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جنایت »دلیل ارتکاب ایران که از سوی دادگاه سوئد به جمهوری اسالیم قضاییهقوه سابقحمید نوری، دادیار  استینافدادگاه 
یتعلیه ب  21-2023 ژانویه 11روز چهارشنبه امبه حبس ابد محکوم شده بود از  1367 های سالو مشارکت در اعدام« شر
 .در استکهلم آغاز شد ،1401دی 

دادگاه استیناف از سه نفر قاضی و دو نفر هیات منصفه تشکیل شده و حمید نوری به درخواست خودش وکیل مدافع 
یجدیدی دارد. در دادگاه استیناف ا وم، وزیر سابق دادگستر و همکار او، هانا الرسون ( 2006تا  2000)ما توماس بودستر

 کنند. رامپ است که از حمید نوری دفاع یم
 .ها کنار گذاشتگفته شده که نوری وکالی سابق خود را به دلیل نارضایتر از عملکرد آن

خواهد در مورد نتیجه دادگاه تجدیدنظر ی بود. او نیمکه در دادگاه بدو مارتینا وینسلو، دادستان این پرونده است چنان
ی نی زنی و پیشگمانه  «. )علیه نوری( قوی استشواهد »گوید هتر یمبیتی کند اما به داگتی

به فرودگاه استکهلم رسید و بالفاصله دستگتر شد اما همه وقایع مربوط به  2019نهم نوامتر -1398آبان  18حمید نوری 
ی اتهامو هم 67های سال اعدام مستند»و « نمایش»ها علیه خود را چنیر « داستان رستارس خیایل، توهیم و پوشایل، جعیل و غتر
 .خواند
ی بار است که یک عنرص قوه قضاییه جمهوری اسالیم، به اتهام مشارکت در اعدامهم ی این اولیر ها، در یک کشور خارجر چنیر

 .شودکامال آزاد و آرام محاکمه یم  طرف و در فضان  و توسط یک دادگاه مستقل و نر 
« نمایش»را  نوری دادگاه ،ایران جمهوری اسالیم ماهه خود در سال گذشته اتهامات خود را انکار کرد و  9نوری در طول دادگاه 

ه ی  .های سیایس عنوان کردبر اساس انگتر
 .بود 1367در تابستان سال  عام هزاران زندانی سیایسدلیل اصیل بازداشت و محاکمه نوری مشارکت او در قتل

ها دوره زندان خود را یط کرده و یا به بیش از پنج هزار زندانی سیایس که بسیاری از آن« تصفیه»اعالم شده است که دستور 
، بنیانهللا روحتری محکوم شده بودند، توسط آیتهای سبکمجازات گذار و رهتر وقت جمهوری اسالیم، صادر هللا خمیتی

 .شد
شخصا زندانیان »عنوان دادیار زندان گوهردشت ای استکهلم در حکم خود ترصی    ح کرده است که حمید نوری بهه منطقهدادگا

باران یمجا آنبرده و از آنرا انتخاب کرده و به جلسات کمیته موسوم به کمیته مرگ یم  «برده است. ها را به محل تتر
 25اعالم شد، حبس ابد گرفت که در سوئد برابر  1401و سوم تتر ماه که بیست   حمید نوری بر اساس حکم دادگاه اولیه

اضش به حکم دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر او امروز آغاز شد  .سال زندان است اما در نی اعتر
 

ی داشت اما قاضی دادگاه از او خواست صتر کند تا زمان دفاع فر  ا نوری در ابتدای جلسه امروز دادگاه تاکید به سخن گفیر
ایط زندان و مشکالت بینان  خود شکایت کرد و چندین عینک 

برسد. با این حال نوری بدون توجه به درخواست قاضی از رسر
ون از جلسه دادگاه هدایت شد. این اتفاق در دو نوبت اتفاق افتاد که  را برای قاضی تکان داد. او پس از تذکرهای فراوان به بتر

 .منتقل شد هر دو بار وی به اتاق مجاور داده
یس به چشم پزشک »حمید نوری قبل از خروج از دادگاه گفت:  ، بگذارید عدالت در دادگاه شما برقرار شود. دستر آقای قاضی

