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 د نوری و نقش کاوه موسوییمحاکمه حم

 تا کارشکنی تبهکارانهدستگیری  از مشارکت در

 
کاوه  ،ام های مختلف از ابتدای دستگیری حمید نوری بیان کرده چنانچه بارها در مصاحبه

ارتباط من و دیگر شاکیان اولیه پرونده، یعنی حمید  ،موسوی در روند دستگیری حمید نوری
سمنانی )از بازماندگان کشتار شصت و هفت( و مختار شاللوند، از  اشتری و مسعود اشرف

برقرار  McCue & Partners LLP« مک کو»های قربانیان این کشتار را با دفتر حقوقی  خانواده
او  این اقدام و ما از همان ابتدا قدردان نمودکرد و بدین لحاظ نقش مثبتی در این روند ایفا 

اما او همزمان با به جریان افتادن پرونده آغاز به دروغپردازی کرد و روز به روز بیشتر در  بودیم.
و  این راه پیش رفت تا آنجا که به پخش اطالعات غلط درباره روند محاکمه حمید نوری پرداخت

در همان زمان برخی  فروگذار نکرد.ید نوری حتی خدمت به وکالی حماز هیچ سیاهکاری 
کنم.  پرسیدند چرا برخورد نمی کردند و می دوستان و فعاالن حقوق بشر نزد من اظهار تحیر می

مان سکوت کنم، اما در موقع مناسب  دادم مجبورم که بنابر توصیه وکیل من دائمًا پاسخ می
وغ و با شارالتانی در آغاز محاکمه حمید حقایق را بیان خواهم کرد. حتی زمانی که موسوی به در

اندازیم پاسخ  نوری من و نیما سروستانی را با بدترین الفاظ متهم کرد که پرونده را به خطر می
کردند تا از  ها ما را به سکوت دعوت می آن. ندادم. ادعاهای او مورد تمسخر و تعجب وکالی ما بود

 و دادگاه به حاشیه نرود.  که در آن قرار داشتیم عبور کنیم حساسیپیچ 
ها علیه کیفرخواست دادستان و اقدامات  فرقه رجوی به مرور، در ادامه کارشکنی ،در این روند

تخریبی بر علیه من، به استفاده تبلیغی از ادعاهای دروغ کاوه موسوی پرداخت و بر ضرر و زیان 
ت دادگاه سکوت را شکستم و به گفتار و کردار او افزود. در چنین شرایطی من پس از پایان جلسا

از آن جمله در  کردم پاسخ دادم. هایی که متجاوز از دو سال و نیم بود مکررًا دریافت می پرسش
( به پرسش یکی ۱۴۰۱خرداد پنجم ) ۲۰۲۲ماه می  وششم بیستدر برنامه « من و تو»تلویزیون 

دادم. این جوابگویی بر  بسیار کوتاهی در چند جمله ساده از بینندگان از ایران در این باره جواب
 . پایه واقعیاتی بود که پیش از آن هم بیان کرده بودم

ای با  آور و غیرحرفه در اقدامی حیرت« من و تو»متأسفانه تلویزیون  ۲۰۲۲ژوئن  هشتمتاریخ در 
وه موسوی عذرخواهی ای که من در آن شرکت داشتم با ادعای تحقیق مستقل، از کا  حذف برنامه

که بایستی پاسخگوی تبعات  انتشار دادبا مسئولیت خود کرده و متن سراسر جعل و دروغ او را 
 آن باشد. 
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پردازم تا سیه روی شود  در اینجا مشروحًا به ادعاهای دروغین و اقدامات تخریبی این شخص می
و مدیریت این  «من و تو»مستقل ز از مسئوالن تحقیق به اصطالح یهر که در او غش باشد. و ن

 کنم.  گویی می اند دعوت به پاسخ د زدهین ادعاها مهر تائیکه بر ا تلویزیون
 

وتحصیالتشهایموسویدرمعرفیخودوتخصصناراستی
کاوه موسوی در بزرگنمایی جایگاه و نقش خود در محاکمه نوری القابی غیرواقعی را به خود 

ای در زمینه حقوقی در  ادعای داشتن دکترا، شغل وکالت و اشتغال حرفهالصاق کرده است. او 
کسفورد دارد  . همه این ادعاها کذب است. دادگاه الهه و دانشگاه آ

  در مورد کاوه موسوی آمده است:« من و تو»در متن ارائه شده از جانب وکالی  -۱
حقوقدان دانشگاه بسیار  به عضویت کانون وکال در آمد. او یک ۱۹۷۸دکتر موسوی در سال »

