
 

 

  ۲۱یادداشت

 از استکهلم( عباسی)ی حمید نوری  محاکمه روز زدهمیندواگزارش 

 امیرجواهری لنگرودی 

 ۰۱۰۵سپتامبر  ۱۰ برابر با ۵۰۱۱ شهريور ۵۱دوشنبه 

 

و پنجاه دقیقٔه صبح  ۵۱، ساعت (شهريور ۵۱ برابر ششم سپتامبر)دوشنبه روز 

دادگاه ۷۳سالن شمارهدر به وقت تهران، دوازدهمین جلسٔه دادگاه حمید نوری 

 !مرکزی استکهلم پايتخت سوئد برگزار شد

های پیشین شنبه ششم سپتامبر، همچون روزروز دودگاه مرکزی شهر استکهلم دا

دشت برای برشماری زندان گوهرد نوری بعنوان دادياربه جرئیات جرم های حمی

 . او اختصاص دارد۰۳تابستانجرم های دو ماهه مرداد و شهريور 

اجتماع اعتراضی  صدای شعاراه امروز به زعم متهم حمید نوری،دادگ حواشیاز

خواست  که بافعالین جانبدار سازمان مجاهدين در خیابان و روبروی دادگاه 

ه ابراهیم رئیسی بود که اين مرکزی آنان محاکمه تمامی سران نظام و خاص

مدت  بود که کوتاه" شکنجه"ی شخص حمیدنوری آزاردهنده و نوعیها براشعار

 !به تعطیلی دادگاه انجامید

اين جماعت بوگندو و اشکبوس يادشان رفته که در درون زندان ها با پخش 

بلندگو  صدایو باال کشیدن " آهنگران " صدای نخراشیده مرثیه خوان خودشان 



 

 

صدای نحس آهنگران و دهها مرثیه خوان و موعظه ،خواستند حدی که میهر

 !!کنند  گوی منبری را بر زندانی تحمیل

 "شکنجه"برايش گوش خراش د وتابن نمیبرشعارفعاالن سیاسی رانوری حاال

 جمعیتاين شد که دادگاه خواستار رياستجلسه گذشته هم ازدروجلوه می کند 

 ."به بیابان های اطراف ببرند"کنندگان را تظاهر

ن که اي رانیجنايتکا.دنبال کدخدا می گشتراه نمی دادند،به ده يکی را:يندمی گو

ديواری چهار در خوددفاع از -حرف زدن -خنديدن زهمه انسان های شريف را ا

 .اختند سو تنها شالق و شکنجه را بر تن آنان جاری  زندان ها محروم کردند

اراده و قدرت می خواهد بازدرکف خیابان های استکهلم هم اعمال نیز امروز

 خیابانی و صدای اعتراضزمرتب ا.بازدارد پیشرویاز را دادگاهونمايد

غش و اه،و خانواده های دادخو و اجتماعیی فعاالن سیاسی سردادن هارشعا

  !  می نامند" شکنجه" و آنرا عین  ضعف میرود

دوازدهمین روز دادگاه حمید نوری  ،استکهلم از برپايه پخش مستقیم دادگاهباری 

 . شاهد آقای همايون کاويانی روبرو هستیم با اظهارات چهارمین شاکی و

جلسه به اين ترتیب پیش رفت که درابتدای کار وکیل مدافع همايون اين روز،در 

 . کاويانی او را به دادگاه معرفی کرد

سالگی به اتهام هواداری سازمان ۵۳همايون کاويانی در :داشتاو اظهار

به . زندان آزاد شدحبس ابد محکوم شد، اما بعدتر از مجاهدين خلق بازداشت و به

برده شد و در « ت مرگئهی»افع همايون کاويانی او يک بار نزد گفته وکیل مد

 .هم بود« راهروی مرگ»

شده شهر تهران است و اقتصاد خوانده،  که بزرگکاويانی را:وکیل مدافع افزود

در سوئیس زندگی  ۰۱۱۲او از سال . شخص حمید نوری نزد هیأت مرگ برد

دست مکان کارکردن را ازدشواری فشار زندان،پس ازمدتی او به دلیل  ندک می

 .پزشکی است داد و نیازمند مراقبت پرشکی و روان

 خانم دادستانمعرفی اش به دادگاه،درپس از صحبت های وکیل همايون کاويانی 

 .گو با کاويانی را آغاز کرد و کريستینا کارلسون، گفت



 

 

