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دادگاه حمید نوری، دراستکهلم :دریادداشت های پیشین ام آمده استبرپایه آنچه 

دستان  داکریستینا لیندهوف کارلسون،.است شدهآغاز۰۲۰۱اوت۰۱شنبه، ازسه

کم  اعدام دستدالیل متقن، نوری دربه مدارک و نوری گفته است که بنا پرونده

 .زندانی سیاسی نقش داشته است چندین هزار

در رغم فعالیت او اند به گفتهوکالیش این اتهامات را رد کرده وحمید نوری و 

زمان کشتار اداری به زندان گوهردشت نرفته ودر هایبرای کارزندان اوین، جز

بدین ترتیب به  .مرخصی بوده استان سیاسی به دلیل تولد فرزندش درزندانی

حمید نوری تا ادعای . همه اظهارات تاکنونی شاکیان وشاهدان وقعی ننهاده است

، واکنش آنی در مورد مشخص دچنازمی چرخد وغیر به امروزبرهمین پاشنه

اودیده نشده ازدیگری  عکس العملهیچ ر قبال شهادت این و آن شاکی،د دادگاه

  .است

 بیست ویکمین جلسه دادگاه حمید نوریدرهفته هشتم باشروع :رسانممیاطالع  به

 شنبه روزسه سوئد شهراستکهلم پایتخت یمرکز دادگاه۷۳درسالن ،(عباسی)

