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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  شھاگزار

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٢ جوالی ١٥
 

 !ی حميد نوری اعالم شدئحکم نھا
را ) عباسی( ، حکم حميد نوریستکھلم، دادستان دادگاه ١۴٠١ بيست و سوم تير - ٢٠٢٢شنبه چھاردھم يولی  امروز پنج

 . سال است٢٠، سويدنحبس ابد در . اعالم کرد

 : امروز

  حکومت اسالمی ايران عزادار است

  !ندا اما اکثريت مردم ايران در حال جشن و سرور 

 ماه بررسی، حکم حميد نوری متھم به دست داشتن ٩، پس از ١۴٠١ امروز ستکھلمقاضی و ھيات منصفه دادگاه منطقه 

  . را اعالم کرد١٣۶٧جمعی زندانيان سياسی در تابستان سال  در اعدام دسته

ياسی در ايران در تابستان کريستينا ليندوف کارلسون، قاضی دادگاه حميد نوری متھم به مشارکت در اعدام زندانيان س

  .، اعالم کرد که او به حبس ابد محکوم شده است١٣٦٧

 در ١٣۶٧جمعی زندانيان سياسی در تابستان سال   بار است که پس از بيش از سه دھه از اعدام دسته اين نخستين

  .شود ھای مخوف حکومت اسالمی ايران، يکی از متھمان اين پرونده دادگاھی و محکوم می زندان

دادگاه برای .  به پايان رسيد٢٠٢٢ آغاز و روز چھارم مه ٢٠٢١ اوت سال ١٠نخستين جلسه دادگاه محاکمه وی روز 

  . جلسه برگزار کرد٩٣شنيدن سخنان شاکيان و دفاعيات متھم، 

ونده الملل درباره اين پر  کارشناس در حوزه فقه اسالمی و حقوق بين١٢ شاھد و ٦٠ شاکی و ٤٠در اين پرونده حدود 

  .صحبت کردند
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 برابر دادگاه رسيدگی به ٦٧ھای تابستان  در ھمين رابطه شماری از مخالفان حکومت اسالمی و خانواده قربانيان اعدام

 .اتھامات نوری تجمع کرده و خواستار اشد مجازات برای او شدند

ی به پرونده نوری، خواستار آن شده بود تا  جلسه رسيدگ٩٢ ستکھلمتر، کريستينا ليندوف کارلسون، دادستان دادگاه  پيش

 .به حبس ابد محکوم شود» جنايت عليه بشريت«او به جرم 

نقش «و » ٦٧جمعی در تابستان  ھای دسته م اثبات وقوع اعدا«تالش دادستان و وکالی شاکيان در اين دادگاه بر دو محور 

 .ھا متمرکز شده بود در اين اعدام» حميد نوری

کرد،  ھا اشاره می ھايی که پيش از بازداشت نوری، به نقش او در اين اعدام ھا و نوشته  استناد به کتابگواھی شاھدان و

 .کرد ھا را اثبات می از جمله مدارکی بود که نقش او در اجرای اين اعدام

ھا را انکار  امچنين اصل وقوع اين اعد او ھم. ھا در مرخصی بوده است نوری در پاسخ ادعا کرد ھنگام وقوع اين اعدام

سازمان مجاھدين خلق ايران کشته » فروغ جاويدان«يا » مرصاد«کرد و مدعی شد که اين افراد در جريان عمليات 

 .اند شده

گذار حکومت اسالمی مبنی بر  هللا خمينی، بنيان دادستان و وکالی شاکيان با استناد به مدارک متعدد از جمله فتوای روح

ل صوتی و کتاب حسينعلی منتظری، قائم مقام رھبری، فايل صوتی ابراھيم رئيسی، لزوم اعدام مجاھدين، فاي

 .ھا در ايران را اثبات کردند ھا مدرک و سند ديگر، وقوع اين اعدام و ده» ھيات مرگ«جمھوری ايران و عضو  رييس

، حکم نھايی حميد نوری ستکھلم، دادستان دادگاه ١۴٠١ تير ٢٣ - ٢٠٢٢ جوالی ١۴شنبه  طبق اعالم قبلی، امروز پنج

