر – ها السادات اشکوریفخر مادر – لنگرودی

 ی دیگرانبسیار ...و دیجوادی فر لنگرو مادر –

 جانفشانان ودوش مادران  دادخواهی که بر که پرچم پرافتخار دیروز تا اما

راه  مسیر با وجود بودن مادرانی چند، امروز بود، ویژه مادران خاوران هب

 تر های جوان ادامه راه آنان به دستان نسل زمین افتادند، مادرانی که خود بر

 و کودکانگذشته  ی دهه چهار ان، دراین جوان .سپرده شده است ها خانواده

 نه خبرشصت  ی کشتار خونین تابستان دهه ی ابعاد فاجعه بودند که از نوجوانانی

ا فضای سیاه با آشنائی کامل ب امروز .ببرند توانستند به ابعاد آن پی نه می داشتند و

 هر .کنند پاسخ را مطرح می سئوال بی صدها ها و زای آن دوران، ده و وحشت

گردند و با اتکا به  ک میوقوع آن جنایت هولناهای  دنبال ریشه به یک آنان

 .بخشند ای می هانی، به جنبش دادخواهی جان تازهتجارب مشابه ج

 ی قآ انسانی به حلقهتواند به مثابه جنبشی عمی اکنون جنبش دادخواهی میهم 

بسیاری  راهگشای ی تسمه خود به وهای اجتماعی تبدیل شود  جنبش اتصال دیگر

پرقدرت دادخواهی به  حضور امروز .ایندنمایجاد  را برای جنبش ما ها همگرائی

. تواند عمل نماید ما می ی ای به سوی بازیابی سالمت روانی جامعه مثابه روزنه

توانایی  اگر و توان رهایش کرد چه را که نتوان برزبان آورد، نمیروشن است آن

یک نسل به  ی پیکره از آن چرکین شده و های ناشی از زخم آن نباشد، رهایی از

مقابل  در ما، ی جامعه ی پهنه کاری که در .یابد ل میانتقا نسل دیگر ی هپیکر

 تاعتراضا ی دامنه ،خونین آن سرکوب دشواری وجودی نظام اسالمی و

 از. گردد می دامن گسترهمچنان  دادخواهی ی دامنه و دهد سازمان می خیابانی را

این  !جوید ود میخ منأم دیگر یپارکی به پارک از و خاورانی به خاورانی دیگر

برای ایجاد تضمینی  تواند ، میآن گرفته از فرا های درس جنبش قدرتمند و

 را ، تجدید گرددایران ی آینده وقوع چنین جنایاتی در  ساختارهائی که شرایط و

 .سازد می ممکنغیر

عبارتی کلیدی  خود «کنیم نه فراموش می بخشیم، نه می» تحکیم شعار :برآنم

 عضو و فرد بهبودی هر طرف و یک جامعه از روی برای تضمین پیش

وقوع  جا مانده از ههای ب آسیب تمامی برابر در طرف دیگر از دار داغ ی خانواده

 .گردد محسوب میما  کل حیات اجتماعی جنایت در



به خودی خود  نه سرکوب شده رادم التیام مر ه درمان وتاریخ نشان داده است ک

 .مودتوان ترمیم ن نمی اندرز و پندنه با  ،وشن کردنشمع ر و نیاز و با نذر نه و

 کاران و جنایت کیفرخواست برای تمامی بلکه تنها کشف حقیقت، صدور

 بردگان و دره ب جان حق بازماندگان و ن جبران خسارت درهمچنی ،سرکوبگران

 پذیر امکاندر ابعاد جامعه  «علیه بشریتجنایت » همچنین تضمین عدم تکرار

و پرداخت جایزه به  گری و فوت کاسه اسطرالب رمل و گردد نه با آیه و می

نتایج دادگاه حمید  ی ست که درباره این آن نکته کلیدی وجنایت پیشگان تاریخ 

چشمان  برابر در دیگر وز بارآن، امر مالحظات منتج از و (عباسی) نوری

  ماآری و باری . زند سوسو میدادخواهان  ی همه

   ! کنیممی_فراموش_نه_میبخشیم_نه#

