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ن جلسه از دادگاه استیناف حمید نوری در استکهلم برگزار شد. 2023ژانویه  12 - 1401 دی 22شنبه امروز پنج  ، دومی 
ن  دانیان سیایس نقشی زن جمیعسدهدر زندان گوهردشت در اعدام  1367دادگاه استیناف حمید نوری که در تابستان خونی 

 و قتل عمد به حبس ابد محکوم شد،  1401 تی   23فعال داشته است و 
ی

 دی21در دادگایه در استکهلم به اتهام جنایت جنگ
پایتخت سوئد آغاز به کار کرد. این دادگاه قرار است تا ماه تی  آینده ادامه پیدا کند و رای نهایی را  استکهلم در  ژانویه 11 -

جلسه برگزار کند  13هریور سال آینده خورشیدی اعالم نماید. دادگایه که چهارشنبه آغاز به کار کرد قرار است احتماال در ش
علنن و پشت درهای بسته خواهد بودکه برخن از آن  .ها غی 

 

 
 

هللا رسید که آیتجا ها قرائت شد و مرور وقایع و مستندات تاریخن به آننظر، کیفرخواست دادستاندر روز دوم دادگاه تجدید 
یت است. »گوید: یم« هیئت مرگ»حسینعیل منتظری خطاب به   «جنایات شما، جنایت علیه بشی

ی درباره زندهای بود که برای تصمیمکمیته« هیئت مرگ» بر اساس فتوای  67ماندن یا اعدام زندانیان سیایس در سال گی 
 .عضای آن در تهران و کرج بودهللا خمینن تشکیل شد و ابراهیم رئیش هم یگ از اروح

ن مستندایی شامل فیلم و صداها را به قاضن دادگاه ارائه دادندهای دادگاه حمید نوری در این جلسه همدادستان  .چنی 
 و شهادت به  200توانست بیش از ها، این پرونده یمبه گفته دادستان

ن
شایک داشته باشد اما دادستاین آناین را برای معرف

اند یا از بوده است که یا خودشان نزد هیئت مرگ در زندان گوهردشت رفته و از بازماندگان این جنایات خاب کردهدادگاه انت
 .روندشمار یمبه 67خانواده و نزدیکان افراد اعدام شده در سال 

افع متهم صحبت در جلسات روزهای بعدی قرار است ادامه کیفرخواست خوانده شود و وکیالن مشاور شاکیان و وکیالن مد
 .کنند

جلسه دادگاه  92ها قرار است در یط حدود شش ماه، قاضن دادگاه تجدیدنظر همراه با دستیارانش فیلم ریزیطبق برنامه
توانند جلسه یا جلسایی بدوی حمید نوری را که منجر به حکم حبس ابد برای او شد، بازبینن کنند و اگر سئوایل داشته باشند یم

 .شاکیان و متهم برگزار کنندعلنن با حضور 

 
 خانواده هللا نژندهیبت

ی
در سوئد را  او خوایه در پرونده جزئیایی جدید از روند فرجام« حمید نوری»ی منش، مشاور حقوف

 .ارائه کرد
دو طرف پرونده، ادله خود را در نزد قضات تجدیدنظر مطرح  بهمن 6دی تا  21 -2023ژانویه  26تا  11: از نژندی منش

 .کنندیم
 خانواده 

ی
پرسشی درباره مدت زمان روند فرجام خوایه پرونده مذکور، اظهار کرد:  در پاسح به« حمید نوری»مشاور حقوف

 .ادامه خواهد داشت 2023این روند تا زمان نهایی شدن پرونده تا آخر سال 
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در پرونده تجدید نظر گفت: وکالی « حمید نوری»نژندی منش در بخش دیگری درباره اقدامات صورت گرفته از سوی وکالی 
های متضمن ابعاد حقوق قبیل از تجربه و دانش باالتری برخوردار هستند؛ این وکال قبال در پرونده فعیل نسبت به وکالی