داديار سابقه قوه قضاييه حکومت اسالمی در زندان گوھردشت، توسط دادگاھی در » حميدی عباسی«معروف به 

 . اعالم کردسويدن پايتخت ستکھلم

 تير صادر ٢٣ - ژوئيه ١۴نود و دومين و آخرين جلسه دادگاه حميد نوری به پايان رسيد و قاضی اعالم کرد که حکم 

  . شدخواھد

جمعی در ايران  ھای دسته  خواستار صدور حکم حبس ابد برای حميد نوری به اتھام مشارکت در اعدامسويدندادستانی 

  . شده است١٣٦٧طی سال 

دادستانی . ، برای حميد نوری تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد١٤٠١شنبه، ھشتم ارديبھشت   روز پنجسويدندادستانی 

ئه آخرين دفاعيه خود در کيفرخواست محکوميت آقای نوری ارائه داد و او را به  اين تقاضا را پس از اراسويدن

  .متھم کرد» قتل عمدی«و » جنايت جنگی«

 وکالی او روز .شنبه و چھارشنبه اين دادگاه، دفاعيه نھايی وکالی مدافع حميد نوری ارائه شد در جلسات روزھای سه

اری انجام شده و شاکيان و شاھدان عليه نوری از اين دادگاه استفاده ک سياسی«شنبه مدعی شدند که در اين دادگاه  سه

 ».اند تا حکومت اسالمی ايران را محکوم کنند کرده

 در زندان گوھردشت کرج متھم است، اما خود او که از ١٣۶٧او به مشارکت در اعدام زندانيان سياسی در تابستان سال 

  .خوانده است» جعلی و غيرمستند«تھامات مطرح شده را رد کرده و اندرکاران پيشين زندان گوھردشت بوده ا دست

رای اين دادگاه و دادگاه استيناف رأيی باشد «نوری در آخرين اظھاراتش در دادگاه با چاپلوسی ابراز اميدواری کرد که 

 ». و مردم آن بکاھدسويدنکه از دشمنی دو کشور ايران و 

اميدوارم حکم قاضی از دشمنی دو «: او افزود» .آشتی، آشتی، آشتی«: ھای خود گفت حميد نوری در آخرين صحبت

 ». بکاھدسويدنکشور ايران و 

  .ھای قبلی را ندارد حميد نوری تا زمان اعالم حکم بايد در بازداشت بماند اما ديگر محدوديت
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ل اين دادگاه را اداره حميد نوری در آخرين دفاع خود در دادگاه بارھا از قاضی تشکر کرد و گفت شما به بھترين شک

  .کرديد

  ».دانم من نتيجه دادگاه و حتی استيناف را رای خوبی می«: حميد نوری گفت

من يک انتظار و اميدواری دارم که رای اين دادگاه و دادگاه استيناف رايی باشد که از دشمنی دو کشور ايران «: او گفت

  ». و مردم آن بکاھدسويدنو 

من از . آنچه مصلحت بود را بيان کردند. شان را انجام دادند ھمه در اين دادگاه وظيفه«: او به عنوان حرف آخر گفت

  ».ھای قدرتمند و محترم آنچه وظيفه شان بود انجام دادند دادستان. دست ھيچ کس ناراحت نيستم

  ».من دفاعی را انجام داد که صالح بود و واقعيت بود«: نوری گفت

من از کسی ناراحت . از جمله شاھدان و شاکيان. کس آنچه مصلحت بود انجام دادھر «: عنوان حرف آخر گفت او به

  ».شان دارم دوست. نيستم

آشتی آشتی آشتی ايشاال «: او گفت. او از وکالی شاھدان و شاکيان خواست از عداوت و دشمنی با مردم ايران بکاھند

  ».ھمه با ھم بريم در کشتی

ھای تابستان سال  او منکر کليت اتھاماتش بود و اعدام. تھاماتش پاسخ داده بودتر حميد نوری در پنج جلسه به ا پيش

  .خوانده است» ساختگی«و » جعلی«، »توھم« را ١٣۶٧

چنين  حميد نوری ھم. هللا خمينی در محارب دانستن مخالفان را منکر شده است عالوه بر اين حميد نوری وجود فتوای آيت