 دلیل توانان  مطالعه مدارک پرونده را ندارم. 
ی ماه است که در انفرادی هستم؛ شما اعالم کردید  2سال و  3ندارم و به همیر
 «. های من قطع استپایان رسیده اما هنوز تماس ها برای من بهکه محدودیت

 .است« این دادگاه فرمایشر »بارها در این دادگاه فریاد زد که  نوری در ادمه شو خود،
 و قضان  جمهوری اسالیم را بازخوانی کننددادستان

 .های سوئدی و وکالی نوری قرار است پرونده این مقام امنیتر
در سوئد با داد و بیدادهای  2023 ژانویه 11روز چهارشنبه « حمید نوری»دگاه تجدیدنظر گایه داجلسه صبحبه این ترتیب، 

اض کرد. او مدام تکرار یممتهم آغاز شد. نوری در صحن دادگاه به ماه کرد که حالش خوب ها حبس در سلول انفرادی اعتر
کت نکنند. قاضی او را به سکوت دعو  هایم چشم»کرد اما حمید نوری گفت: ت یمنیست و از وکال خواست که در دادگاه رسر

  «خواهید دادگاه فرمایشر برقرار کنید؟های دادستان را بشنوم. چرا یمخواهم صحبتبیند. نیمنیم
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 دیگر فرستاد تا از آن با وجود در نهایت، حمید نوری 
ر
های جا صحبتتذکرهای قاضی سکوت نکرد و قاضی او را به اتاق

  دگاه را تصویری و صونر دنبال کند. دادستان را بشنود و دا
 1367های دادستان در واقع مروری دوباره از وقایع ایران پس از روی کار آمدن جمهوری اسالیم تا کشتار شنیدن صحبت

  بود. 
جلسه نخست دادگاه تجدیدنظر به سخنان دادستان و طرح کیفرخواست اختصاص داشت. دادستان پس از طرح محکومیت 

تکرار خواست محکومیت متهم در دادگاه تجدیدنظر، به تاری    خ معارص ایران و تسلسل تاریخی منجر به حمید نوری و 
ی به اصطالحانر چون های جمیع پرداخت. او هماعدام برای « هللا خمیتی روح»و مفهوم آن اشاره کرد که توسط « فتوا»چنیر

  صادر شده بود.  کشتار آن تابستان
ی جلسه دادگاه مورد اشاره قرار گرفت؛ هم به ، هم در «ابراهیم رئیش»نام  عنوان جمهوری فعیل و هم بهعنوان رییسنخستیر

  . 1367سال  در کشتار « هیات مرگ»عضو 
ی جلسه دادگاه تجدیدنظر تاکید کرد که حمید نوری برای کشتار  هزاران زندانی سیایس  ، یعتی اعدام1367دادستان در نخستیر

ئه از حکم صادر  کوم شود مح در زندان گوهردشت باید  ی درخواست موکلش را بیان کرد؛ یعتی تتر و وکیل مدافع حمید نوری نتر
  شده، کاهش غرامت و لغو حکم اخراج از سوئد. 

ی جلسه دادگاه در دو نوبت صبح و بعدازظهر مروری بود بر وقایع پس از انقالب  چه ها، آنها، شکنجه، زندان1357نخستیر
ی مرز ایران و عراق گذشت و اعداممیان سازمان مجاهدین  هزاران انسان رصفا به خاطر  خلق ایران و جمهوری اسالیم بیر

چه در ایران گذشت . حمید نوری ناچار بود که به عنوان مجرم دادگاه بدوی، مروری دوباره داشته باشد بر آنباورهای سیایس
  دار شدن هزاران خانواده زندانی سیایس شد. و باعث داغ

ها عناوین اتهایم و کیفرخواست جلسه برگزار شود. در این جلسات، دادستان 11است دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در  قرار 
ح یم دهند. قضات های ضبط و درج شده ارجاع یمدهند و در موارد لزوم به نمونهرا برای قضات دادگاه تجدیدنظر رسر

ی در فواصل میان جلسات بیان کردهچه شاهدان و شاکیان تجدیدنظر در جریان جزییات آن اند، قرار ندارند و برای همیر
  ماه محاکمه حمید نوری گذشته است، مطالعه خواهند کرد.  9چه را که در دادگاه، آن

های موکالن خود را مطرح خواهند کرد. وکالی در جلسات دیگر، وکالی شاکیان و شاهدان حضور خواهند داشت و شکایت
ی حمید نوری این امکان را دارد که در صورت تشخیص قاضی در کنند. همیات خود را مطرح یمحمید نوری هم دفاع چنیر

  فرصت مقرر، اظهارات خود را بیان کند. 
 