درتابستان به جرم مشارکت درکشتارزندانیان سیاسی سپتامبر۰۲مهربرابر ۶

  .کارخود را به پیش برد ،۱۷۶۳



 ۰۲ شنبه روزسه دردادگاه شاکیوشاهد عنوان به ابراهیمیاحمدروز دراین

 همان فرد این دانست نمی ،سوئددر نوری حمید ازبازداشت پیشاو:گفتسپتامبر

 :شاکی وشاهد بعد ازآقایان دوازدهمینبعنوان .است عباسی حمید

همایون -۴مهدی برجسته گرمرودی  -۷ینصرهللا مردان-۰ایرج مصداقی-۱

 مهدی اسحاقی -۸رمضان فتحی -۳محسن اسحاقی  -۶سیامک نادری -۵کاویانی 

سولمازعلیزاده  -۱۱مسعود اشرف سمنانی۰۱- (اکبربندعلی)علی اکبربندلی -۹

 .اند شهادت دادهدراین دادگاه 

 !دادگاه حمید نوریدر احمد ابراهیمی اظهاراتازقابل تامل فرازهایی 

دادگاه به ش وچگونگی ازدست دادن مادرش را درمادرخود با مالقات احمد ابراهیمی  -*

 !شرح زیر اعالم داشت

 تا.کرد می دریافت منفی جواب هموارهاما گرفت می مرا سراغ مدت تمام مادرم 

 .کند بارمالقات وآخرین اولین برای ماه فروردین در مرا شد موفق مادرم که این

 فقط ما.کرد نمی عمل مادرمو من بین گفتگو برای امکانی هیچدیدار، آندر

 که چرا. بزنیم حرف توانستیم نمی و میدید می شیشه دوسوی از راهمدیگر

 به مادرم.شد تمام مالقات وقتی.نداشت ودوج مالقات اطاق سوی دو در گوشی

 این روز با قنداق تفنگ هدف حمله یکمادرش در .بود کرده اعتراض پاسدارها

 خوردن کتک ماجرای .بودند گرفته کتک بهرا مادرمآنها:وگفتگرفته قرارپاسدار

 به راه در مادرم.کرد فتعری من برای زندان مالقات در پدرم ،هابعد را مادرم

 چکار دوستانشواحمد با کنند نمی رحم زندانیمادر به وقتی :بود گفته پدرم

 کرد فوت ،اوو من بین کالمیو گفتگو بی مالقات آن بعدروز مادرم !کنند؟ می

 !دارم خودم با هموارهاورا با خداحافظیو تصحب عدم داغ منو

ما کوتاهی کردیم، شما زنده  !خدا ما را ببخشد، خدا ما را ببخشد: حمید عباسی گفت -*

 ماما.واستیم حکم امام را اجراء کنیم، باید نصف مردم را می کشتیماگر ما می خ!ماندید

پا خطا کنید، همه شما ها اگردست از. ام ها تمام نشده استبرجاست و اعدکم اش حهنوز

 !شما ها را اعدام می کنیم



پرداخت  "ت مرگئهی"مقابل هیمی در ادامه شهادتش به حضور دراحمد ابرا -*

آید، روی برگه انزجارنامه تنها  یرون میب "ت مرگئهی"وقتی از اتاق  :و گفت

 :او در ادامه گفت« .کنم من منافقین را محکوم می»: نویسد یک جمله می

باید معلوم ! منافق خبیث :آمد باالی سرم و گفت( نوری)همین حمید عباسی »

 «.گویی منافق کنی منافق کیست چون تو به ما می

 مجید زندانی دیگری به نامیک اوفاصله نزددر :احمد ابراهیمی همچنین گفت

 :رود باالی سر او می( محمد مقیسه)نشسته بوده که ناصریان  مشرف

او وقتی ناصریان رفت باالی سر...ودممن نزدیک مجید مشرف نشسته ب»