تظاهرات مجاهدين دستگیر می به جرم شرکت در۵۷۰۱درسالکاويانی  همايون

 دراو اظهار داشت که در يک دادگاه ده دقیقه ای به جرم مشارکت . شود

هواداری از سازمان مجاهدين و ضديت با نظام جمهوری اسالمی،به  تظاهرات

 . حبس ابد محکوم شدم

بخشی از محکومیت خودش را در زندان گوهر دشت گذرانده کاويانی همايون 

ياد آورشد که  او .گفت" هیئت مرگ"از حضورش در در دادگاهاو .است

که زندانیان را به محل اعدام می ه است دحمید عباسی را دي،"راهرو مرگ"در

 . برده است

آبان دردشت ديدم و درگوهرحمید نوری را ۰۰من سالکاويانی برآنستکه؛

  . زندان اوين ديدم که ايشان رادر آخر بودبرای بار۳۱سال

کسانی  د روسای زندان چهپرس پاسخ به سئوال دادستان که از او میدر کاويانی

 ؟ديده است( نوری)کجا و چه وقت حمید عباسیبودندوبرای نخستین بار،

چندپاسدارهم .بود و حمید عباسی معاون او بود ناصريان داديار :گويد می کاويانی

 و "عباسی" اما پوشید، لباس فرم پاسداری می که همواره هم بود"لشکری."بودند

   .داشتندتن لباس شخصی به  "ناصريان"

هايی گفت که توسط حمید عباسی  کاويانی در ادامه سئواالت دادستان، از شکنجه

 .، صحبت به میان آورد گرفت انجام می  و همکارانش

اش  اش، برخی ازدوستان های عباسی و همکاران اثر کابلکه در:گفت کاويانی

ز اعزام به سازی کردند و بعد ا زندانیان پروندهآنهابرای برخی از.نابیناشدند

کاويانی که با تانی و خونسردی به سئواالت دادستان  .زندان اوين، تیرباران شدند

شکند و  اش می فک که دراثرضرب وشتم حمید عباسی،:گفت،و وکال پاسخ می داد

  .بیند اش آسیب می زانوی

که در روزهای اعدام و وقتی که شنید بسیاری :همايون کاويانی پرسیددادستان از

 ؟اش اعدام شدند، چه احساسی داشته است ن تااز دوس

اش اعدام  شد که دوستان متوجهروزی که به بندرفت و:گفتکاويانی  

اش بسیار  شان، برای  ديدن وسايلن يکايک آنان و نبود.اند،گريه کرده است شده

  .سخت بود

چند بارحمید عباسی : که از او پرسیداو درادامه،در پاسخ به سئوالی ازدادستان،

 ؟ديده استرا



 

 

که در هواخوری، مشغول ورزش دسته جمعی بودند و  :از زمانی گفت کاويانی

بعد نیز، . جمعی ممنوع است ورزش دسته ؛گويد آيد و به آنها می حمید عباسی می

که سپاه و تونل انسانی آنها را از. زند بند می ه همه چشمآيد و ب پاسداری می

مفصل کتک  دهند،آنان را میعبوربودند،کرده  درستآنهادوسوی مسیر توابین در

که بدون پنجره و روزنه بوده برند  سپس آنها را به اتاق کوچکی می. زنند می

  .کنند شوند و ضعف می در اين اتاق دچار نفس تنگی می.است

در زندان اوين نیز با حمید عباسی  جدا از اين: همايون کاويانی به دادستان گفت

  .برخورد داشته است

،چه حسی پیدا زمانی که عکس عباسی را ديدی:کاويانی می پرسدتان ازدادس

 ؟ کردی

 ".ناراحت شدم و گريه کردم. بغض کردم:"گفتکاويانی درپاسخ دادستان 

نوری رانشان حمیدلیس به او عکس دادستان از او پرسید، آيا قبل از اينکه پ

 را ديده بود؟دهد،درجای ديگری عکس او

  ".نه :"دهد پاسخ می کاويانی

 اين حمید نوری است؟ :دادستان از کاويانی پرسید

اين حمید نوری است و اضافه : کاويانی با بغض و چشمانی پر از اشک گفت

 .آورد شناسد و مطئنم مرا به جای می نوری هم مرا می: کرد

ای از زندان گوهردشت نشان داد و از کاويانی پرسید که ساختمان  دادستان نقشه

 قشه است؟کجای اين ن ۰۵

چون فاصله دور بود کاويانی متوجه نشد اما حمید نوری بلند شد و با خودکار 

 !جاست نشان داد اين

 . و اين دومین فولی بود که حمید نوری طی اين جلسات از خود نشان داده است

ره احقیقات مقدماتی در پلیس سوئد دربت ،متوجه شديد چه موقعیشما:دادستان

 جريان است؟یری يک ايرانی درگدست

 .ها ديدم در رسانه: کاويانی  همايون

 ؟و در چه وقتی  کی: دادستان

ندم کسی دستگیر شده اخوخبری فقط .بود۰۱۵۲سال فکرکنم :کاويانی همايون

 نامی از وی برده نشده بود؟ ،است

 کار کرديد؟ وقتی شنیديد چه: دادستان

ست؟چون او مصداقی سئوال کردم چه خبر امن از ايرج :کاويانی همايون

،چون مسئولیت حقوقی توانم حرفی بزنم گفت فعال نمی. ها فعال بود رسانهدر

تا اين که مشخص شد و پلیس مرا خواست تا . کنند زمانش برسد خبرت می.دارد

 .جا در بین چند تا عکس ديگر ديدم بار در آن عکس او را اولین. شهادت بدهم



 