 الملیلهای بی   انعکاس دادگاه حمید نوری در رسانه
انی کند، اما رابرت گرین گزاری فرانسه، نوری ارصار داشت در ابتدای جلسه سختی ، قاضی دادگاه از او خواست به گزارش ختر

ایط »چنان به حرف زدن ادامه داد. او از برسد. نوری بدون توجه به درخواست قاضی هم صتر کند تا زمان دفاع از خود رسر
ون « مشکالت بینان  »و از « زندان خود شکایت کرد و چندین عینک را برای قاضی تکان داد. او پس از تذکرهای متعدد به بتر

 .اه بدرقه شداز جلسه دادگ
 

گزاری آسوشیتدپرس از برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد ختر داد  .ختر
گزاری آسوشیتدپرس نوشت، دادگاه تجدید نظر حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد و کارمند سابق قوه ختر

 در مدت جنگ ایران و عراق»قضاییه که اتهامانر مرتبط با 
ی

در دهه هشتاد میالدی علیه او مطرح شده، امروز « جنایات جنگ
 .در استکهلم در حال برگزاری است

علتی تشکیل یم های دهد که در آن فیلمپیش از این اعالم شده بود که پس از این مرحله، در دادگاه تجدیدنظر، جلسه غتر
ی ود پخش خواهد شد. انتظار یمهای شایک، متهم و شهضبط شده از جلسه  .ادامه یابد 2023رود این جلسه تا پایتر

 
 های جمهوری اسالیم و خانواده نوری در رابطه با محکومیت حمید نوریمقامات و رسانه ادعاهای

ی او شدت از تصمیم سوئد برای بازداشت و برپان  دادگاه براجمهوری اسالیم بارها خواستار آزادی حمید نوری شده و به
عبداللهیان، وزیر امور  ی امتر انتقاد کرده است. از جمله، تنها ساعانر پس از اتمام آخرین جلسه دادگاه بدوی نوری، حسیر
خارجه ایران، در تمایس تلفتی با آن لینده، وزیر امور خارجه وقت سوئد، بازداشت و فرایند دادگاه حمید نوری را به عنوان 

قانونی »یک تبعه ایرانی   .او شد« آزادی فوری»انست و خواستار د« غتر



 و قتل عمد، بر پایه اصل 
ی
ی او در جنایت جنگ  به اتهام دست داشیر

ی
صالحیت قضان  »محاکمه حمید نوری، برای رسیدگ

 و نر « جهانی 
ه کرد و تهران بارها خواستار آزادی نور در سوئد تاریخی ی استکهلم و تهران را تتر ی سابقه بود. این پرونده روابط بیر

 .خواند« سیایس»شده و حکم سال گذشته را 
اند که سوئد از دستگاه قضان  مستقیل برخوردار است و دولت این کشور گفته های ایرانهای سوئد بارها به مقاممقام
 .تواند در تصمیم سیستم قضان  آن دخالت کندنیم

گزار  ی قوه قضاییه بر پایه سخنان خانواده فرد مجرم در نی محکومیت حمید نوری به حبس ابد در تابستان سال گذشته، ختر
گزاری قوه   بود  ادعا کردهبارها   در سوئد از حقوق ابتدان  خود محروم بوده است. خانواده حمید نوری و ختر

که این زندانی
اض داشتند. هم ی گفتهقضاییه همواره به حبس بیش از سه سال حمید نوری در انفرادی اعتر ری از بودند که حمید نو  چنیر

یس به حق درمان محروم بوده است و از سوی دیگر، مالقات با خانواده را منکر شده بودند.    دستر
ی قوه قضاییه ایران با انتشار  های فرزند او اشاره کرد در نی اخراج حمید نوری از دادگاه، به گفته گزاریسر   در آخرین واکنش نتر