این چیزی که » :به مجید گفت مابانه ای  او با یک لحن لمپن. صدایش را شنیدم

آن  «.ست که هست همینی»:فتمجید هم گ «.خورد ات می ای به درد عمه نوشته

 «.… روز ناصریان مجید را با خودش برد

خیلی مشکل :رمی گویدازرخداد آن کشتاپاسخ دادستان پیرامون بیان احساساتش احمد در -*

ت خود من توانسآن دوست، می این ومی کنم،هرآن فکر. دوستانم غیر ازنام بردن از. ستا

زندگی انسان بغایت مهمی درشانه این است که ناباوری به مرگ،امراین بیان ن.باشم

 .!هاست

********** 

 !فضای عمومی اظهارات شاکی و شاهد ، احمد ابراهیمی 

 .آمدید خوش دادگاه هب ابراهیمی احمد به هالبری توماس :دادستاندادگاه درآغاز

 اززندان خودتان خاطراتتا هستید جا این دادستان درخواست به شما:داشت اعالم

 ...دهید ارائه دادگاه به را گوهردشت

 او:مودن زیرمعرفی شرح به گاهداد به را ابراهیمی، احمدمشاور وکیل درابتداء

 شهرقم متولد ایشان.است بردهبدر سالم جان۱۹۲۲سال جمعی دسته یها اعدامیاز

 دستگیر خلق مجاهدیناز هوداری دلیل به کهدبو ساله۰۲احمد.است ۱۹۶۱ درسال

 دررشته دستگیری هنگام وی.بردند اوین زندان بهابتداء۱۹۲۰ رادرسال احمد.شد

 اما.شد محکوم اعدام باربه یناول۱۹۲۰ سال وی .کرد می تحصیل برق یمهمندس

 جا این.برند می دادگاه به ،مجددا۱۹۲۴ لدرسارا انایش.داشت مشروط حکم

 که شود می انجام دردادگاهی حکم این حاال.یابد می تقلیل زندان سال۳ به مشحک

 یعنی.آزادشد۱۹۹۱ سال ابراهیمی احمد.بود بسیارکوتاه و ندارد وجود وکیلی هیچ



 درچهار احمددرمجموع .گذراند رادرزندان سالگی۲۷تا سالگی۰۲از عمال وی

 ودرنهایت قمدرشهر زندانی - حضار قرل – اوین:بود زندانی مختلف زندان

 که نایاز بعد .دهند می انتقال گوهردشت زندان  به را احمد ۱۹۲۴ سالدر

 گردانند برمی شتگوهرد زندان به مجددا بعد ماه شش بوده زندان (قم)خوددرشهر

 هنگام تا وی .شود می لمنتق اوین زندان به جمعی دسته های اعدامبعداز ماه پنج و

 .است بوده اوین زنداندر آزادیش

 انگلیس به انایراز بعد سال چند احمد:ادامه می دهد ابراهیمیوکیل مشاوراحمد

 با احمد.جاست آن ومقیم کند می زندگی درانگلیس ۱۹۹۹ ازسال وی.کند فرارمی

 زمانی کی جملهاز.تداشسروکار دوره ازآن وبعد ها ازاعدام قبل نوری حمید

 هم بند چشم بدون را رینو حمید ایشان برند می مرگکریدور به را ها آن وقتی

 دادگاه .کریدورمرگ به ودوبارهم برند می مرگ کمیته باربه احمدرایک.است دیده

 طلعم ایشانببرند مرگ کمیته به را ایشان که ایناز قبل.نبود دقیقه ۵از اوبیش

 اعدام دوره درآن تعدادی که دانست می احمد.است درجریان ها اعدام که بوده

 من که بودماجرا کل این.است زجرکشیده خیلی مقطع درآن گوید می احمد.اند شده

 .کردم طرح

 خواهم سئوال من عمال.هستم ها ازدادستان ویکی است ینامارت من اسم:دادستان

 شخص اطالعات که دهید ارائه دادگاه به را وقایعی شما که است مهم خیلی .کرد

 ما هک چون.کنید رایادآوری ها آن نیست روشن خیلی اگرسئواالت.شماست

 ساله۰۲ :گفت شما وکیل.است داده روی پیش سال۲۷از بیش واقعه که دانیم می

 شدید؟ دستگیر که یدبود

 .بگویم شمسی تاریخ به را ها تاریخ من ؛بدهید اجازهگرا اما.بلی :احمد