به دنبال تولد فرزندش برای چند ماه به مرخصی رفته ) يعنی زمان جرم انتسابی (١٣۶٧مدعی است از ميانه تابستان 

  .است

  ».کرده است شناسد که در زندان گوھردشت کار می يک عباسی ديگر را می«: چنين گفته که او ھم

  .شدگان قابل تاييد نيست گويد اسامی کشته چنين می حميد نوری ھم

» تله«گويد چه دليلی دارد که کسانی مشخصا برای او  اما دادستانی می. شده استگذاشته » تله«گويد برای او  او می

  .بگذارند

خواندند وخواستار آزادی او و » نظير بی«وکالی حميد نوری در دفاع آخر خود اين دادگاه را از نظر شمار جلسات، 

  .ابطال کيفرخواست شدند

  ».ی شاھدان نيز بايد ناديده گرفته شودادعای غرامت وکال«: چنين گفتند وکالی حميد نوری ھم

  .پس از پايان آخرين دفاع وکالی حميد نوری، به دادستان نيز فرصت داده شد تا صحبت کند

  .پس از آن کنت لوئيس، وکيل سازمان مجاھدين خلق پذيرفت صحبت کرد

کنت اضافه کرد وکالی » . دھيدتوانستيد کارتان را بھتر انجام آقای مارکوس می«: وی خطاب به وکيل حميد نوری گفت

هللا خمينی درباره اعدام مجاھدين را زير سئوال بردند که اين ھمه ادله اثبات در اين  در حالی حکم آيت«حميد نوری 

  ».دادگاه ارائه شد

  .اند  شاھد در دادگاه شھادت داده٢۶ شاکی و ٣۴تا کنون .  ماه طول کشيد٩حدود ، ستکھلمدادگاه حميد نوری در 

او به اتھام مشارکت .  بازداشت شدستکھلمبه محض ورود به فرودگاه ، ٢٠١٩ نوامبر ٩ - ١٣٩٨ آبان ١٨ ميد نوریح

  . در بازداشت است١٣۶٧در اعدام زندانيان سياسی مجاھد و چپ در زندان گوھردشت در تابستان سال 

» قتل عمد«و » جنايت جنگی«نسبت داده، اتھاماتی که دادستانی در رابطه با زندانيان مجاھدين خلق به حميد نوری 

  .است
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  .اما اتھامی که دادستانی در رابطه با زندانيان چپ به او نسبت داده تنھا قتل عمد است

 و تا برگزاری دادگاه علنی او در ستکھلممقامات قضايی حکومت اسالمی ايران، ھنگام دستگيری حميد نوری در 

اما پس از آغاز دادگاه حميد . کردند که شخصی به نام حميد نوری وجود دارد ، ساکت بودند و حتی انکار میستکھلم

تر شدند تا از يک سو حميد نوری را  نوری و با پيشرفت اين دادگاه، نھادھا و مقامات مسئول حکومت اسالمی نيز فعال

  .گناه جلوه دھند و از سوی ديگر، آزادی او را تسرع نمايند بی

حقوق «الملل و دبير ستاد به اصطالح  آبادی، معاون امور بين ه نوری توسط کاظم غريبآخرين اظھارنظرھا دربار

» سند و مدرک عليه ايران تکرار ادعاھای بی«تر سازمان ملل متحد را به  او پيش. قوه قضاييه، مطرح شده است» بشر

 سويدنگويی دولت  حد، خواستار پاسخای به ميشل باشله، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مت متھم کرده بود، در نامه

  .در مورد بازداشت حميد نوری شده بود

 ضمن آزادی فوری، خوانده و گفته» نقض فاحش حقوق بشر«و » غيرقانونی«محاکمه حميد نوری را  آبادی غريب

  .معنوی و مادی وارده به او بايد جبران شود ھای خسارت

 بدون انجام تحقيقات جامع، حکم دستگيری و سويدندادستان «: شتمعاون رييس قوه قضاييه خطاب به ميشل باشله نو

بازداشت نوری را صادر کرد و مبنای اين درخواست، صرفا اظھارات و خاطرات واھی چند تن از اعضای گروھک 

ض ی نقدنسويوآمد اين تبعه ايرانی از سوی مقامات  رو، اصل برائت و حق بر آزادی رفت از اين. تروريستی منافقين بود