 اگوست، ۳۱ برابر شهریور ۶ سه شنبه دادگاه نهم،ی  جلسهباب انعکاس در

 درآنگاه که یادداشت کوتاه الله بازرگان را  ،دیروزحسابی حالم خوش نبود

. رفت که چیزی بنویسم لم نمید ، دست وفضای دادگاه خواندم وصف نهمین روز

وقتی که  امروز …»:ادامه داد و «ته استدلم گرفته است، دلم گرف»: او نوشته

 پسر دو یک دخترمحجبه و نوری رفتم، دیدم که درردیف آخر به دادگاه حمید

بله . نوری هستند داماد جدید حمید و دختر ،ها پسر معلوم شد آن! اند نشسته ریشو

دیدن این  از ...دادگاه عادالنه پدرشان شرکت کنند آنها این حق را دارند که در

ه خیلی دلم گرفت، دلم گرفت برای همه آن لحظاتی که ازما دریغ شد، همه صحن

همه آنچه حق ! آن لحظاتی که ما می توانستیم با برادرم باشیم ولی ازما دریغ شد

انسانی ما بود ولی ازما دریغ شد،،، ازما دادگاه عادالنه دریغ شد،،، حق 

ینی دریغ شد،،،، ازما حضوردردادگاه دریغ شد،،، ازما مالقات حضوری یا کاب

دیدارآخر ولحظه وداع دریغ شد،،، ازما داشتن وصیت نامه دریغ شد،،، ازما 

پیکرعزیزانمان دریغ شد،،، ازما دفنگاه عزیزانمان دریغ شد،،، ازما حق 

در بیابان خاوران دریغ  سوگواری دریغ شد،،، ازما حتی حتی داشتن یک درخت

ین درخت بود، این درخت را ازریشه ،،، مادرم همه دلخوشی اش به ا!!!شد

کندند،،، اینها بارها وبارها دردشت خاوران بولدوزرانداختند وقلبهای ما را 

  « ازسینه کندند،،،

 ادگاه حمید نوریو نهمین نشست دچهارم  ی هفته آغازشنبه سه  روزباری 

طبق خبرهای دریافتی . شد برگزاراستکهلم پایتخت سوئد  شهر در (عباسی)



 !حضورداشتنددادگاه  در اش هم هست، زادهکه برادر داماد نوری و پسر و دختر

احمد  ،استکهلم ایران در شخص سفیر از مقابل یادداشت الله بازرگان، در

 افکار از» :پرسم می د،کن را تماشا می دگاههای دا وقتی این صحنه ،معصومی فر

مقابل  درجهانی  ی سوئد و جامعه ی جامعهخود  ایرانی مقیم سوئد و ی جامعه

خارجه و  وزارت از» :کشی که نوشتی نمیاین دادگاه خجالت  ی گزارش روزانه

« حقوق زندانینقض  ی تحقیق مستقل درباره وزارت دادگستری خواستار

های  نقض کنوانسیون کاربرد خشونت و شواهد حاکی از» ادعایتازه  وای؟  شده

برای ایشان  «...لمانه و تحقیرآمیزمقابله با شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، ظا

مدارتان، چنین فرصتی  حاکمان دین ی اندی سالهای؟ کجای تاریخ چهل و شده

های  رنج مالیات زحمت دست اند که از ما فراهم آورده ی برای زندانی جامعه

جانی فراهم ای برای یک فرد  سوئد، چنین دادگاه پرهزینه ی شهروندان جامعه

راهروهای دادگاه  شان پوزخند زنان در داماد مبارک و پسر و که دختر کنند

جمالش خشنود  ،ها ها با دید و بازدید آن جانی آن پدر استکهلم جوالن دهند و

 !گردد؟

 و «ظالمانه» رفتار و« خشونت» کاربرد از سوئد نظام اسالمی در سفیرباری 

ی مقامات  مهبه مانند ه آورد تا در زندان سوئد صحبت به میان می« آمیز تحقیر»

غیرقابل باور  دروغ بزرگ و وی حکومت اسالمی گمان زنی نماید  بلندپایه

عمومی کشاند تا شاید افکار نوری را در زندان استکهلم به میان« شکنجه شدن»