او در دانشکده حقوق  ۲۰۰۹تا  ۲۰۰۳های  معتبر و متخصص علوم سیاسی است: بین سال
کسفورد  ، حقوق منفعت «Public Interest Law»است یسمت ر Faculty of Lawدانشگاه آ

کسفورد را داشت و  -در مرکز مطالعات اجتمایی  یعموم حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه آ
کسفورد بود که از دل آن برنامه مشاوره بنیانگذ ار برنامه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آ

در  یدکتر موسو ٢٠٠٩ن مقام در سال یدرآمد. پس از استعفا از ا pro bono publicoگان یرا
 یشان هنوز عضو دائمیحضور داشت. ا ٢٠١٥عنوان عضو پژوهشی تا سال ه دانشکده حقوق ب

Wolfson College  .کسفورد هستند  «دانشگاه آ
گاهان ای  گونه به کنندگان آن تنظیمنکته درستی در این بیانیه نیست.  هیچتقریبًا  القا به ناآ

کسفورد به عهده داشت  موسوینه تنها د که نکن می ریاست بخش مهمی را در دانشکده حقوق آ
حقوقدان یک دانشگاه بسیار » عالوه بر آن و نیز بوده این دانشگاهدارای سمت استادی در بلکه 
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در ادامه در مورد تک تک  رسانند. او را به پیش از انقالب می« حقوقدانی«  و سابقه است« معتبر
 تا به عمق سیاهکاری صورت گرفته پی برده شود.  دهم موارد نادرست آن توضیح می

برجسته و دارای دکترای آیا موسوی یک حقوقدان باید به این پرسش پاسخ داد که قبل از هرچیز 
کسفورد استادی در دانشگاه سمت ریاست دپارتمان و آیا نیز و حقوق است  ؟داشته است آ

گاه نیستند عنوان« من و تو»آور است که وکالی  حیرت حتی اگر واقعیت داشته باشند های فوق  آ
کاربرد آنان درباره  اند و های اروپایی و آمریکایی مرسوم در زمره اصطالحاتی هستند که در دانشگاه

یک شخص به هیچ رو گواهی دال بر داشتن عنوان دکترا و یا  مقام استادی و یا شغلی علمی در 
  بماند که کاوه موسوی مطلقًا تحصیالت حقوقی ندارد. آن دانشگاه نیست.

برای مثال، پیشتر امیرعباس فخرآور نیز از چنین عناوینی برای جا انداختن ادعاهای 
و تدریس قانون اساسی آمریکا  تگزاساش مبنی بر داشتن سمت استادی دانشگاه  غیرواقعی

  به دروغ چنین عنوانی به او داد. « صدای آمریکا»و  کرد استفاده می
غ خود را استاد علوم سیاسی دانشگاه تورنتو معرفی یا همین حاال علیرضا نامورحقیقی به درو

بی سی، رادیو فردا،   ایران اینترنشنال، بی از جملههای فارسی زبان  کند و از سوی رسانه می
 شود.  معرفی می  به مخاطبانبا این عنوان جعلی صدای آمریکا و ... 

هم نه در مورد  نه استاد بلکه گاهی از اوقات سخنران است. آن نامورحقیقی در دانشگاه تورنتو
تفاوت بین سخنران جلسه و استاد دانشگاه از زمین علوم سیاسی بلکه مطالعات تاریخی و ادیان. 

تا آسمان است. همین موقعیت را نیز در سایه نزدیکی به نظام نکبت اسالمی و از طریق البی آن 
 کسب کرده است. 

به مجید تفرشی در حالی که در دانشگاه لندن  ها در میان ایرانیان زیاد است. مونهاز این دست ن
های فارسی به لیست کتابخانه  مسئولیت اضافه کردن نام کتابعنوان پژوهشگر حضور داشت و 

های فارسی زبان به عنوان استاد دانشگاه لندن معرفی  این دانشگاه را به عهده داشت در رسانه
 شد.  می

ی که در متن خوانده شده عنوان صحیححتی اگر ادعای کاوه موسوی واقعیت داشت که ندارد، 
است.  Public Interest Law Programme گرفت مورد استفاده قرار میبایستی « من و تو»در 

تا آن را  هحذف کرداز عبارت فوق را  «برنامه»یا  Programmeکلمه  فریبکارانهکاوه موسوی 
نیز برخالف ادعایی که کرده بدون تحقیق مستقل « من و تو»و  شگاهی جا بزندسمت علمی دان