 .ست عالی :دادستان

 شدید؟ دستگیر مجاهدیناز خاطرهواداری به شما که است این پرسشن :دادستان

 .بلی :احمد

 گرفتید؟ ۱۹۲۰ سال را حکم اولین :دادستان

 دادگاه ودریکبردند ادگاهد به بازحوییو شکنجه ماه یکاز بعدرا من .بلی :احمد

 .شدم محکوم اعدام به دقیقه ۵ ازتر کم

 شدید؟ محکوم اعدام به که بود چی تان رمج :دادستان

 .بود مجاهدین سازماناز هواداری فقط :احمد



 شد؟ تشکیل اویندر دادگاه این آیا :دادستان

 .شد تشکیل اوین زنداندر بلی :احمد

 شدید؟ محاکمه۱۹۲۴ باردیگردرسال یک شما :ندادستا

 .کردند محکوم زندان سال ۳ به را من . بلی :احمد

 کردند؟ محاکمه مجددارا شما امری هچ یبرا :دادستان

 ۹۲ این .کردند حصارمنتقل قزل به که نفربودیم ۹۲ ما اول دادگاهاز بعد:احمد

 مجاهدیناز وبقیه تمارکسیس۱۴ ویا۱۷ درحدود .بود زیراعدام شان حکم نفرهمه

 زندان به رادونفرازماها یا یکی،ماراوچهارشنبه شنبه یک روزهای هرهفته.بودند

 و رفتند بازجویی به شان هم خیلی.بردند می واعدام بازجویی تجدید یبرا اوین

 دیگر که بودند کرده شکنجهحد راآن قدیانی سیامک جمله،ازبرنگشتندگردی

 راه زانوهایش روی او.بودم انفرادیدر سیامک اینبا من.برود راه توانست نمی

 سیامک ؟شد چی پاهایت پرسیدم ،دیدم قرنطینهرادر سیامک که وقتی.رفت می

 پاسدارهااز ییک که شنیدم حتی.زدند پیوند پایم کف بریدندوبه رانم ازگوشت:گفت

 .بمانند زنده تا استبهتر خیلی ،شوند اعداماگر ها بچه این ؛بود گفته

 بردند؟ دادگاه به ادمجد را؛چراشمادانید می شما که است این ام پرسش :دادستان

 چیز که هنگامی.کند لیفتک ینتعی منبا نحوی به کهبود این دلیلش:احمد

 به۶۳ رادرفروردین من.یافت تقلیل سال ۳ به من ،حکمنکردند پیدا مناز جدیدی

 .شدم منتقل گوهردشت زندان

 بودید؟ گوهردشت زندان در هم قبال شما :دادستان

 مرا که هنگامی.داشتم تبعید سال کی ،گرفتم حکم ابتداء من ابتدا؟ من .بلی :احمد

 روز دو،هفتهمادر.است انفرادی ،زندانتبعید از منظور فهمیدم.ندبرد انفرادی به

 حتی.میشدیم داشته نگه انفرادی رادرسلول زمان بقیه.برویم حمام تیمداش اجازه

 .ردندب می شکنجه ،را ما بازهم، کرد می چیزی طلب و زد میدر زندانیاگر

 بودید؟ زمانی  چه شما فگوهردشت زنداندر :دادستان

 .بودم گوهردشت زنداندر ۶۴ اسفند تا ۶۷ ریورازشه من:احمد

 بودید؟ هم  قم شهر زندان ،درهم آن از بعد شما :دادستان

 :بلی :احمد

  برگرداندند؟ دشت گوهر به را شما باردیگر :دادستان



 را مااز نفر شش .روکردند و زیر چیزرا وهمه کردند حمله ما به پاسدارها:احمد

 به سپس.ندبرد نمعتادا بند به ماه دو مرا .بودم اه آن از یکی هم من و کردند جدا

 جسمی شکنجه مرا طورمداوم وبه آمد نفرمی یک هفته یک .بردند انفرادی زندان

 .کرد می روحیو

 بودید؟ کجا :دادستان

 . بودم قم زندان در :احمد

 ما برای را ها سال آن از تان خاطرات عمومی طور به االن شما ممکنه:دادستان

 .دکنی تعریف

 زیاد های اعدام، شصت سال درآن.آمد من مالقات به۱۷۶۱درسال منمادر:احمد

 گرفت می مرا سراغ مادرم.شدند می اعدامرنف۰۲۲دروزانهشای،گرفت می صورت

 در مرا شد موفق مادرم که این تا.کرد می دریافت منفی جواب مدت تمام اما

