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 از استکهلم( عباسی)ی حمید نوری  محاکمه روز دهمینگزارش 

 امیرجواهری لنگرودی

 ۰۱۰۱سپتامبر  ۱۰ برابر با ۱۰۱۱ شهريور ۱۱پنجشنبه 

 

حميد نوری  ی محاکمه ی دهمين جلسه ،شهريور ۱۱با  برابر شنبه دوم سپتامبر پنج صبح

  .آغازشد، سوئدپايتخت دادگاه استکهلم  ۷۳سالن  در

حميد ی  محاکمهدهمين دادگاه عنوان شاکی و شاهد دوم در  نصرهللا مرندی، به روزدر اين 

 و متهم به دست داشتن در ۰۱ ی دهه زندان گوهردشت درسابق نوری، معاون داديار 

هيئت »ت  نمود و از مشاهداتش در برابر صحب، ۰۳کشتار زندانيان سياسی در سال 

 .سخن گفت« مرگ

حميد . شکل گرفت خيرأبا نيم ساعت ت دليل اعتراض حميد نوری، هب روزدادگاه اين 

 .برند را به چشم پزشکی نمی من و داردمشکل يم ها ست چشم نوری مدعی

ها  نگونه امور بايد به سازمان زندانقاضی ساندر به او پاسخ داد که برای اي ،رئيس دادگاه

دادگاه را نيم ساعت  ساندر،مه قاضی ه با اين. در دادگاه طرح نمودکه  اينمراجعه نمود نه 

 !کندوکاليش در اين باب گفتگو  حميد نوری با تا کردتعطيل 

 درهای مختلف اعتراضی  بيرون دادگاه، گروه پنجشنبه هم مانند روزهای پيش در روز

سوی ديگر  درو « بين المللی عليه اعدامکميته »روبروی دادگاه . ندخيابان تجمع نمود

دادگاهی شدن حميد و نفس محاکمه  از تاتجمع نمودند « ن مسيح ايرانینوکيشا» دادگاه



دين هستند که از دادگاه گروه مجاه ،دادگاهساختمان ضلع شمالی  در و نندنوری حمايت ک

 عنوان شاکی و شاهد هببه نام مرندی مجاهدين  يکی از که امروز حالیدر. کنند حمايت می

  .ددار دادگاه حضور در

 در که استپيوند با سازمان مجاهدين خلق  درزندانيان سياسی سابق  از ینصرهللا مرند

شاهد اعدام زندانيان  او .سال حکم زندان گرفت ۱۵زمان حاکميت اسالمی دستگير و 

با نام )حميد نوری  ی شاکی مستقيم پرونده که اکنون بود ۱۷۰۳تابستان  سياسی در

 .در دادگاه استکهلم است( مستعار حميد عباسی

ی  و او به همه ی اختصاص داشتمرند ،اش مدت دادگاه، امروز به دهمين شاکی تمام

 .دپاسخ دا های دادستان پرسش رئيس دادگاه و های پرسش

من به جرم  :وی پاسخ داد .چگونگی دستگيری مرندی پرسيد دادستان ازدر ابتدای امر 

اندازی تير ش که باسپس شرح مختصری از بازداشت. جانبداری از مجاهدين دستگير شدم

 . پاساران و مجروح شدن پايش همراه بود، بيان داشت

 آيا شما وکيل داشتيد؟  :دادستان از آقای مرندی پرسيد

حضور يک  ای با ه اصطالح دادگاه پنج تا شش دقيقهيک ب من در: پاسخ گفت مرندی در

در  ۰۶تان تا زمس ۰۵من ازپائيز .سال زندان محکوم شدم۱۵به  يک پاسدار، آخوند و

 .گوهردشت بودم

صدای اعتراض  و به دليل سردر ادامه رئيس دادگاه  پس از زمان استراحت نوبت صبح،

اين  اعتراض نوری به اين موضوع، تنفس اعالم کرد اما در ساختمان دادگاه و خارج از

امروز يوتوپ اين روز دادگاه در   .نوبت تصميم گرفته شد که کسی از دادگاه خارج نشود

 . شبکه های اجتماعی موجود است 

های  حواشی زيادی در بيرون و سطح شبکهبه امروز قابل ذکر اينکه دادگاه تا  ی نکته

ی مربوط ها يادداشت درها  مسئوالنه از پرداختن به آن، من همواره داشته است ومجازی 

 .کردم آگاهانه پرهيز ،حواشیاين  ذکر به دادگاه استکهلم از

 روند روند دادگاه نداشته و دادگاه درثيری أت به گمان من اين حواشی تا به امروزکمترين

که نوبت  ولی روز پنجشنبه .دادرسی خود را با استحکامی ستودنی پيش برده است

های  دهخانوا نگرانی خيلی از موجبود که نم های بروز صحنه ناصر مرندی بود، شهادت

 . شدو برون دادگاه  ندروو دادخواه داغدار 

مصداقی  د ازهای خو حين پرسش دادستان درآنگاه که  هر بازجويی، حين شهادت و در

جزئياتی که مربوط به مصداقی  و به پرسيد ی او چيزی می نامی به ميان آورده يا درباره

، ناصر مرندی که هنوز خود را به سازمان مجاهدين کرد اشاره و طرح سوال می بود

 ی همين شيوه. پاسخ دادن به سوال دادستان امتناع می نمود آگاهانه ازداند،  خلق متعهد می