  ».شد

، اين ١۴٠٠از زمان دستگيری نوری تا تکميل به اصطالح تحقيقات و ارائه کيفرخواست در پنجم مرداد «به گفته او، 

تبعه ايرانی در حبس انفرادی به سر برده است و اين موضوع حاکی از يک بازداشت خودسرانه و بدون داليل متقن و 

  » .مستند است

 به پرونده حميد نوری را نيز زير سئوال سويدنرسيدگی دادگستری  الملل قوه قضاييه حکومت اسالمی، معاون امور بين

تواند وصف عادالنه داشته باشد، زيرا دادرسی منصفانه بايد مطابق  وجه نمی ھيچ دادگاه آقای نوری به«: برد و ادعا کرد

طرف باشد، رسيدگی در مھلت زمانی  گاه صالحيت داشته، مستقل و بیقانون بوده، توقيف متھم خودسرانه نباشد، داد

  ».گناھی متھم فرض دادگاه باشد معقول انجام پذيرد و اصل بی

ھای سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ايران را فاقد   که حکومت اسالمی ايران، ھمواره گزارش در حالی

ده حميد نوری به نقش کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کرد و آبادی درباره پرون داند، غريب اعتبار می

  .الزم را برای آزادی حميد نوری انجام دھد ھای از او خواست اقدام

. جمھوری اسالمی برای آزادی حميد نوری افزايش يافته است ھای مقام ھای ھا و اقدام در آستانه اعالم اين حکم، تالش

با فرزند حميد نوری، به او اطمينان داد که حکومت اسالمی ايران نھايت   قضاييه در ديدار اخيرشالملل قوه معاون بين

  .کند تالش خود را برای آزادی حميد نوری می

پيش از او ھم حسين اميرعبداللھيان، وزير امور خارجه، در ديداری به پسر حميد نوری گفت که پرونده او را با 

، نيز خواستار آزادی سويدنخارجه  اميرعبداللھيان در تماس تلفنی با آن لينده، وزير.  کرددنبال خواھد» حساسيت زياد«

  .فوری حميد نوری شده بود

آبادی حسين اميرعبداللھيان، وزير امور خارجه حکومت اسالمی، در ديداری به پسر حميد نوری گفت که  پيش از غريب

، نيز سويدنخارجه   اميرعبداللھيان در تماس تلفنی با آن لينده، وزير.دنبال خواھد کرد» حساسيت زياد«پرونده او را با 

  .خواستار آزادی فوری حميد نوری شده بود
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» مراتب اعتراض شديد« در تھران، سويدنھا نيز، وزارت خارجه حکومت اسالمی ايران با احضار سفير  قبل از اين

ادستان اين کشور را اعالم کرده و خواستار آزادی جمھوری اسالمی به برگزاری دادگاه حميد نوری و کيفرخواست د

  . شه بود۶٧ھای تابستان  اين متھم اعدام

، گفته که سويدندستيار وزير و مديرکل غرب اروپای وزارت خارجه حکومت اسالمی ايران به ماتياس لنتز، سفير 

سازمان »  القائات کذب و جعلیتحت تاثير اقدامات و«و » کامال غيرقانونی«فرايند دادگاه و بازداشت حميد نوری 

 .مجاھدين خلق بوده است

خوانده و خواستار آزادی داديار » نمايش سياسی«اين مقام وزارت خارجه حکومت اسالمی، دادگاه حميد نوری را 

 .پيشين زندان گوھردشت کرج شده است

، برای حميد ١٤٠١بھشت  روز ھشتم ارديسويدنواکنش حکومت اسالمی ايران پس از آن صورت گرفت که دادستانی 

دنبال درخواست صدور حکم حبس ابد برای حميد نوری، وزارت خارجه  به. نوری تقاضای صدور حکم حبس ابد کرد

 .به ايران خودداری کنند» سفرھای غيرضروری« از شھروندان خود خواسته است که از انجام سويدن

 .شود اعالم می» تغييرات در وضعيت امنيتی«ر به دليل خانه روز ھشتم ارديبھشت اعالم کرد که اين ھشدا اين وزارت

