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دهم ژانویه، -  بیست و سوم دی ز ز روز از دادگاه  سی  در دادگاه استکهلم برگزار شد. نوری،  )عبایس(حمید نوری فنااستیسومی 
ست است و بی 1367دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیایس در ایران در تابستان سال 

 .سال زندان است 25در دادگاه بدوی حبس ابد گرفت که در سوئد برابر  1401و سوم تی  ماه 
ز روز از دادگاه  جلسهدر  متهم را دیرتر از  اما با حضور شاکیان، شاهدان، وکال و قاضز برگزار شد حمید نوری  استینافسومی 
 .عمول به سالن دادگاه آوردندم

وم و هانا الرسونبه نام دو وکیل حمید نوری  وم دست داد  که نوری  دارد  توماس بودسیر در بدو ورودش به جایگاه، با بودسیر
 .و روبویس کرد

ز ببوسد که خانم الرسن خود را عقب  نوری سپس با خانم الرسون، دیگر وکیل خود هم دست داد و  قصد داشت او را نی 
 . استجمهوری اسالیم  ها و ایدئولوژی اسالیممغایر با سیاستاین رفتار او  .کشید و اجازه این کار را به او نداد

 .ها قرائت شدبخش دیگری از کیفرخواست دادستان ،جمعهدر جلسه روز 
رسید و دو دادستان 1367مرور وقایع تاریخز و مستندات در کیفرخواست در روز سوم به بخش زندان گوهردشت در تابستان 

ح دادند در این زندان چه گذشته است و از فتوای هللا روح در این جلسه، برای توماس گرین، قاضز دادگاه تجدیدنظر شر
 .ت مرگ گفتندئخمینز برای تشکیل هی

ی درباره زنده ماندن یا اعدام زندانیان سیایس در سال ای برای تصمیمت مرگ کمیتهئهی بود که در این جلسه از دادگاه،  67گی 
ت بوده، برده ئجمهوری فعیل جمهوری اسالیم هم که عضو این هیاسایم اعضای آن خوانده و بارها نام ابراهیم رئییس، رییس

 .شد
ت همکاری ئاصیل در زندان گوهردشت کرج نام برده شد که با این هی فرد در مستندات ارائه شده در دادگاه تجدیدنظر، از سه 

  .کردند؛ از جمله حمید عبایس یا همان حمید نوری که نقش مهیم در اعدام زندانیان سیایس در این دوره زمانز داشته استیم
مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم  1367در سال  ان سیایسزندانز  جمیعدسته در کشتار  نقیسر کهحمید نوری که به اتهام 

کرده و دادگاه او در استکهلم سوئد در حال برگزاری است. او که در دور گذشته دادگاه شده است، اکنون تقاضای تجدیدنظر  
فریادهای او در  طوری کهبهای آرام از خود به نمایش بگذارد، در این دور گویا رویه متفاونر در پیش گرفته سیع داشت چهره

ض بود و مدیع بود که نمره آن با نیاز جلسه اول دادگاه تجدیدنظر باع ث اخراج او از جلسه شد. حمید نوری به عینکش معیر
 .اش همخوانز نداردفعیل

 
نگار صدای آمریکا حمید نوری با ارسال دست نوشتهبه گزارش صدای آمریکا،  ترین سخت»است که مورد  ادعا کرده ،ای به خیر

صدای آمریکا در این « رسانه استعماری و استثماری و استبدادی»قرار گرفته و مایل است با « های جسیم و رویحشکنجه
 .زمینه مصاحبه کند

ای خطاب به حمیده آرمیده ارسال کرد و ضمن تکرار ادعاهای دستنوشته ،دی 22شنبه روز پنجاو در پایان جلسه دوم 
ماه است در سلول  2سال و  3»متحده آمریکا و رسانه صدای آمریکا مدیع شد مقامات جمهوری اسالیم درباره ایاالت 

ایطانفرادی در سخت ز نوشته قرار گرفته است. او هم« های جسیم و رویحترین شکنجهسخت»بوده و مورد « ترین شر چنی 
 آمریکانی و سوئدی»خواهد است که یم

 .بگوید« از حقوق بشر
ز مطرح شده و مواردی  به جمهوری اسالیم ایران ههای وابستو رسانه وسط خانواده او ادعای شکنجه حمید نوری بارها ت نی 

ز به چای، پخش نشدن برنامه یس نداشیر هانی به زبان فاریس از تلویزیون سلول او، و نیاز به عینک جدید را از مانند دسیر
یت در زندان انجام داده و وضع 60های دهه چه که حمید نوری در سالاند. این موارد با توجه به آندهمصادیق شکنجه برشمر 

اض و تمسخر کاربران شبکهفعیل زندان  .های اجتمایع شده استهای جمهوری اسالیم دستمایه اعیر
 