 گفتگو برای هم انیامک هیچو کند مالقاتبار آخرینو اولین برای ماه فروردین

 حرف توانستیم نمی و دیدم می را همدیگر فقط ما.کرد نمی عمل ومادرم من بین

 تمام مالقات وقتی.نداشت وجود مالقات اطاق سوی دو در گوشی که چرا. بزنیم

 گرفته کتک به را مادرم پاسدارها .بود کرده اعتراض پاسدارها به مادرم.شد

 مادرم.کرد تعریف من برای پدرم ،بعدا را مادرم خوردن کتک ماجرای .بودند

 ودوستانش احمد با کنند نمی رحم زندانیمادر به وقتی :بود گفته پدرم به هرادر

 .دادم ازدست همیشه برای اورا ومن کرد فوت بعدروز مادرم !کنند؟ چکارمی

 .بگویم را مسئله این بود الزم اما گرفتم را تان وقت ببخشید

 ؟کنید تعریف توانید می ،آید می یادت۱۷۶۳ سال های عدامازا که مطالبی:دادستان

 منتقل گوهردشت یک بند به ۶۳ ماه فرودین رادر تعدادی و من:احمد

 شش ما.بودیم درانفرادی روز شدیم،چند منتقل گوهردشت به که هنگامی.شدم

 عباسی حمید .شویم منتقل عمومی بند به که ازاین قبل.بردند فرعی یک به رانفر

 جمع تان حواس خیلی آمدید اج این شماها :گفت و کرد صحبت ما برای و آمد

 بعد.است سیاه روزگارتان برخیزید دینمجاه از هواداری به کنید کاری اگر.باشد

 بعد.دیدم می را نوری حمید من که بود یبار اولین این.کرد منتقل۱ بند به را ما

 ناراحت ها بچه همه،یمبر میبندجهاد شمارابه کردند اعالم ،آمدند روز یک تر

 آنجا در و بودند توابین و عادی زندانی که بود افرادی برایبندجهاد که چرا.شدند

 کند دخور را ما خواهد می رژیم که بود این مان احساس.کردند می کار



 سیاسی زندانی ما:گفت می همواره رژیمها، سال درآن.سازد نابود را مان وهویت

 بچه مقاومت پایه:گفت توان می.هستندشرور های آدم شدگان دستگیر و ریمندا

 مشخص طور به نفر سهو پاسدارها:بایدیادآورگردم.خیزد می بر هاازاینجا

 خودم بچشم روز همان من .آمدندما بند به نوری وحمید داوودلشکری و ناصریان

 فراوان شتم و ضرب مورد و آوردند را فریدونی مهدی که دیدم

 زوربه به را ما هررو به.بود زاویه ازاین دجهادنرفتنبن مابه اعتراض.قراردادند

 خالی که جهاد مقابل بند به ،مارا۶۳ سال ماه تیر اواخر در سرانجام اما،بردندبند

 .بود

 .کردیم می اعتراض او به وقتی ما.بود فرج نام به سرپاسداری آید می یادم من 

 اینبدتراز:گفتماو به من .بینید یم بد که ،بردارید کارهایتان این از دست:گفت می

 میشود؟هم

 نفربودیم(۷۲۲)سیصدو(۰۲۲)تدویس روزانه اعدامشاهد،(۶۲)شصت سالدرما

 روزهایی که:گفت فرج ولی ؟شود بدتر آناز وضع داریدکهکنیدوانتظار فکرمی ،

 و اول روزهای کنم فکر .است هیچ مقابلش در شصت سال که داریم پیش در

 هبرد جهاد روی به رو مقابل به راما بودکه۶۳ مرداد ولا یاو ماهآخرتیر دومی

 اعتراض ،توهین این مقابلتادر چکارکنیم هم با باید ما:گفتند بچه بعد.بودند

 :کنیم اعتراض شکل سه به که شد برآن مانتصمیم؟کنیم جمعی

 .کنیم زندگی راهرودر بلکه نشویم مستقر ها اتاق درون:اول 

  .کنیم تحریم را هواخوری:دوم 

 .نماییم غذا اعتصاب روز دو اینکه دیگر و: سوم 

 بازجوییدر باره،من دراین البته.فرستادیم می پس ،مادادند می غذاما به که آنگاه 