 

 ؟گويید کی را می: دادستان

 .حمید نوری را: کاويانی همايون

 کجا ديديد؟: دادستان

 ۵۱همان ساختمان پلیس سوئد با آقای يوران رفتیم پلیس حدود :کاويانی همايون

هاست؟ من هم  اين عکسان داد و پرسید نوری کدام يکی ازعکس بهمن نش۰۱تا 

 .عکس او را نشان دادم

 وقتی عکس نوری را ديدی چه حسی به شما دست داد؟:دادستان

 .متاسف شدم: اويانک همايون

 .ادامه دهید: دادستان

ديدگان ادامه   هنوز هم درمان من در سوئیس در مرکز شکنجه:کاويانی همايون

اين ماجرا را به . دکتر من در سوئیس گفته است درمان من بايد ادامه يابد. دارد

سال  ۷۷من پس از . گويم عکس نوری را ديديم خیلی به هم ريختم اين دلیل می

ها کاری نکرده بودند و همه حکم  آن. کنم های اعدامی زندگی می با بچههنوز 

 .داشتند

 شناسد؟  شما را میقدرمطمئن هستید که او چرااين:دادستان پرسید

ها را اعدام کرده بودند و خیلی کم از  موقع خیلی چون تا آن :گفت کاويانی همايون

 .آورد به ياد میهمین دلیل او مرا  مانده بودند و به زندانیان باقی

آيا شما بدلیل دشوارهای جسمی و روحی و آسیب های به جامانده :دادستان گفت

 از زندان همچنان درمان می شويد؟

پرشک معالج ام خیلی . بله همچنان به دکترم مراجعه می کنم : اويانی پاسخ داد ک

 !تمايل داشت که در دادگاه حضور يابد ولی نشد

 . صحبت داشته امارتباط وزشک ات بلی من با پ:دادستان گفت

پیش .مدافع حمید نوری اعالم تنفس کرددادگاه پیش از طرح سواالت وکیالن 

نوری از رئیس دادگاه خواست نیم ساعت استراحت بدهد تا او ازآغازاين تنفس،

به وقت محلی  ۵۱رئیس دادگاه وقفه را تا ساعت . بتواند با وکیالنش صحبت کند

 .اعالم کرد

 . دهد دوباره جلسه همايون کاويانی به سواالت پاسخ می با آغاز

همايون کاويانی در پاسخ به سوال دانیل مارکوس، يکی از وکیالن مدافع حمید 

ديدن عکس حمید عباسی پیش از بازجويی پلیس سوئد سوال   نوری که درباره

 «.نشده بود  نام او منتشر شده بود اما عکسش هنوز منتشر»: کرده بود، گفت

يعنی شما سوم دسامبر که برای بازجويی رفتید : وکیل مدافع حمید نوری پرسید

 عکس او را نديده بوديد؟

 .نام او منتشر شده بود اما عکس نه:همايون کاويانی



 

 