اض حمید نوری به دادگاه فرمای»که در صفحه توییتر خود نوشته است:  شر تجدیدنظر سوئد امروز فاجعه به بار آورد؛ اعتر
ون کند؛  38 یس به پزشک و قطع تماس با خانواده باعث شد قاضی او را از دادگاه بتر ماه حبس در سلول انفرادی و عدم دستر

  «قاضی دادگاه بدوی هشت ماه قبل اعالم کرد آقای نوری هیچ محدودیتر نباید داشته باشد. 
گزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسالیم ایران، عطیه نوری، فرزند حمید نوری ضمن   به گزارش ختر

 و با اشاره به روند فرجامخصوص قطع تماسها با پدرش بهانتقاد از نحوه رفتار سوئدی
ی

خوایه پرونده مذکور های خانوادگ
ائه کردیم، پرونده به مرحله تجدیدنظر رفته و وکال در حال کار کردن روی در سوئد، گفت: ما درخواست تجدید نظر را ار 

 کنند. پرونده هستند؛ به تناقضانر که در روند محاکمه وجود دارد اشاره شده و وکال مدارک را به دادگاه ارائه یم
ار کرد: تماس و مالقانر با پدرم که چند هفته است که هرگونه ارتباط ما با پدرم قطع شده است، اظهعطیه نوری، با بیان این

ی نداریم؛ به سوئد درخواست تماس دادیم اما حتر تماس های تلفتی در مدت زمان اختر نداشته و به هیچ وجه از پدرم ختر
 ما چند وقتر است که قطع شده است. 

توانستیم با پدرم و دقیقه یم 10مدت ها اینگونه بود که تقریبا هر یک یا دو هفته یک مرتبه بهتر روال تماسوی افزود: پیش
ایط سخت ایط حال حارصی از زمانی که پدر با شنود از طریق پلیس سوئد صحبت کنیم اما اکنون رسر تر شده است، حتر رسر

ی یم  تر شده است. کرد و هنوز رای اولیه صادر نشده بود، سختروند جلسات دادگاه را ستی
ی از پدرمان نداریم و تنها راه ارتبایط ما در حال حارصی از  فرزند حمید نوری، ادامه داد: تقریبا چند هفته است که هیچ ختر

 طریق وکالست. 
گوید: این دادگایه که در سوئد برگزار و حکیم که در نی آن علیه پدر من صادر شد بر اساس حق و عدالت عطیه نوری، یم

دستان سوئد در تمایم مراحل یک طرفه عمل کردند و اجازه حضور شواهدی از طرف پدر من در نیست چرا که قاضی و دا
ی هیچدادگاه داده نشد؛ هم  گونه دفاعیه مناستر از طرف پدر من در روند دادگاه صورت نگرفت. چنیر

 به پرونده 
ر
حقوق  غتر

ی
ی، معتقد است رسیدگ ، وکیل پایه یک دادگستر

ی
یایس کردن آن، سبب و س« حمید نوری»محسن بزرگ

 .رسوان  دادگاه سوئد خواهد شد
، حقوق

ی
دان، اظهار کرد: دوست دارم به قاضی پرونده حمید نوری به گزارش ایمنا، در رابطه با روند دادگاه نوری، محسن بزرگ

 به پرونده سبب رسوان  دادگاه سوئد یمبگویم به پرونده به
ی

 نگاه کند. سیایس کردن رسیدگ
ر
که قاضی ود. اینشصورت حقوق

صورت جمیع برای مردم ایران ارسال کرد و عید نوروز را جمهوری وقت بهدادگاه با استناد به پیامگ که آقای روحانی رییس
یک گفت، بگوید رییس دار و مضحک جمهور کشور به شما پیامک داده، پس با حاکمیت ارتباط نزدیگ دارید، واقعا خندهتتر

 .است
ندارید که یک پیامک جمیع را مبنا و دلیل محکومیت یک نفر قرار ندهید؟ آقای قاضی از نگاه سیایس آیا هوش و عقل »

ند. مشخص نیست آخر این رفتار چه عواقتر خواهد داشت.  ی هتر  «بتی
 دهد که حقوق و اید. این اعمال نشان یمیک انسان را در کشور غریب فریب دادید و به سلول انفرادی انداخته»او افزود: 