 رابطه همیندر.نفربردند ازبندماسه کهآید می یادم یم،امااالنبودنفر مادو:گفتم پلیس

 .نیستم مطمئن یعباس حمید مورددر.آمدند بند به لشکریو یاناصرنمرداد۱۳روز

 تعداد.آوردند جهاد روی  به  رو بند بهماراچرا که ؛کردیم اعتراض ناصریان به ما

 آمده بند های بچه نصفاز بیش شاید میان دراین.زیادبود بسیار معترض های بچه

 .بودند

 ؟ بود چه که دانید می را بندجهاد شمابه انتقال علت ببنید:پرسد می دادستان

 جهاد بند به را ما خواستند می که باشد دلیل این به ؛شایدمکن می فکر من:احمد

 ،(۱) یکدربند باشدکه دلیل این به ایدش .نشویم مطلع ها عداما از تاببرند



 ها اعدام فهیمیدم بعدها چنانچه .شویم متوجه را وآمدها رفت تر ،بیشتوانستیم می

 ازموج که بود ما بند تنهاکنم، می فکر.ماخبرنداشت بند و بود زودترآغازشده

 یکبندما .جدابود بندها سایراز ما ساختمان چون دانست نمیو نداشت خبر اعدام

 ما اما دیدند می را چیزها خیلی ها آن و باالقرارداشت گردی طبقات و بود طبقه

 .دیدیم نمی چیزی

 داوودوناصریان،پاسدارها،جهادبنددر:گفتید تان قبلی درتوضیحشما:دادستان

 آمدند؟ می  جا آن به ارتباطی درچه تن سه این.ندآی می نوری و لشکری

 بند به ها آن که کنم  اصالح باید من.ما درجمع وحشت ایجاد برای صدالبته:احمد

 دیگری و یک بند یکی جاآن در .نبود جهاد روی  به رو بند این.آمدند می،(۱)یک

 عمدتا هم شدلیل.جهادنرویم بند به که بود برآن ما همه اعتراض .بود جهاد مقابل

 خاطر  همین به.کارکنیم و شویم قاطی عادی ازندانیانب یمخواست نمی که بود این

 شدید شتمو ضرب مورد را فریدونی حتی میان دراین.کنند تهدید آمدند نامبردگان

 .دادندقرار

 بود؟ کی مسئله این زمان :دادستان

 .دبو تیر۶۰ ویا ۰۵ روزهای شاید،بود ماهتیر آخر کنم میفکر:احمد

 است؟ جهاد بند رویروب بند تانمنظور،آیاکنید می راجهاد شمابحث وقتی:دادستان

 بلی :احمد

 کنند؟ تهدید را شماتا،آیند می۱ بند به ینورو ناصریانلشکریان،:دادستان

 .دقیقا :احمد

 تعریف شما برای یا دیدید خودتان راباچشمباال موضوع شرح شماآیاخود:دادستان

 اند؟ کرده

 ضرب رامورد وما آمدند می نوری و ولشکری ناصریان...بودم جا آن خودم:احمد

 ...دادند میقرار شتم و

 دیدی؟ را عباسی حمید :دادستان

 ،مطمئننه یا زدرا کسی نیست یادم دقیقا امادیدم، بند رادر عباسی حمید:احمد

 بند،در موجود جمعیت همه ایندربرابرو بود من یمتر۱۲۲ نزدیکاو.نیستم

 .ببینم را بند همه توانستم نمی

  ؟آمدند میشما بند به نوری و ولشکری ناصریان:دادستان

 .آمدند بلی :احمد



 ؟نددارد بند چشم ،آمدند ها این آیا:دادستان

  این همیشه .داشتیم بند چشم دربیرون اما ،نداشتیم بند چشم ،بند درون در ما:احمد

 شناختیم می را اینهاما.اختیمشن می را آنها نزدیکواز دیدیم می بند دردرونرا افراد

 !شناسیم می تماما را آنها تنگف سخن و نرفت راه و رفتار هم ما

 :دهید توضیح توانید می نفر سه این نقش مورد در :دادستان

 و پاسدارها مسئول لشکری ما حدس اساس بر اش همه کنم می فکر من :احمد

 و شناختیم می زندان کاره همه عنوان به را ناصریان و زندان امنیتی مسئول

 .بود ناصریان معاون عباسی

 بود؟ چکاره فرج :دادستان