، زمانی که ٩٨نوری از آبان ماه سال «: چنين در گزارش منتشره در مرکز رسانه قضايی حکومت اسالمی آمده بود ھم

 ربوده و ستکھلم سفر کرده بود ھنگام ورود به فرودگاه سويدناش به  برای حل و فصل اختالف خانوادگی دختر خوانده

  ».به زندان انفرادی برده شد

 ماه گذشته را در زندان انفرادی به سر برده و در ٢۶نوری «: اين رسانه قوه قضاييه حکومت اسالمی ادعا کرده بود

بھره  کشور مدعی صلح و حقوق بشر از حقوق بديھی يک متھم مثل تماس اوليه با خانواده و دسترسی آزاد به وکيل بی

  ».بوده است

چنين جلسات بازجويی او نيز در   اول دستگيری دارای وکيل مدافع بوده و ھم حميد نوری از ھمان لحظهدر حالی که 

اما . نوری، حتی بعد از چند ماه وکيل خود را تغيير داد و يک وکيل ايرانی گرفت. حضور وکيل صورت گرفته است

 . ھده گرفتندوکيل ايران او نيز کنار گذاشته شد و دو وکيل ديگر وکالت او را به ع

برخوردار بوده ... چنين حميد نوری، در زندان از ھمه گونه امکانات در سلول انفرادی اعم از کتاب و لپ تاپ و  ھم

اند، حتی گفته شده که   آمدهسويدننوری از ايران به   خانواده  چنين با آغاز دادگاه علنی نوری، طی آن دوره و ھم. است

 و   شرکت داشتهستکھلماند و چند نوبت ھم در جلسات دادگاه نوری در    سفر کردهسويدن بار به ۴  خانواده حميد نوری

  .اند  و روی نيمکت راھرو دادگاه نماز خوانده ای پز داده ھا با عکس قاسم سليمانی و خامنه در مقابل رسانه

د او در اين مدت حتی از گوين وکالی نوری می« قوه قضاييه حکومت اسالمی اين است که   رسانه يک ادعای ديگر 

ھای خودش در جلسات قبلی دادگاه، چند نوبت ھم مورد  داشتن عينک مطالعه نيز محروم بوده و بر اين اساس گفته

 ». قرار گرفته استسويدنضرب و شتم نيروھای امنيتی 

شان تفھيم   بلکه به موکل اند، يک از جلسات دادگاه نکرده در حالی که نه تنھا وکالی حميد نوری چنين ادعاھايی در ھيچ

عينک و کليه . ھا دنبال شود اند که طرح درخواست عينک ربطی به دادگاه ندارد و بايستی از طريق اداره زندان کرده

واقعيت » چند نوبت ضرب و شتم نيروھای امنيتی«اتھام . وسائل مورد نياز حميد نوری در اختيار او قرار داده شده بود

ای   و مزورانه ھا به شکل چاپلوسانه يکی از جلسات دادگاه خود حميد نوری از برخورد پليسندارد به طوری که در 

  .تعريف و تمجيد کرده است
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عام شدگان اجازه ندارند با  ھای قتل دادگاه به حديد به رعايت حقوق نوری تاکيد کرده که شاکيان، شاھدان و خانواده

وه قاضی دادگاه بارھا به شاکيان و شاھدان تذکر داده است که برای رعايت به عال. آميز با او برخورد کنند کاملت اھانت

 ...حال نوری از توھين به خمينی و مقامات حکومت اسالمی خودداری کنند و

حميد نوری در فرصت کوتاھی که دادگاه «: چنين در گزارش مرکز رسانه قضايی حکومت اسالمی، ادعا شده است ھم

کارانه منافقين در ايران، نسبت به چگونگی  داده، عالوه بر افشاگری در خصوص سوابق جنايتبرای دفاع از خود به او 

 نيز اعتراضات صريحی انجام داده که حقيقت سويدنربوده شدن، روند دادرسی و نوع برخوردھا در زندان انفرادی 

  ».کند ا میھا با اين موضوع انسانی را به خوبی ھويد حقوق بشر غربی و نوع برخورد سياسی آن

او حتی در سخنان . طور که در باال نيز اشاره کرديم دادگاه بارھا به حميد نوری فرصت داد تا از خودش دفاع کند ھمن