ن  ی سوئد است« حمید نوری»الملیل کار کردند. عالوه بر این یگ از وکالی کنوین بی   .وزیر اسبق دادگسیی
 کردیم. یک 2سپس ما گو با ایرنا افزود: و در گفتنژندی منش 

ن
 2006تا سال  2002وکیل جدید از سال  وکیل جدید معرف

 خویی انجام نداده  تقد بود که اوال وکالی قبیل اصال ی سوئد بود و معوزیر دادگسیی 
ی
عنوان وکیل به هیچ اند و بهکار حقوف

اتژی خویی در پیش نگرفته
که دادگاه سوئد با پذیرش این پرونده خود را به یک بازیچه اند. دوم اینعنوان موضع دفایع و اسیی

ن مسئوالن بازداشتگاه، دادگاه شود. سوم اینبرای دستگاه قضایی سوئد کش شان تلقی یم تبدیل کرده است و رای صادره که بی 
و دادستاین اختالف نظر شدیدی وجود دارد. دادگاه اعالم کرده است که هیچ محدودینی برای آقای نوری وجود ندارد اما 

های من را برریس روم، برگهمن به مالقات آقای نوری یم دهند. حنی زماین کهمقامات بازداشتگاه اجازه تماس تلفنن به او نیم
 .کنند در حایل که این خالف رویه قانوین استو مطالعه یم

 
ن جلسه حمید نوری به دلیل شلوغ اضدیروز در اولی  مورد، از سوی رابرت گرین رییس دادگاه، از سالن اصیل های یی بازی و اعیی

ن جلسه را دنبال کرد.   اخراج شد. حمید نوری در اتاق دیگری اولی 
یس داشته باشد و او در حایل که چهار عینک طنی در دست داشت رو به قاضن یم گفت باید به عینک طنی جدیدی دسیی

ی بنویسدبدون عینک جدید نیم ن  .تواند چی 
 .های زندان مطرح شودقاضن اما اعالم کرد که این موضوع ربیط به دادگاه ندارد و باید به وسیله وکیالن نوری با مقام

، ع ن  .زدینک خود را به چشم نیمدر حایل که در روز دوم دادگاه، حنی گایه برای یادداشت برداشیی
وم. در حایل که هانا الرسون وکیل  نوری در این دادگاه با وکالی جدیدی حضور پیدا کرده است: هانا الرسون و توماس بودسیی

وم بهتجربهجدید و کم ی سوئد بوده و در روزهای گذشته از قطر  6مدت ای است، اما توماس بودسیی سال وزیر دادگسیی
وم بهبازگشته است.  ن بودسیی )فیفا( برای حضور در جام جهاین الملیل فوتبالعنوان یگ از اعضای هیات اعزایم فدراسیون بی 

 .فوتبال به قطر سفر کرده بود
اگر وکیل من هستید »اب به وکالی مدافع جدیدش گفت: طشد خحمید نوری هنگایم که به خارج سالن دادگاه هدایت یم

کت کنید! نباید در این دادگاه فرمایشی  وط به قبول برخن از «  شی اض خود حضور در این دادگاه را مشی حمید نوری در اعیی
 .پزشک کردتر با خانواده و مراجعه به چشمتقاضاهایش از جمله امکان تماس بیش

 

 
 

Thomas Bodström 
 

وع جلس وم، وکیل مدافع حمید نوری، در سخنان افتتاحیه خود هنگام شی ات دادگاه فرجام در روز چهارشنبه، توماس بودسیی
ئه و یا مجازات او را کاهش دهد  .از دادگاه خواست آقای نوری را تیی

ی که وکالت برخن از شاکیان پرونده حمید نوری را بر عهده دارد معتقد است که وکالی جدید حمید نوری اما  بنگت هسلیی
اتژی وکالی سابق او را دنبال خواهند کرد که بر  های سوئد برای دو اصل استوار است: عدم صالحیت دادگاه همان اسیی