بوديد عکسش را   اما دادستان برای شما خواند که گفته: وکیل مدافع نوری

 ايد؟ ديده

 .رخ داده باشد در ترجمه اشتباهیشايد : همايون کاويانی

های کاويانی از زمان بازجويی پلیس تغییر  وکیل مدافع نوری ادعا کرد صحبت

و  او به بخش ديگری از بازجويی پلیس از همايون کاويانی پرداخت. کرده است

شما پرسیده است آيا شما اين بازجوی شما از»:پس از تأيید رئیس دادگاه گفت

 ايد؟  ها را ديده عکس

 . بله، در مديا چاپ شده :ايد فتهشما در پاسخ گ

ست که  هايی شبیه همان عکس ،ايد مديا ديدهآيا عکسی که در:بازپرس دوم پرسید

 ايد؟  در مديا ديده

 . دهید که بله، خودش است شما پاسخ می

ها را ديدی، او را  و عکسوقتی خبر را خواندی  :پرسد بازپرس شماره يک می

ايد که بله، آيا حرف شما از آن روز تا امروز  هپاسخ دادبالفاصله و شما شناختی؟

 «تغییر کرده است؟

و باز تکرار  .ها را در اداره پلیس ديده است کسع:همايون کاويانی تأکید کرد

ديده است و نه عکس   ها کرد که او تنها خبر بازداشت حمید نوری را در رسانه

 .او را

 غلط است؟  ،ايد فتهچه در اداره پلیس گ پس آن :وکیل حمید نوری گفت 

 .چه به اين شکل گفته شده باشد را به خاطر ندارد آنبله،:کاويانی گفت

 "عباسیحمید"و  "ناصريان"ادامه به روايت معرفی   وکیل مدافع حمید نوری در

رسید که همايون کاويانی  "عرب"به زندانیان به عنوان داديار پرداخت و به نام 

 . ان بوده استگفته است او هم در دادياری زند

و کار نداشته   سر "عرب"کاويانی اين گفته را تأيید و تکرار کرد که خودش با 

 .است

 .وکیل حمید نوری در ادامه درباره داود لشکری سوال کرد و از سمت او پرسید

که لشکری پاسدار و به احتمال قريب به يقین مسئول  :همايون کاويانی گفت 

پوشیده، اما  او گفت که لشکری هم لباس فرم می .امنیت داخلی زندان بوده است

 .اند پوشیده لباس شخصی می( حمید نوری)ناصريان و عباسی 

، ايا آنها را خوانده وکیل مدافع حمید نوری درباره کتاب ايرج مصداقی پرسید

 ايد؟

های  نقشه کهتوضیح داد است و  ها را نخوانده اين کتاب :همايون کاويانی گفت

مصداقی و نقشه زندان را در گوگل مپ و نزد پلیس سوئد ديده ترسیمی ايرج 

 . است



 

 

 "بند و شرايط و زمان استفاده از آن پرسید سپس وکیل مدافع درباره چشم

بند تقريبا شخصی شده بود هم برای امر سالمت  چشم»: همايون کاويانی پاسخ داد

 «.و هم برای اينکه بتواند کاری بکند که از پشت آن بیشتر ببیند

 کرديد؟ يعنی چه کار می :وکیل حمید نوری پرسید

کرديم  زديم يا کاری می ای را سوزن سوزن می آن قسمت پارچه»: کاويانی گفت 

يا مثال لنگ، آن بخش که . تر شود تا بتوانیم از پشت آن بیشتر ببینیم که نازک

هم  کرديم تا بتوانیم پشت آن را ببینیم و کسی رنگ بیشتری داشت را نازک می

 «.متوجه نشود

که آن را از آن بند ساختمان شماره  :بند خودش گفت همايون کاويانی درباره چشم

بند زندان بوده و او همان را برداشته و راهی  يعنی چشم. بود برداشته ۰۱

بند خودشان را در  شايد کسانی چشم»: راهروی مرگ و اتاق هیأت مرگ شده

 «.جیب داشتند اما من نداشتم

روزيکه من زنده  :بیان می داردبا حمید عباسیان  ی درگفتگوی کوتاهشکاويان

ماندم، همیشه دوست داشتم که صدای دوستانم به کل دنیا برسد که چه حد 

 .ما با هم آنجا بزرگ شده بوديم . مظلومانه کشته شدند

حمید نوری چندين بار مرا بعد از ورزش های جمعی کتک زده و به همان اطاق 

اما سال شصت شکنجه های .که دردادگاه توضیح داده شده،برده استهای گازی 

بود که شديد ... مختلفی از نوع قپانی و کابل،آويزان کردن و فلک کردن و 

برای اين جماعت هیچ منعی وجود . ترينش همان کابل و قپانی بوده است

زير شکنجه کشته بشويد،هیچ گناهی .خون شما مباح است:می گفتند.نداشت

حتی اگر اشتباهی : حتی الجوردی می گفت.اعدام بشويد،گناهی نیست. نیست

 !بیگناه بوده و می رويد به بهشت. کسی را ببرند اعدام کنند، هیچ مشکلی نیست

که روند بررسی پرونده نوری را چگونه ارزيابی : کاويانی در برابر اين پرسش

 می کنید؟ 

فکر می . خود را پیدا می کند من فکر می کنم که عدالت راه:حمید کاويانی گفت

سال،اين حد قوی به گوش مردمان جامعه ما میرسد، راه ۷۷کنم صدايی که بعد از

 .  خودش را باز می کند ، چون به واقع اينها خون های پاکی بودند

  :های پیشینم برآنم ی يادداشت بر پايه 



 

 

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

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

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

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

 . اند حاکمیت جنايتکار بوده

ا دادگاه و محاکمه حمید نوری در استکهلم تازه آغاز باری کارما از امروز ب

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

 ! وسعت ايران باشیم

با تعطیلی روزسه شنبه ، (عباسی)ی حمید نوری  ی بعدی دادگاه محاکمه جلسه

 خواهد بود ۰۱۰۵سپتامبر ۱۳روزچهارشنبه درتاريخ دادگاه 

 ...يادداشتی ديگر تا 

 