ز ، 1401دی  23 امروز  ،  جمهوری اسالیم نی   یهیالملل قوه قضامعاون امور بی 
ر
 در سابقه حقوق

ی
رفتار با حمید نوری را لکه ننگ

ی دولت سوئد دانست  .قضانی و حقوق بشر
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ز   خیر آنالین، به گزارش  ،الملل قوه قضاییه و دبی  ستاد حقوق بشر جمهوری اسالیم ایرانکاظم غریب آبادی، معاون امور بی 
 کرده و یمگفت: دولت سوئد خود را به

ز
بینیم که گایه مواضع و اقدامانر را هم در حوزه حقوق عنوان مدیع حقوق بشر معرق
 .ز ناقضان عمده حقوق بشر استبشر علیه جمهوری اسالیم ایران اتخاذ کرده است، اما خود ا

افزود: از همان ابتدای بازداشت حمید نوری تا محاکمه و صدور رای علیه وی، دولت و دستگاه  در ادمه ادعاهای خود، او 
 .اندهای مختلف، حقوق آقای نوری را نقض کرده سوئد به دفعات و در حوزهنی قضا
های برای ماهگفت: نوری از یک محاکمه عادالنه برخوردار نبود و   جمهوری اسالیم« ستاد حقوق بشر » به اصطالح دبی  

ایط طوالنز از تماس و مالقات با خانواده خود منع شده بود. هم ز وکیل و دفاع، بسیار محدودیت داشت و شر ز در گرفیر چنی 
 .زندان وی بسیار سخت بود

غریب آبادی به طوالنز بودن زمان صدور کیفرخواست پرونده حمید نوری که بیش از یک سال به طول انجامید، اشاره کرد 
 . سوئد مستندانر علیه آقای نوری نداشتنی : نظام قضاادعا نمود و 
 داد مه ادا او 

ز
 از وکالنی را که وی معرق

: بعد از صدور حکم و تقاضای تجدید نظر از سوی آقای نوری، نظام قضانی سوئد بریحز

 کند
ز
 .کرده بود، رد کرد و از آقای نوری خواست وکالی دیگری را معرق

ز کاری را انجام نی رحله تجدیدنظر در نظام قضا: اگر ما در ماین بود کهآبادی غریبدار ادعاهای هندبخش خ  ایران چنی 
 .اندازنددادیم، یک جنجال و هیاهوی سیایس راه یمیم

ساعت وقت دفاع برای به اصطالح شاکیان که  30، گفت: برای مرحله تجدید نظر جمهوری اسالیم دبی  ستاد حقوق بشر 
ساعت  12که به حمید نوری و وکالی او فقط یک گروهک تروریسنر هستند و وکالی آنان، اختصاص داده شده، در حایل

ایط، وجود نداردوقت برای دفاع داده شده است. ا ز در این شر  .ین محاکمه، عادالنه نیست و برابری در حق دفاع نی 
ز آغاز شده  غریب آبادی گفت: در مرحله بدوی در حق آقای نوری ظلم و اجحاف شد و این مساله در مرحله تجدید نظر نی 

توان فرایند ردار نیست. با این حساب یمها و وکالی آنان برخو و آقای نوری از فرصت برابر با به اصطالح شاکیان و تروریست
ز دادگاه فرم  پیشچنی 

ی
یفانر را به سادگ  .بینز کرداییسر و تشر

خواهیم که حقوق این تبعه  سوئد یمنی از دولت و نظام قضا وید: گیمکند و یمت صیحوئد نو قوه قضانی س لتدو  ادامه او در 
دازند  .ایرانز را بیش از این نقض نکنند و به اجرای عدالت بیر

ز صادر یم ر سخنان خود،در آخآبادی غریب که آقای نوری هیچ جریم را مرتکب نشده و نر با بیان این: ید گو کند و یمحکم نی 
دازد تر این تبعه ایرانز را آزاد کند و دولت سوئد باید هرچه شی    عهای سوئد است، گناه در زندان  .به وی خسارت بیر

ی شایان ذکر است که ز نسشت خیر نگاران خرداد  31 روز دوشنبه، عنوان رئیس جمهور به ابراهیم رئییس اولی  با حضور خیر
 .داخیل و خاریحر برگزار شد

نگار بخش انگلییس ی، خیر  67نز در ایران در تابستان زبان شبکه الجزیره به نقش او در اعدام هزاران زندادر این نشست خیر
ی یم»اشاره کرد و از او پرسید که این موضوع  تواند بر نحوه تعامل شما با کشورهای دیگر داشته باشد و آیا قصد چه تاثی 

 «دارید به غرب سفر کنید؟
ه که من ترین موردی بوداز ابتدای مسئولیت، حقوق بشر محوری»وال مدیع شد که ئابراهیم رئییس در پاسخ به این س