خاطر زایمان همشش در مرخیص بوده او به ،67های گرویه تابستان که در زمان اعداممحاکمه حمید نوری و ادعای این
 .است

ی اطمینان که همش حمید نوری حاضن نشد در دادگاه بدوی در رابطه با این ادعا شهادت دهد. بنگت قابل توجه این هسلیی
اتژی انکار بیهوده است زیر شواهدی که در جریان دادگاه بدوی ارائه شده شاهد  50های اند، از جمله صحبتدارد که اسیی

 نیماند حمید نوری را در راهروهای زندان گوهردشت دیدهکه گفته
ی
 .گذارداند، جایی برای شک و تردید باف

ن ارتباط یگ دیگر از وکالی شاکیان این پرون ن حضور داشته، در همی   در کشور آفریقایی رواندا نی 
ی
ده که در دادگاه جنایات جنگ

 تر بود ویل با وجود این رای دادگاه به نفع شاکیان صادر شد! ها شمار شاهدان و مدارک ارائه شده کمافزاید در آن دادگاهیم
ن هیچ شانش  ن برای موفقیت در دادگاه ندارد. خانوادهبه این ترتیب، حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر نی  های دادخواه نی 

 .امیدوارند که دادگاه تجدید نظر حکم حبس ابد دادگاه بدوی را تایید کند
تواند تقاضای آزادی سال زندان است و محکوم پس از گذراندن دو سوم دوران محکومیت یم 25در سوئد حبس ابد برابر با 

ن محکوم به پرداخت غرامت به خانوادهگاه بدوی حمید نوری، همو بخشش کند. البته در حکم داد  باختگان و های جانچنی 
زندانیان سیایس آن دوران شده و بالفاصله پس از پایان دوران محکومیت، از سوئد اخراج و دیگر نخواهد توانست به این 

داد به جمهکشور بازگردد. نکته مهم این ن که حمید نوری به حکم اخراج و اسیی وری اسالیم در پایان دوران محکومیت نی 
اض دارد و وکالی وی این را در دادخواست وی برای تجدید نظر قید کرده  .انداعیی

 
ن سفی  سوئد در ایران به

گزاری فارس، ماتیاس لنیی گزاری دلیل آنبه گزارش خیی جویانه برخن اظهارات مداخله»چه این خیی
 .دانسته، به وزارت امور خارجه جمهوری اسالیم احضار شده است« ایرانمقامات اروپایی درباره امور داخیل 

ی رفتار دوگانه، اروپا به جای اتهام»مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در این باره گفته است:  ، فرافکنن و به کارگی 
زین

ام به ارزش ی سایر کشورها بهباید مسئولیت خود را در احیی  «مورد توجه قرار دهد. طور جدی های حقوق بشی
ی سایر کشورهاارزش»او توضیخ درباره  نداده و معلوم نیست منظور او چه ارزیسی و در چه کشوری « های حقوق بشی

 .است
ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد و گفته شده به این دلیل سفی  این کشور احضار شده است، سوئد در حال حاضن ریاست دوره

شهر کرج که در سوئد به حبس ابد زماین این احضار با برگزاری دادگاه استیناف حمید نوری، دادیار سابق زندان رجایی اما هم
ن استمحکوم شده، پرسش  .برانگی 

 
اض رسانهامروز هم ها و نهادها و مقامات جمهوری اسالیم به زمان با ادامه دادگاه استیناف حمدی نوری در استکهلم و اعیی

جمهوری اسالیم ایران « رحیمیی »بان حقوق بشی با انتشار گزاریسی از نقش حقوق بشی نوری در زندان و دادگاه استکهلم، دیده
ن  در شکوب و اعدام ضی 

 کرد.   انتقاد  معیی
هایی که فاصله بسیاری با معیارهای محاکمه»ها در در بخشی از این گزارش که به ایران اختصاص دارد نوشته است که دادگاه