را تکرار کرده است. کاوه موسوی پیشتر برای معرفی خود در یک پرونده نفتی ی های موسو یاوه
 به دادگاه فدرال آمریکا از عنوان زیر استفاده کرده بود که البته آن هم نادرست است. 
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Head of Public Interest Law Programme at the Centre for Socio-Legal Studies of 
Oxford University  

-sact-499-content/uploads/2017/07/16-https://www.scotusblog.com/wp
Scholars.pdf-Law-Comparative 

ماه گذشته در تبلیغ برنامه خود از طریق ای که   الزم به توضیح است کاوه موسوی در زندگینامه
کسفورد ربکا مونی در   نوشته موضوع را اندکی تغییر داده است:گذاشته سایت آ

Kaveh was the Legal Studies, -Between 2003 and 2009, at the Centre for Socio
founding Head of the Law Faculty’s Public Interest Law programme, which later 

became Oxford Pro Bono Publico 
 
-political-and-legal-case-noury-ts/hamidhttps://www.law.ox.ac.uk/even

perspectives?s=08 
مرکز مطالعات اجتماعی »یک بار خود را مسئول این برنامه  در موسوی شود  چنانچه مالحظه می

کسفورد معرفی کرده و بار دیگر مسئول همین برنامه در « و حقوقی « دانشکده حقوق»دانشگاه آ
 ها چیست؟  آید که فرق میان این عنوان سئوال پیش میدر اینجا این .  Law Faculty یا 

کسفورد به پرس و  پاسخ این سئوال را در  موسوی ادعای کاوه بارهدر جوجواب دانشکده حقوق آ
 :   نوشته استیابیم. مسئول مربوطه  می

 حقوقی پژوهشگر –کاوه در زمان ریاست پروفسور دنیس گالیگان در مرکز مطالعات اجتماعی »
نداشته   Public Interest Lawیک برنامه منفعت عمومیدانم، مرکز هرگز  بود. تا آنجا که من می

 است، اگرچه ممکن است این برنامه توسط دانشکده میزبانی شده باشد.
افسر ارتباطات مرکز مطالعات  و نیز تماس گرفته شد ۲۰۲۲های اولیه سال  در ماهدر این ارتباط 

  داد: چنین پاسخ رسماً  ولفسون کالج  Legal Studies-Centre for Socio حقوقی -اجتماعی

https://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2017/07/16-499-tsac-Comparative-Law-Scholars.pdf
https://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2017/07/16-499-tsac-Comparative-Law-Scholars.pdf
https://www.law.ox.ac.uk/events/hamid-noury-case-legal-and-political-perspectives?s=08
https://www.law.ox.ac.uk/events/hamid-noury-case-legal-and-political-perspectives?s=08
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دانیل عزیز! ایمیل شما در رابطه با دکتر کاوه موسوی برای من ارسال شده است. متأسفانه من »

های)سیستم حافظه کامپیوتری دانشگاه( دانشجویان و کارمندان  نتوانستم در پایگاه داده
)مرکز مطالعات اجتماعی دانشکده حقوق ردی از این جنتلمن پیدا کنم. همچنین ما  ،دانشگاه

کسفورد( هیچ ردی از   Public Interest Law «عمومیت عمنفحقوق » و یا تحقیقی در موضوع آ
قانون »رئیس  است. اگر او واقعاً  Public Law «حقوق عمومی»فقط  چه ما داریم آن نداریم،
و یا او بایستی یک  داشتیم  ها می ای از او در پایگاه داده سابقهباید  بود، ما «عمومی منفعت

کنم که  مان دنبال می از طریق تیم منابع انسانیمن  داشت)که البته ندارد(. وابستگی به کالج می
 «توانم اطالعات بیشتری پیدا کنم، اما این تمام چیزی است که در حال حاضر دارم. آیا می ببینم
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کسفورد   student handbookنام کاوه موسوی در کتابچه  به عنوان  ۲۰۱۶ -۲۰۱۵سال آ
در این آمده است. « دکتر»بدون داشتن عنوان  Legal Studies-Centre for Socioهمکار »

 ندارند. « پروفسور»و   «دکتر»تنها او و یک کارمند اجرایی و یک نفر دیگر عنوان کتابچه 
16.pdf-https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/graduate_handbook_15 

های خارجی  برای دادگاه بیوگرافی کهها و یا در  ها، روزنامه کاوه موسوی در گفتگو با وبالگ
 و جا بیفتد تا در فضای عمومی دهد نسبت می را به خود یچنین عنوان درستیبا نا فرستد می

بازی را در دادگاه استکهلم  او همین حقه. سوءاستفاده کندبرد مقاصدش  برای پیشآن  ازبتواند 
 و شود ها در رابطه با سوابق مدعی و یا شاهد تحقیق نمی داند در این دادگاه او می نیز تکرار کرد.