که  کنند فکر میهای دادخواه  ؛ خانوادهها را فراهم آورده ، اسباب نگرانی خيلیبرخورد

داشته روند دادگاه  أثيری منفی برت رفتار در شهادت شاکيان، ممکن استاين  ی ادامه



ات در صحن دادگاه پايان که بروز اين اختالف اين هستندها خواستار  ی خانواده همه. باشد

 . پيدا کند

 :مان باشیم ن مردمان جامعهدوستا

 ای و های فرقه ی برخورد شيوه سطح هر ی دادخواه برآنم من خود بعنوان يک خانواده

ئه در ابرگی برای ار دادخواهی ضربه وارد نموده و روندشدت به  ه، بيانهگرا انحصار

که دو فردای  ،خود نوری لیای برای ادعاهای احتما بهانهوکالی حميد نوری و  دست 

 ها و ی اين کاستی ازهمهتوانند  کند و می ، فراهم میيابد را میخود  ع ازر فرصت دفاديگ

 .کنندبرداری  بهره ،شاهدان شاکيان و برخورد امروز لشک

دادخواهی  دراستکهلم را (عباسی)حميد نوری ی دادخواهی و جلسات محاکمهما بايد 

 برای تظاهر بپنداريم و یاسالمکليت نظام جهنمی  برابر به وسعت ايران درای  جامعه

 برابر در شدند، داربر که سرمان  هم نسالن تمامیوجدان بيدار  ،مادی بخشيدن به آن

 خويش،خويشتن  محيط دادگاه به نظاره آوريم و ازدر  های آنان نگران خانوادهچشمان 

گروهی خود به نفع اکثريت يک جامعه هشتاد و  سازمانی وکوتاه مدت  ،کوچک منافع

سرمايه  ،رانت خوار ،گراختالس ،کالش ،شارالتان ،ميليونی در برابر اقليتی دزدپنج 

کنيم و پرهيز ، آقا زاده های دزد تر از پدرانشان و شبکه مافيای سپاهیپست فطرت خوار

 . نی و پوز زنی شاهد ديگر نپنداريمشکايت خود را رو کم ک

پيشه، شاهد  يتاندادگاه حميد نوری ج امروز در. آزمايی اين و آن نيستزوراينجا ميدان 

شان  يک بلکه هر های دادخواه بدل شود، های خانواده شکنج دل ايد به، خود نبشکنجه شده

های  خاوران خواهی باشند که در ی عاشق و آرمانها ی حماسی آن جان اسطوره بايد

و نسل جوان ان آنان بستگی  چرا که چشمان همه. اند خاک غنوده بر ايران سر پرشمار

    .   ده استسوئد دوخته شدر اين دادگاه مستقل  ی بر نتيجهايران، 

نگرانی به فضای دادگاه  با کشيده ی داغدار و ستم امروز چشمان يک جامعهعبارتی  هب

مان که جان خود را برای  ود را درمقابل هم نسالن جان برکفبياييم خ .سی استحميد عبا

اند و نسل جوانی که چشم به ما دارند که چگونه  دست داده زادی و رهايی آن جامعه ازآ

، نه انيمگردان برومند آن دادگاه بنماي خود را صحنه جان رفقايمان خواهيم شد، دادخواه

 ،کيش شخصيتو دچار جانبدار  ،منفعت بين خود خواه و يا و های زود گذر پهلوان پنبه

  !نبود چه برای خود و چه آن ديگران

چرا که به قولی راه . گرديم نيت و منفعت گروهی خود تعريف می نگوييم که ما با حسن

توجه   گروبه ضمايم طرح شده در  دقت امروز !اند کردهجهنم را نيز با حسن نيت فرش 

ی  کشورمان و جوانان به تنگ آمده و مردم محروم و گرفتار ستمکشيده در مايک ازهر

 .آن هستند

 !ی تاريخی ما، باز به پيروزی دشمن انجامد ی تلخ تفرقه نباشد که تجربه

 



 رنـج دوئـی نبـرد زمـا سـعی اتـحاد

 رديم در فراق و نيامد بکار وصلم  

 

  :های پيشينم برآنم ی يادداشت بر پايه

ی  هم صدا شدن با مادران، پدران، همسران و فرزندان همه! دادخواهی همين است

های ايران، بدون گره زدن ناِم مبارزان با وام خواهی حقوق  ايرانيان خفته در خاوران

ی نشست قاضی مرگ ابراهيم  اش در جريان مضحکه ی اروپا که نماينده بشری اتحاديه

 . اند ی اجرايی مهمان اين جانی و حاکميت جنايتکار بوده قوهرئيسی بر تخت 

باری کارما از امروز با دادگاه و محاکمه حميد نوری در استکهلم تازه آغاز شده است، 

 ! ی مردمان رنج کشيده و داغدار، به وسعت ايران باشيم پژواک صدای دادخواهی همه

 با برابر ۱۰۱۱ شهريور ۱۰جمعه  (عباسی)ی حميد نوری  محاکمهی بعدی دادگاه  جلسه

ی روايت ديگر شاهدان  ی يازدهم به ادامه جلسه. شدخواهد برگزار ۰۱۰۱ سپتامبر ۷

 .دادگاه اختصاص خواهد داشت

 ... تا يادداشتی ديگر