قانونی است و در این دادگاه، یک   که علیه آقای نوری اتفاق افتاده، غتر
مبانی قانونی در غرب از هم گسیخته است. اقدامانر

تر کنم که این کارها باعث رسوان  بیشدان عرض یمعنوان حقوقشود، بلکه محاکمه یک نظام است. من بهنفر محاکمه نیم
 «شود. غرب یم

 



ای از با یادآوری کارنامه« حمید نوری»گوی قوه قضاییه خطاب به قاضی سوئدی دادگاه نوشت: سخن، 1401دی  20ایرنا، 
ب روز انفرادی و برخوردار نبودن از امکان تماس با خانواده و ...، این موارد را مصداق بارز  1200و شتم نوری، بیش از رصی

دشکنجه یم  .داند که باید مورد توجه قرار گتر
ی او را به النه گرگ«. حمید نوری»دماه گذشته خییل پرتکرار بوده، یک نام در چن  که منافقیر

اند و ها کشاندهشهروندی ایرانی
سال  40جزیره اسکاندیناوی که در تاری    خ رسد؛ کشوری در شمال اروپا و در شبهشان به سوئد یماین بار خط و ربط تبایه

بان چهره ی ها بوده و در سه سال گذشته، برگزاری یک دادگاه طلبدین و تجزیههای اصیل مجاهگذشته ایران، همیشه متر
 .سیایس مربوط به یگ ازشهروندان کشورمان، نام سوئد را در ایران بر رسزبان انداخته است

، سخن  گوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالیم ایران، در واکنش به اتفاقات امروز در دادگاه حمید نوری در نارص کنعانی
د با بیان اینکه جمهوری اسالیم ایران در حمایت از حقوق شهروندان خود در اقیص نقاط جهان کوتایه نخواهد کرد، سوئ

، قانونی و کنسویل این شهروند ایرانی را اعالم کرد: یک بار دیگر مسؤلیت ورت رعایت حقوق انسانی های دولت سوئد در رصی
 .کنمیادآوری یم

 
   AFPرایت کتی -سوئد  نورتلیه شهر  در  امنیتر  فوق زندان در  مرب  ع متر  6 مساحت به زندانی  یک سلول

 
 «هیئت مرگ»

وزی انقالب اسالیم، فعالیت قضان  خود را در    20ابراهیم رئیش که رییس جمهور ایران شده، مدت کوتایه پس از پتر
ی
سالگ

ی دادستان این شهر شد. به تهران من 1364به عنوان دادستان کرج و سپس همدان آغاز کرد. او در سال  تقل شد و جانشیر
 شد و احکام اعدام هزاران نفر را امضاء کرد. « هیئت مرگ»رئیش در این سمت عضو 

ی  هزاران زندانی سیایس در  الملل پس از انتخاب ابراهیم رئیش به ریاست جمهوری اسالیم با اشاره به اعدامسازمان عفو بیر
ی به»يش، خواستار آن شد که رئ ،67تابستان  د« الملیلخاطر جرائم بیر  .تحت تعقیب کیفری قرار گتر

ها مدت محکومیت خود را به اتمام رسانده هزاران زندانی سیایس که حتر بعیصی از آن 1367یط دوماه مرداد و شهریور سال 
ها هرگز فاش نشد. دامکردند، اعدام شدند. تعداد دقیق اعیم« میل کشر »چنان زندانی بودند و به اصطالح بودند ویل هم

ی زده یم 4484تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و تا   شود. نفر تخمیر
ی در صورت عدم رضایت از پاسخ« هیئت اعدام»به گزارش شاهدان عیتی   برای نوشیر

ر
ها، فورا دستور انتقال به اتاق

 شدند. ری و با چشمان بسته به دار آویخته یمهای شش نفداد و سپس زندانیان در دستهنامه را یموصیت
ده یمها، در گورهای دستهشدگان بدون اطالع به خانوادهاعدام ی پس از چند تر خانوادهشدند. بیشجمیع به خاک ستی ها نتر

دار شدند که فرزندان  .اندشان اعدام شدهماه ختر
با حضور اعضای هیئت  1367ک جلسه حضوری در مرداد هللا حسینعیل منتظری در یبراساس فایل صونر منتشر شده، آیت