 .آوری به شاکيان و مخالفين حکومت اسالمی توھين کرده است خود بارھا با کالمت رکيک و چندش

در «:  تا محاکمه حميد نوری را باطل جلوه دھد، نوشترسانه قوه قضاييه حکومت اسالمی، در گزارش خود تالش کرد 

 ھنوز ھيچ مدرک جدی و محکمه پسندی عليه نوری سويدن جلسه دادگاه در پنج ماه گذشته منافقين و دادگاه ۵٧طول 

 ۵٠ بيش از سويدناند، با اين حال روند اين دادگاه نمايشی که بر اساس بعضی اخبار تاکنون برای دولت  مطرح نکرده

 جلسه دادگاه نوری برگزار ٥٧ھنگان انتشار اين گزارش، تنھا » .يون يورو ھزينه در پی داشته ھمچنان ادامه داردميل

 .شده بود

 سويدن ميليون يورو توسط دولت ۵٠جالب است که روشن نيست رسانه قوه قضاييه حکومت اسالمی، صرف بيش از 

داند جز قوه قضاييه حکومت  يافت کرده است ھيچ کس نمیبرای برگزاری اين دادگاه را از کجا و از چه منبعی در

 !اسالمی ايران

  » . سال است بازنشسته شده و شغل آزاد دارد٣٠«در اين گزارش قوه قضاييه حکومت اسالمی، آمده است که او 

ھر کسی و سازی به  زدن و پرونده چه که بر ھمگان روشن است تبليغات دروغين حکومت اسالمی و تھمت و افترا اما آن

 .دولتی و نھادی که با آن مخالفت کند

 در زندان اوين بوده اما اتھام ١٣٧٢ تا سال ١٣۶١در حالی که نوری در جلسات دفاعيات خود پذيرفته است که از سال 

را رد کرده و ادعا » ۶٧مشارکت در کشتارھای سال «او اتھام . داند می» پوشالی، جعلی و غيرمستند« را ۶٧ھای  اعدام

چنين با انکار وجود  حميد نوری ھم. کند که در مرداد و شھريور اين سال به دليل تولد فرزندش مرخصی بوده است یم

داستان ساختگی «آن را  وجود خارجی ندارد و» گورستان خاوران«جمعی زندانيان اعدامی گفته است،  گورھای دسته

  .ناميده است» ھا کمونيست

ت رسيدگی به اتھامات نوری تاکنون اکثريت زندانی سياسی سابق ھويت او را اين در حالی است در جريان جلسا

 .اند  را تاييد کرده۶٧اندرکاران اعدام زندانيان در تابستان  عنوان داديار زندان گوھردشت کرج و يکی از دست به

را که کشتار زندانيان دادگاه رسيدگی به پرونده حميد نوری از اھميتی تاريخی برخوردار است، چشايان ذکر است که 

ھای سياسی و نھادھای اجتماعی و حقوق بشری  ھای سازمان ھا و گزارش ھاست در تحليل   دھه١٣۶٧سياسی در سال 

 اکنون محاکمه حميد نوری، نه تنھا بار ديگر در .مطرح شده، اما ھيچ متھمی تا کنون در اين ارتباط محاکمه نشده است

تر حکومت   را در افکار عمومی زنده کرد، بلکه با رسوا کردن ھرچه بيش٦٧ جمعی سال سطح وسيعی کشتار دسته

شان تسکين  ھای مادران و پدران و فرزندان داغدار دارد تا کمی درھای سوزناک  اسالمی، تاثير کوچکی نيز بر زخم

 . يابد
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ارزه و ھمبستگی و قدرت مردمی ترديد با سرنگونی کليت حکومت اسالمی، البته با مب توان تاکيد کرد بی در پايان می

کار، به  شرايطی فراھم خواھد شد که با محاکمه ھمه سران و مقامات سياسی و نظامی و قضايی اين حکومت تبه

  !ديده نيز تسکين پيدا کند ھای مردم داغ خصوص زخم

  ١۴٠١ - سرطان- بيست و سوم تير- ٢٠٢٢ والیجشنبه چھاردھم  پنج

 

 