 .  ساده انگاران زمان، این چنین دروغی را پذیرا باشند

 ری ازحمید نو های وکالی سه شنبه اختصاص داشت به پرسش روزدادگاه 

های گذشته گزارشات  ایرج مصداقی که طی نشست از آقای شاکی روزهای پیش

 . ای را به دادگاه ارائه داده بود عدیده

یادداشت نموده  نیده وش او چه که از بیان آن ها تالششان پیدا کردن تناقض در آن

خود  اختیار مصداقی در بازجویی پلیس با ی آنچه را که از صورت جلسه و

 چه تاریخی از شما در :جمله اینکه از. ایی را طرح کردنده پرسش داشتند،

تو این جواب را به  یاآ، ۹۰( یونی) گویی ماه ژوئن  می تو وزندان آزاد شدید؟ 

 پلیس دادی؟



 بله: گوید در یک کلمه میمصداقی 

 چرا؟  :پرسد وکیل می

ا به شمسی یا ایرانی ر وقتی اشاره به تاریخ خورشیدی یا :گوید پاسخش می در او

خ می کنید، اشتباهاتی از انگلیسی ترجمه می  ت ومهاجر ی اداره .دهد این نوع ر 

مین هم با این مشکل مترج و این نوع مواجه اند یا مشکالتی از ، همیشهپلیس

 .مواجه هستند

نه اینکه  مگر. اصالحش کن گویم تو اشتباه میمن  اگر: پرسید بار وکیل دیگر

 نگلیسی شد؟ازجویی از توبه زبان ااین ب

من  اگر !به فارسی نیست به گویش ایرانی نیست ولی تاریخ باز بله، :ایرج گفت

 .گیرد همین اشتباه صورت می به زبان فرانسه هم بگویم، باز

 ست؟ کتابی نوشته شده ا در اردیبهشت، ۲۹آیا این تاریخ  :پرسد وکیل می

 آره من نوشتم: مصداقی

 کدام کتاب نوشتی؟  در: وکیل

در . پایان اردیبهشت ماه در: جلد چهارم کتاب خاطراتم نوشتم من در: یمصداق

بعد آزاد  آنجا توضیح دادم که کارهایی خودم را به پایان بردم و دو یا سه روز

 .زادی دادندآبعد به من  زندان به من دادند و مرخصی از حدود سه روز... شدم

ر رسمی من دیده غی ه روز، تفاوت آزادی رسمی وهمین، بین س به خاطر

 .دوش می

اردیبهشت کدامش است، رسمی یا  ۲۹این  :پرسد وکیل حمید نوری می

 غیررسمی؟ 

نزد  در زندان نبودم و دیگر زاد شدم وآزندان  من از :گوید ایرج مصداقی می

 .ام بودم خانواده

 اردیبهشت؟ ۲۹ بعد از: پرسد وکیل می

 بله: گوید ایرج می



 ؟ابی نوشتی که ماه خرداد آزاد شدیکت درآیا : پرسد می وکیل مجددا  

 !شود خرداد آن می بعد از روز دو: دهد ایرج پاسخ می

سال زندان،  ده حکمی که برایت بریدند، ها از برای دادستان تو: وکیل نوری

 تعریف کردی؟ 

 بله : ایرج

 را با خودت داری؟  گفتی که حکم کاغذی آن و: وکیل نوری

 .دارم: ایرج

ی یا نه؟ چون من به پلیس سوئد داد آیا این برگه را قط یک سئوال؛ف: وکیل نوری

 .بینم درجایی آنرا نمی

 .، نخواستندنه: ایرج

 ود که این برگه را به پلیس بدهی؟به نظر تو مهم نب: وکیل نوری

 !این را باید دادستان تشخیص بدهد: ایرج

رخواست دادستان کیف پرداختند که در او ی زندان ارائه شده ی وکال سراغ نقشه

 همچنین باز و اطاق گاز راهروی مرگ، مبتنی برتصاویر. جای خاصی داشت

، که شخص حمید نوری را در تونل مرگ دیده پرداختن به اولین دیدار مصداقی

 .است

نگاهش : های مصداقی طرح کرد حرف تناقضی دیگری که وکیل نوری از

کتابش  ت که مصداقی درداش وی اظهار. ها بوده است شروع اعدام ی بارهدر

در کتاب دیگری آمده است که این تاریخ  و دارد ۰۱۷۶مرداد  ۸  اشاره به تاریخ

 .مرداد بوده است ۵

صورت گرفت و به  ۷۶زمانی که اعدام های تابستان : مصداقی در پاسخ گفت

ها  قبرها و تاریخ اعدام آدرس بعضی از وقت، ها دادیاری آن بعضی از خانواده

عکس  ۱۷ایرج پیشتر  این اطالعات درست نیست و کدام از ود که هیچرا داده ب

 .قبرها به دادگاه ارائه داده است از این



گوش دادن به نوار گفتگوی وکیل با ایرج مصداقی تا پایان کار بدین ترتیب با 

ها یا  اختالف ها و وکالی مدافع بر تفاوت بیش از هر چیزی دراین روز،

 ایرج مصداقی طی سه روز ی های بیان شده تروای اشتباهات کوچک در

 . زیادی با خود نداشتند گشتند اما چیز اش می  گذشته

  :های پیشینم برآنم ی یادداشت پایه بر

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

ن با وام های ایران، بدون گره زدن ناِم مبارزا 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

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

ی مردمان رنج کشیده و داغدار، به وسعت  دخواهی همهاست، پژواک صدای دا

 ! ایران باشیم

 ی جلسه. سپتامبربرگزارخواهد شد۲/شهریور۱۱بعدی دادگاه پنجشنبه  ی جلسه

 .روایت دیگر شاهدان دادگاه اختصاص خواهد داشت ی دهم به ادامه

 ...تا یادداشتی دیگر