 کنند.  فقط او را ملزم به راستگویی زیر سوگند می
کسفورد کاربرد لقب دکتر درباره موسوی از جانب دانشگاه  در پاسخ ذکر این نکته الزم است که  آ

کسفورد از عنوان  پرسشجایی که در  از آنخود مسئوالن نبوده است و  « دکتر»ارسالی به آ
 . اند هدر پاسخ از این عنوان استفاده کرد نیز ها استفاده شده آن

حتی دانشجو نبوده است چه برسد به  حقوقی -گاه در مرکز مطالعات اجتماعی کاوه موسوی هیچ
حال با این کند.  ادعای کاوه موسوی را نیز تکذیب می ،حقوقی -مرکز مطالعات اجتماعیاستاد. 
کاوه  فرض کنیم که و به موضوع برگردیم ای بوده دارای چنین برنامه حقوقدانشکده  که احتمال

ای  به چه نتیجه. در این صورت دوغ درست کرده است دریاماست یک  کاسهموسوی با یک 
  ؟رسیم می

قانون » Public Interest Law الزم است روشن کنیمابتدا  کاوه موسوی فهم فریبکاری برای
توسط کاوه موسوی   Programmeو چرا کلمه  چیست و چه مفهومی دارد« منفعت عمومی

 حذف شده است. 
ترم و اصطالحی است که در طول و پس از آشفتگی اجتماعی دهه « قانون منفعت عمومی»

 به طور گسترده در ایاالت متحده آمریکا پذیرفته شد. ۱۹۶۰
شود  اقدامات قانونی اطالق میآن دسته از  به  Public Interest Law« قانون منفعت عمومی»

 اختصاص دارند، و یا کمک به افراد فقیر، به حاشیه رانده شده یا دارای نمایندگی کمترکه به 
 pro« )غیر انتفاعی»با شرایط  های اجتماعی برای تأثیرگذاری در تغییرات در زمینه سیاست

bono publico) ،های مدنی،  حقوق مدنی، آزادی موارد مربوط به وضع می شوند، از آنجمله
 . مذهبی، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق مصرف کننده، حفاظت از محیط زیستآزادی 

https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/graduate_handbook_15-16.pdf
https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/graduate_handbook_15-16.pdf
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کسفورد های  اصول حاکم بر فعالیت به Public Interest Law ،همچنین بنا به تعریف دانشگاه آ
های  ، مقامات محلی، شرکتNHSهای دولتی، تراست  نهادهای عمومی مانند ادارات و سازمان

  شود. سازمان هواپیمایی کشوری( و خدمات زندان مربوط میسی یا  بی عمومی )مانند بی
law-interest-public-rights-https://www.careers.ox.ac.uk/human 

من و »که کاوه موسوی و  Oxford Pro Bono Publico (OPBP)یابیم  با این توضیحات در می
افراد  هتحقیقات حقوقی رایگان ب ای برای ارائه برنامهچیزی نیست جز  کید می کنندأبر آن ت« تو

و دانشجویان  با کمک. برای مثال، این برنامه کنند کار میخود داوطلبانه هایی که  و سازمان
  ، ارائهسینظرات کارشناهای تحقیقاتی،  خالصهکردن   تهیه و آماده ، براینالتحصیال فارغ
پروژه برای  ۵۰بیش از  OPBPسال گذشته،  پانزده. در طول دکن ها کمک می و گزارش مشی خط

ساالنه در  (OPBP)یعنی  حوزه قضایی مختلف تولید کرده است. ۱۲شریک پروژه در  ۲۵حدود 
 سه پروژه به شکل رایگان شرکت کرده است. تقریبًا پیشبرد 
publico-bono-pro-groups/oxford-subject-and-https://www.law.ox.ac.uk/research 

 
شوند، درآمدزایی  انجام می« ت عمومیفعمن»های حقوقی  بیشتر کارهایی که توسط سازمان

 ها اغلب توانایی پرداخت وکیل خصوصی را ندارند. زیرا مشتریان آن کنند، نمی
، ۲۰۰۳از سال » اضافه کنم چیست الزم است Pro Bono Publicoبدانیم بهتر برای این که 