 «. امهمیشه دنبال کرده
اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه » : گفت  67پاسخ به پرسش مربوط به نقش او در هیئت مرگ سال  او در 

د. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم دفا دفاع یم ع از امنیت کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگی 
 «. امو آسایش کرده

مهم اعدام هزاران  شود و در پروندهیه ایران در بیش از سه دهه گذشته محسوب یمیابراهیم رئيیس از ارکان اصیل قوه قضا
تر با های بیشبود، هیئنر که برای دریافت مجوز اعدام «هیئت مرگ» اصیل یگ از اعضای 1367زندانز در تابستان سال 
ض بود، دیدار کرد و از منتظری شنید که به خاطر این م مقام وقت خمینز که به این اعدامحسینعیل منتظری، قائ ها معیر

 «. نویسند کاران تاری    خ یمشان را در میان جنایتنام»ها اعدام
ز   67های تابستان از آن سال به بعد، هزاران بازمانده اعدام ترین تسویه حساب سیایس حکومت با منتقدانش که خونی 

ز جنایت نام برده اصیل عنوان عاملشود، از ابراهیم رئییس بهب یممحسو  اند ویل در دستگاه قضانی جمهوری اسالیم، چنی 
 ابراهیم رئيیس شد 

ر
تر جنایت کند با تشویق در حاکمیت جمهوری اسالیم هر فردی بیش یعنز  . مامورینر عامل رشد و ترق

د و به شعت پلهشان حاکمیت و در راس همه عیل خامنه  را ای قرار یم گی 
ر
ز  کند. یط یم رم حاکمیتهسوی بههای ترق چنی 

 
ر
ز بخش مهیم از سیاست رشد و ترق  است.  در تاری    خ بشر بوده های حاکمیت فاشیسنر و جایزه گرفیر



ز واکنش ز  ،در نخستی   يسیاهیم رئيیس، ر ابر  گفت  ،67هزاران زندانز در تابستان سال  الملل با اشاره به اعدامسازمان عفو بی 
ز به»جمهور آینده ایران، باید  د« الملیلخاطر جرائم بی   .تحت تعقیب کیفری قرار گی 

عنوان پیشتاز انتخابات ریاست خرداد، در واکنش به اعالم نام ابراهیم رئییس به 29 ای که روز شنبهاین سازمان در بیانیه
  کند کهدر ایران منتشر کرد تاکید یم 1400جمهوری 

ر
ز اتفاق ز »چنی   به نمودی فجیع از قصور جامعه بی 

ی
الملیل در رسیدگ

 «است. بحران مصونیت ساختاری در ایران 
ز  طرف و سیس یک مکانیسم نر ات»که با   بود المیل از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته این سازمان بی 

ز شواهد و اسناد مرتبط با جدی»کمک کنند تا « مستقل زمینه »تقویت شوند تا « یافته در ایرانالملیل ارتکاب ترین جرایم بی 
 . های حکومت ایران فراهم شود یه مقامعل« های کیفری مستقل و عادالنهدادریس

ز درخواسنر  ، سازمان ملل مجبور شد کمیت چنی  یاب تقیقح هتاکنون نر جواب مانده است و حنر در اثر جنبش انقالنر اخی 
  ی اسالیم انجام دهد! ور علیه جمه جدیکمیته کار   باور ندارد که این یهتشکیل داد اما هیچ انسان آگا

وهای وابسته به حکومت یا نزدیکان و اعضای خانواده چهرهئمساکنون  های رده باال، از جمله موضوعات بسیار له ریزش نی 
  . حساس جمهوری اسالیم است

ز نشانهالی اظهارنظرهای علنز مقامدر البه هانی از ابعاد قابل توجه عدم همرایه بخیسر از حاکمیت های جمهوری اسالیم نی 
ضان، بازتاب داشت ده معیر  .با شکوب و کشتار گسیر

شان عمل به وظیفهها در قضایای اخی  خییل»: اقرار کرد ماه آبان 26در یس جمهور یاز آن جمله، اظهارات ابراهیم رئییس، ر 
 و انقالنر خودشان را در تنویر افکار 

ر
یع، اخالق ، شر نکردند. خییل از خواص در قضایای اخی  مردود شدند و وظیفه قانونز

 «. عمویم انجام ندادند 
دهبهجنبش انقالنر جوانان ایران روز به این ترتیب،  پس از چهار ماه مبارزه مستمر با وجود  گردد و تمندتر یمر تر و قدروز گسیر
ز  های جمهوری اسالیمگریهمه وحیسر  ضی 

 است! آغاز شده  یمنگونز جمهوری اسال برای ش  شمارش معکوس ،علیه معیر
 

 . هد یافتاهفته آینده ادامه خو  در استکهلم، اجالس دادگاه حمید نوری