یاعدام  ها، یعتی حسینعیل نتر
ر
اق ع وقت(، مرتیصی ارسر )معاون وقت دادستان( و )دادستان وقت(، ابراهیم رئیش)حاکم رسر

کاران تشما را در آینده جزء جنای»گوید که ها یم)نماینده وقت وزارت اطالعات در زندان اوین( به آنمصطفی پورمحمدی
 «نویسند. در تاری    خ یم



ی سیایس دهه شصت نقش موثری داشت، یماز جمله کسانی که در زمان اعدام توان به حمید نوری اشاره کرد های مخالفیر
ای را علیه بسیاری صادر احکام ناعادالنه« عبایس»که دادیار وقت زندان گوهردشت کرج بود. او که در آن زمان با نام مستعار 

، بازداشت و در یک روند قضان  تفهیم اتهام شده استکرده، مد  .نر پیش در سوئد شناسان 
 

 حکم بدوی حمید نوری
 نوری در دادگاه بدوی حکم ابد گرفته است. 

، پس از اتمام دوران حبس (2005:716قانون قانون اتباع خارجر ) 1بند  8بر اساس حکم دادگاه، حمید نوری مطابق با ماده 
گاه اجازه بازگشت به این کشور را پیدا نخواهد کرد. در صورت تخلف او از این راج خواهد شد و هیچاز کشور سوئد اخ

 .ممنوعیت، ممکن است با حداکتر تا یک سال حبس مواجهه شود
ی به پرداخت حمید نوری هم هزار یورو( به هر یک از افراد زیر محکوم شده  38)معادل تقریتر هزار کرون سوئد  40چنیر

 :است
اده، فریدون نجفی آریا، مجید صاحب ی ی سیداحمدی، سولماز علتر اکتر بندعیل، الله بازرگان، سید جعفر جمع اتابگ، عیلحسیر

 ، ی کاویانی ، رضا فالج، حسیر
ر
، محسن اسحاق

ر
محمدی برنجستانگ، مجید جمشیدیت، احمد ابراهییم، مهدی اسحاق متر

، صدیقه حاجر زاده، مهناز میمنت، نرصهللا مرندی، اصغر مهدی
ر
نژاد، ویدا محسن، سیامک نادری، مهری حاجر ایرج مصداق

، عصمت طالتر کلهران، محمود زند و عیل عیلرستم ف سمنانی ، اکتر صمدی، مسعود ارسر پور، سارا روزدار، محمود رویان 
 .ذوالفقاری

 .شده است بر اساس حکم دادگاه ادعای خسارت برای مختار شاللوند بروجردی و خدیجه برهانی رد 
ی تا زمان قطیع شدن حکم از نظر مجازات و تبعید )بازگشت( به ایران، در بازداشت خواهد ماندمتهم هم  .چنیر

 
ی  در حکم حمید نوری دادگاه منطقه استکهلم خود را صالح به قضاوت در مورد جرائم متهم دانسته است؛ یعتی نقض قوانیر

ی  ی انی قرار یمعنوان صالحیت قضان  جهالملیل و قتل بهبیر ند و در حکم اشاره شده این بدان معناست که دادگاه سوئد نتر گتر
ی نیست، صالحیت دارد. با توجه به اتهام قتل،  برای جرائم ارتکانر در خارج از کشور و اگر توسط شخیص که تبعه سوئد نتر

 .شودصالحیت قضان  بر اساس ارزش کیفری باالی جرم در نظر گرفته یم
ی اشاره کرده است که متهم هنگام بازداشت، داوطلبانه به سوئد سفر کرده بود و در لم در حکم خود همدادگاه استکه چنیر

 شد، امکان محاکمه او وجود نداشت.()اگر حمید نوری به صورت اجباری به خاک سوئد منتقل یمخاک سوئد حضور پیدا کرد. 
رویدادی بزرگ است که چندین نفر در آن برای ارتکاب  67یس در سال دادگاه در حکم اشاره دارد که واقعه اعدام زندانیان سیا

ی دلیل در این پرونده، دادگاه فقط مسئولیت کیفری و مشارکت متهمجرم درگتر و مشارکت داشته )حمید نوری( اند، به همیر
 .در ارتکاب اعمال ادعا شده را برریس کرده است
ده بوده و به دادگاه در حکم صادره اعالم کرده شواهد موجود  طور کیل قوی ارزیانر شده است و عالوه بر در این پرونده گستر