 نام به دیگر یکی .داشتند شنوی حرفازاو پاسدارها وهمه بود متفاوت فرج :احمد

 .بودند شهری های لمپن یا و روستایی های آدم پاسدارها بقیه .بود محمود حاجی

 شناختید؟ می را نفر سه این :دادستان

 .بلی .احمد

 .بردند جهاد روی روبه بند به را شما ۶۳ تیر ماه اواخر گفتید :دادستان

 بلی :احمد

 بود؟ ایستاده نعلبندی احمدمنتظر،(نوری) عباسی حمید دیدیدو گفتید :دادستان

 احمد .شد میباز بزرگ محوطه یک به بنددربگویم؛ باید نعلبندی درباره :احمد

 از حیاط از من که چیزی این .بودنتظردرم دم وعباسی بردپاسدار رایک نعلبندی

 .دیدمدور

 دیدید؟ را نعلبندی احمد جریان ایناز بعد :دادستان

 .هرگز :احمد

 دیدید؟ را چراغی رحمان :دادستان

 .ندیدم را او هیچگاه :احمد

 بردند "مرگ کمیته"و "مرگ راهرو" به را شما که زمانی به بازگردیم:دادستان

 بود؟ یروز چه طی رخداد این

   .بردند را ما که.بود صبح نه و نیمو هشت شاید،زود صبح :احمد

 دانید؟ می را شان اسامی آیا.باشند هبردشمابارا زندانیان بقیه آید می یادتان:دادستان

 .بردند را فرعی بند ایه بچه همه :احمد

 بودند؟ نفر چند : دادستان



 تنگی بدلیل.بودیمنفر(۹۲)نود تا (۰۸)هشتاد کنم میفکر لیو ،دانم نمیقادقی:احمد

 ...بشماریم را نفرات تا نبودیم موقعیتیدر ما،جایمان

 ؟است یادتان ها آن میاسا:دادستان

 من را این.بود شاسی روان دانشجوی،قندهاریباقر نام به یکی!دقیق نه:احمد

 که بود مطبوعات ولئمس کرامتی محمد همراه به سیاوش.ندیدم جا هیچدیگر

 .ندیدم بعدا نیز را ها آن اسامی

 ؟برد مرگ رهروی به را شما کی،کریدور از صبح روز آن :دادستان

 نام به پاسداری .نبود زندان مقامات از کسی .بودند معمولی پاسداران همین:احمد

 هرپاسدار این.گفتیم می"بوتر  " او به ما بود هم دیگریپاسدار .بود "محمدعلی"

 داد نمی انجام دیگریکارو کرد می خرابرا ها قفسه سره یک آمد می بند به موقع

 .گفتیم می "بوتر  " او به دلیل همین به

 ؟آمد پیش چی راهرو آن در بعد :دادستان

 یراهرو "مرگ راهرو" .نشاندند را ما متری دو فاصله به مشدی وارد ما :احمد

 .بردند راه متری سیصد دویست را ما تفریبا.بود بلندی بسیار

 بخوانید؟ یا بگویید دارید، خاطر به را امیاس :دادستان

 بچه ناصر -بکلی اکبر -زاده جنگ محمد -محبری قاسم -ینیحسعبدال غالم :احمد

-ساحلی پرو عباس -گفتار خوش حسین -کرامتی محمد -علی محب -میرقاسم

 این تنها اما. کنم فکر .بودند نفر ۰۲ اول گروه ها این کنم میفکر .دهنادی هادی  

 .آید می یادم اسامی

 شدند؟ چی امیاس این :دادستان

 .نیستند ردیگ ها آن دانم می فقط، دانم نمی :احمد

 هستید؟ مطمئن قدر این چرا :دادستان

 .ندیدیمرا آنها ماردیگ .بردند(۱۷)سیزدهبند بهمارا بعد بودیم(۱)یک بندما:احمد

 را ها شما از بخشی ما :بود گفته عباسی حمید .کردند اعدام را ها آن:گفتند می همه

اگر !ما کوتاهی کردیم، شما زنده ماندید !خدا ما را ببخشد.ببخشد را ما خدا .کردیم اعدام

کم اش حهنوز ماما.واستیم حکم امام را اجراء کنیم، باید نصف مردم را می کشتیمما می خ

پا خطا کنید، همه شما ها را اعدام شما ها اگردست از. ام ها تمام نشده استاعدبرجاست و