ن   کنند. حکم اعدام صادر یم« الملیل دارندبی 
ی به احضار و بازجویی 

طر حمایت از به خا« شدههای شناختهها بازیگر، ورزشکار و دیگر چهرهده»این سازمان حقوق بشی
ن خواسته ضان و همی 

ی های معیی ، دانشجو، فعاالن حقوق زنان، وکال، و روزنامه»طور دستگی  « نگارصدها مدافع حقوق بشی
اضات جاری ایران اشاره کرده و نوشته است  های زندان چنان پشت میلهها تن از مدافعان حقوق بشی همده»در جریان اعیی

 «. برند ش یمبه
ی در حدود  خود، «2023گزارش جهان »وق بشی مستقر در نیویورک در بان حقدیده کشور را برریس   100عملکرد حقوق بشی

 کرده است. 
اض سابقه بعد از کشته شدن مهسا امینن در بازداشت های یی در بخش ایران عالوه بر موارد نقض حقوق بشی در شکوب اعیی

 ها و مهاجران هم ابراز نگراین شده است. ق زنان، کودکان، اقلیتگشت ارشاد، از وخیم شدن وضعیت آزادی بیان و حقو 
اضات ماه وهای امنینی از شات»های گذشته این سازمان گفته است که در جریان اعیی ، و هفتاستفاده نی 

ی
تی  گان، تفنگ جنگ

ضان را در موقعیت ن و اغلب پر از جمعیتهایی عمدتا مسالمتعلیه معیی اندازی به ثبت کرده و به ط« آمی  ور مشخص به تی 
ضان در شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان در تاری    خ   )هشت مهر( اشاره کرده است. سپتامیی  330سوی معیی

ن »در آن روز که به  وهای امنینی و انتظایم به مردم شلیک کردند و به گفته سازمان« جمعه خونی  های زاهدان مشهور شد، نی 
ی حدود صد   نفر را کشتند. حقوق بشی



حکومت از »شکوب فعاالن دانشجویی از دیگر مواردی است که در این گزارش مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده 
ن استفاده یمالتحصییل برای محدود کردن و مجازات فعالیت دانشجویی مسالمتممنوع  «. کند آمی 

اض نت در جریان اعیی یس به پیامهای ایران و فیلیی کاختالل و قطع اینیی های اجتمایع ها و شبکهرسانردن و محدودیت دسیی
 بان حقوق بشی مورد توجه قرار گرفته است. هم در گزارش ساالنه دیده

شدگان را مورد برریس ادعاهای متعدد شکنجه علیه بازداشت»های جمهوری اسالیم بان حقوق بشی گفته است که مقامدیده
یس بازداشتصو اند و بهمعنادار قرار نداده  را رت مداوم دسیی

ی
محدود  -مخصوصا در دوران بازپریس-شدگان به مشاوره حقوف

 کنند. یم
ن جان زندانیان به  و فوری»دلیل در این گزارش از به خطر انداخیی

ن
یس آنها به مراقبت پزشگ کاف انتقاد شده « ممانعت از دسیی

ن بکتاش، نویسنده و شو به طور مشخص به جان ن آبتی 
و عادل کیانپور، زنداین در  و عضو کانون نویسندگان ایران اعر باخیی

 اهواز اشاره شده است. 
بان حقوق بشی در بخشی از این گزارش که به حقوق زنان اختصاص یافته، نوشته است که زنان در موارد مرتبط با دیده

ان قانون هم»هستند و رو چنان با تبعیض روبههای مرتبط با فرزندان همازدواج، طالق، ارث و تصمیم ن به دخیی  13چنی 
ن کم 15ساله و پشان  ، امکان ازدواج یمساله، و سنی   «. دهد تر در صورت اجازه قاضن