ی ارائه شده است که شامل گزارش های معارص از شواهد اصیل مانند بازجون  از شاکیان و شاهدان، شواهد و اسناد تکمییل نتر
ی سازمان ی، مقالههای مستقل بیر  .در زندان استهای زندانیان سابق ها و خاطرهالملیل حقوق بشر

ای مشارکت داشته که در اثر آن تعداد بسیار زیادی از افراد به دلیل در نهایت قاضی به دلیل آن که متهم در اعمال مجرمانه
ایط یک دادریس عادالنه را برآورده نکرده، اعدام شدهمواضع سیایس یا مذهتر خود و به دنبال رویه اند، برای حمید ای که رسر

ی کرده استنوری مجازات حب  .س ابد تعییر
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ی در کشتار و اعدام زندانیان سیایس  61حمید نوری،  جلسه  92در سوئد بازداشت و یط  1367ساله به اتهام دست داشیر
ی بار است که یگ از متهمان پرونده قتل 9که حدود  عام زندانیان سیایس در ماه طول کشید، محاکمه شده بود. این برای اولیر

 4کم در اعدام دست 67شود. به گفته دادستانی سوئد، نوری در تابستان سال ایران دادگایه و محکوم یم سه دهه پیش در 
در آن زمان معاون « عبایس»گویند حمید نوری با نام مستعار هزار مخالف سیایس ایرانی مشارکت داشته است. شاهدان یم

 .دادستان زندان گوهردشت کرج بوده است
ریزی و شکایت از او و به ظن مشارکت در در زمانی که به دالیل شخیص به سوئد سفر کرده بود، با برنامه 2019او در نوامتر 

 .، بازداشت شد1367در تابستان  ها و احزاب کمونیست و چپکشتار زندانیان مجاهدین خلق و سازمان
  صادر خواهد شد.  2023ن  در سپتامتر یا اکتتر دادگاه تجدیدنظر قرار است تا پایان بهار سال جاری ادامه پیدا کند. حکم نها

ماه  9های جمهوری اسالیم، در دادگاه بدوی برای حمید نوری حدود برخالف ادعاهای خانواده نوری و مقامات و رسانه
ین امکانات در اختیار او گذشته شده و در اعتر  اض به دادگاه برگزار شد، نه یک وکیل، بلکه گروه وکال داشت، در زندان بهتر

ی جلسه دادگاه تجدیدنظرش برگزار شد،  2023ژانویه  11حکم حبس ابدی که گرفت، امروز  جلسه دادگاه در پیش  11اولیر
های است. آن وقت در دادگاه های جمهوری اسالیم زنداین نه وقت دفاع از خود دارد و نه وکیل مدافع. در نتیجه در دادگاه

 سپارند. کنند و به رسعت به دست جوخه مرگ یمرا به اعدام محکوم یمجمهوری اسالیم، در چند دقیقه زندانی 
ضان در خیابان 1401زمانی برگزاری دادگاه تجدیدنظر حمید نوری با ادامه انقالب نوین هم ی معتر ها مردم ایران، رسکوب و کشیر

ی و همبا گلوله ، صدور احکام حبس سنگیر
ی

ی های جنگ ضان، ربودن و کشیر ی اعدام معتر ، توجه افکار عمویم مردم  چنیر ی مخالفیر
 جهان را بیش از پیش به وقایع ایران جلب کرده است. 

اضی زمانی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری با جنبش هم سپتامتر سال  16در « مهسا امیتی »شدن مردم ایران در نی کشتهاعتر
ساله را در جمع  43رسکوب و کشتار  ه عامالنموفقیت دادخوایه و امکان محاکم رسنگونی جمهوری اسالیم و  جاری، امید به
  خواهان تشدید کرده است. عدالت دادخواهان و 

برگزار « حمید نوری»در نزدیگ محل بازداشت فعیل « سولنتونا»ای پلیس دادگاه تجدید نظر حمید نوری در دادگاه منطقه
 ژانویه ادامه خواهد یافت.  13و جمعه  12شنبه روز پنج و  شود یم