 !می کنیم

 دیدید؟ بعدها را یگانه عباس شما :دادستان



 .ندیدمهرگز :احمد

  :رسید نوری حمید مدافع وکالی به نوبتازدادستان،بعد

 براساس:خواندرا پلیس مقابل در ابراهیمی احمد اظهارات از بخشی مدافع وکیل

 مصطفی عکس،"مرگ تئهی" نزد رفتن از پیش ابراهیمیهارات،اظ این

 .است شناخته می را او و دیده روزنامه در را پورمحمدی

 بود کسی تنها"پورمحمدی مصطفی"شخص"مرگ یئته"در که»:گفت ابراهیمی

 دیده روزنامه در قبال را او عکس کنم می فکر من و داشت ندیآخو لباس که

 «.بودم

 حرف "مرگ تئهی" اعضای درباره زندانیان دیگربا که»:داد توضیحاحمد

 دیده،را رئیسی ابراهیم عکس جملهاز"مرگ تئهی"اعضای عکس که بعدواند زده

 .«است ده بو مرگ هیات اعضای از هم او که شده متوجه

 :پرسیداوازو کرد اشاره سوئیسدر ابراهیمی احمد سخنرانی یک به مدافع وکیل

 اند؟ مانده زنده اند رفته "مرگ تئهی" نزد او با که افرادی از نفر چند

 !اند شده اعدام افراد آن اکثر :داد پاسخ  احمد

 تنها جمع آن از گفته سوئیس در اش سخنرانی در ابراهیمی احمد:گفت مدافع وکیل

 !اند مانده باقی نفر چهار

 نفر چهار تنها که کرد می فکر استکهلم دادگاه برپایی از پیش تا که:داد پاسخ احمد

 .نیست طور این که فهمیده دگاه دا جلسات از پس اما اند مانده باقی

 .دیپرس (نوری)عباسی حمید پوشیدن لباس باب در دماحاز:مدافع وکیل

 گاها که کنم میفکر .باشم دیده پاسداری لباس با رااو که منداریاد به»:گفتحمدا 

 این هم شاید.کرد می تن به آخوندی یقه پیراهن ایدش هم آنزیرو پوشید می کت

 .پوشید می معمولی پیراهن عباسی و پوشید می آخوندی یقه که بود ناصریان

 «.نیست یادم جزئیات

 بوده خطر در نشجا چون ،زندان از آزادی از بعد »:داشت بیان احمد پایان در

 شدند، آزاد که کسانی از خیلی» :افزود حمدا«شد ایراناز فرار به مجبور .است

 «.بود افراد این از یکی منهمسر دایی .شدند ناپدید بعد های سال در

: بحث ها جاری است دراه حمید نوری ، آنچه در فضای پیرامون دادگ 

ه نوری د دادگاشدگان امیدوارن های کشته خانوادهو۷۶بازماندگان کشتار



خصوص  به ۷۰المللی به کشتارهای دهه رسیدگی بینای برای آغاز نقطه

 .مجازات عامالن و آمران آن باشدو ۷۶تابستان کشتار

  :های پیشینم برآنم ی یادداشت بر پایه

هم صدا شدن با مادران، پدران، همسران و فرزندان ! واهی همین استدادخ

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

اش در جریان  ی اروپا که نماینده وام خواهی حقوق بشری اتحادیه

ی اجرایی مهمان  ی نشست قاضی مرگ ابراهیم رئیسی برتخت قوه مضحکه

 . اند انی و حاکمیت جنایتکار بودهاین ج

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

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

 به وسعت ایران باشیم

احمد ابراهیمی درباب ه دادگاه حمید نوری با جمالتی ازبیست ویکمین جلس

جلسه بعدی دادگاه نوری .دادگاه سوئد به پایان رسیدازتشکرخواهی و تعدال

با شهادت ۲۱۲۱سپتامبر۷۲ بابرابرمهر ۲/سپتامبر ۷۲شنبه  پنجروز استقرار

 .پی گرفته شودازکشوراسترالیا فریدون نجفی آریا 

 ...تا یادداشتی دیگر 

 :لینک یادداشت های دادگاه حمید نوری دراستکهلم 

https://drive.google.com/drive/folders/1l_-DDPT0OmT6arD5agxkUrtLQkrNET6r?usp=sharing 

 