 
ن در این روز، بیش از هم  از کشورهای مختلف که در میان آن 700چنی 

ی
ی و فرهنگ ، هین ها نام نویسندگان شخصیت ادیی

ی هاست ، سی 
ن دیده یممشهور آمریکایی چون پل آسیی ن وت و چارلز برنستی  ی و بی  الملیل و شود، از نهادهای حقوق بشی

ضان در ایران شوندچهره  شاش جهان خواستند مانع از ادامه اعدام معیی
ی

 .های فرهنگ
رین )پن( آلمان، فرانسه، دانمارک، نروژ و فنالند از جمله کاتهای انجمن جهاین قلمدر این بیانیه که نویسندگان عضو شعبه

ام روسای انجمن قلم دانمارک و نروژ به ی ایراین داخل و خارج از همراه شخصیتهسه و کارسته لوکن اسیی  هین
ی

های فرهنگ
 از مخالفان خود برداشته، »اند، تاکید شده است: کشور آن را امضا کرده

ی
ن بلندی برای دری    غ حق زندگ جمهوری اسالیم که خی 

ی جدی از طرف این احکام اعدام را خواهد داشت که هیچ تریس از بابت تحمیل هزینه تنها در صوریی شهامت تداوم اجرای
ن   «. الملیل مسئول احساس نکند نهادهای بی 

ن  مندان، روشناین بیانیه از نهادهای بی  ی، هین ی فکران و مشاهی  دانشگایه، رسانهالملیل حقوق بشی  و هین
ی

، فرهنگ ای، ادیی
ن افکار عمویم جهانیان یم اض علنن و بهو نی   .این کشتار ظاهرا قانوین شوند هر طریق ممکن مانع از ادامهخواهد با اعیی

یت، جان انسان با ارزش»در بخشی از این بیانیه آمده است:  ن دلیل، هر اندیشه و در قاموس بشی ترین دارایی اوست؛ به همی 
ن انسان آغاز یم  را دردنایک از تاری    خ ایستاده هشود. اما امروز در نقطآیینن با نهیب منع از کشیی

ی
ایم که ملنی ناگزیر است زندگ

، آزادی»ای انقالیی و به عنوان بخش کانوین شعار خویش، یعنن در قامت مطالبه
ی

، در خیابان فریاد بزند و جان «زن، زندگ
دازد. زنان و مردان ایراین از هر قشی و گر  ن این گوهر پر بها هزینه بیر

، از دانشجو و برکف به سودای یافیی وه سنن و صنقن
مند، نویسنده، پزشک و ورزشکار با هر اندیشه و عقیدهدانش ای، دوشادوش هم بیش از دو آموز، استاد و کارگر گرفته تا هین

 را، در همه جا، فریاد یم
ی
ن از یم« نه»زنند و به شکوب و خشونت و سانسور ماه است که زندگ گویند، اما حاکمان این شزمی 

، شبانهکنند. در خیابانشان روانه یمسو، مرگ را به سویهر  ن روز، مرگ به شمایل گلوله و گازهای سیم، به های این شزمی 
ضان حواله یم هایش با شکنجه، تجاوز، تحقی  و درن هایت احکام وحشیانه اعدام، شاغ از مردیم به شود و در زندانمعیی

دجان آمده، یم  «.گی 
ن علت، ادامه این قتلدرست به»یه تاکید شده است: در پایان این بیان ، مماشات، و معنای کمهای حکومنی را بههمی  کویسی

ن   و ابتدایی خود را که بر مبنای ها یمدانیم، و قاطعانه از آنالملیل مسئول یمانفعال نهادهای بی 
خواهیم که وظیفه جهاین

تر انجام دهند و هاست هرچه شی    عانسان همه ت و حقوق اولیهمنشور جهاین حقوق بشی و الحاقات آن، محافظت از حیا
 «مانع از ادامه این کشتار ظاهرا قانوین شوند. 

ن جلسه دادگاه استیناف حمید نوری فردا جمعه   آغاز خواهد شد.  دقیقه صبح 30و  9ژانویه ساعت  13سومی 