را جشن  Pro Bonoساالنه   های حقوقی بریتانیا هفته های حقوقی و دانشکده بسیاری از شرکت
گاهی  خدمات حرفهضمن ارائه کند تا  وکال و وکالی دادگستری را تشویق می و گیرند می ای آ

 Solicitors Pro)نام عامل گروه  LawWorks. دهند افزایش نیز عمومی از خدمات رایگان را 
Bonoکند و آنها را در  ( یک موسسه خیریه ملی است که با وکال و دانشجویان حقوق کار می

کند. همچنین به عنوان یک خانه تسویه  یگان تشویق و حمایت میانجام کارهای حقوقی را
توانند برای  های اجتماعی می کند. افراد و گروه ای عمل می های حرفه حساب برای پرونده

گری رایگان به مؤسسه خیریه مراجعه کنند، زیرا در غیر این صورت  مشاوره حقوقی و میانجی
 « ک حقوقی را ندارند.قادر به پرداخت نیستند و حق دریافت کم

https://en.wikipedia.org/wiki/Pro_bono 
کسفورد، برنامه در دانشگاه افزایم که عموماً  بر این توضیحات می و   المنفعه  های عام هایی مانند آ

شوند. اینچنین، روشن   تهیه و اجرا می «مجانی»و   «خیریه»بشری به عنوان یک اقدام   ق حقو
کسفورد نیست که کسی رئیس آن باشد بلکه  Public Interest Law  است که دپارتمان حقوقی آ

دانشگاهی است که کاوه موسوی برای سفید کردن سابقه  Programmeیک برنامه و 

https://www.careers.ox.ac.uk/human-rights-public-interest-law
https://www.careers.ox.ac.uk/human-rights-public-interest-law
https://www.law.ox.ac.uk/research-and-subject-groups/oxford-pro-bono-publico
https://www.law.ox.ac.uk/research-and-subject-groups/oxford-pro-bono-publico
https://en.wikipedia.org/wiki/Pro_bono
https://en.wikipedia.org/wiki/Pro_bono
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 Pro Bonoنظام قضایی بریتانیا خود را به آن وصل کرده و از آن و موضوع اش در  محکومیت
Publico کند.  که یک برنامه غیرانتفاعی است و هیچ ربطی به او ندارد، سوءاستفاده می 

مدیریت یک برنامه غیرانتفاعی را چه بسا توان به موسوی داد این است که  نهایت اعتباری که می
 خواهد.  طلقًا سواد حقوقی نمیبه عهده داشته است که م

 Foundingجا  اش جلوتر رفته و به عنوان فوق افزوده وی خود را در آن موسوی در صفحه بوک
member and Head of Public Interest Law and Policy Program, Oxford  عضو بنیانگذار

کسفورد معرفی کرده است. در موارد قبلی او به  و رئیس قانون منفعت عمومی و برنامه روش آ
Policy Program  .تواند عنوانی درست برای جایی که در آن  او حتی نمیاشاره نکرده بود

 مسئولیت داشته به کار ببرد. 
« عضو دائمی»را او  ،«من و تو»وکالی اما  در پر و بال دادن به القاب دروغین کاوه موسوی،  

اند که توصیفی نادرست و  خوانده نیز «یک حقوقدان دانشگاه بسیار معتبر»کالج ولفسون و 
 فریبکارانه است و بایستی پاسخگوی ارائه این اخبار جعلی در یک تلویزیون پربیننده باشند. 

-با کالج ولفسون که مقر مرکز مطالعات اجتماعی مدتیواقعیت از این قرار است که کاوه موسوی 
کسفورد است  عضو هیئت علمی این کالج او حتی مرتبط بوده. به عنوان پژوهشگر حقوقی در آ

این  از در پرس و جوبه ریاست یک دپارتمان در دانشکده حقوق برسد. به آنکه  چه برسد نبوده
عضو فعلی » کاوه موسوی پاسخ داد کهرسمًا ولسفون ریاست کالج مقام  Tim Hitchens نهاد،

کسفورد نبوده و نیست کاوه موسوی  «.کالج نیست و هرگز عضو هیات علمی دانشکده حقوق آ
گریزی  راهبه دنبال پاسخ ریاست کالج را دریافت کرده و و  تحقیق است این شخصًا در جریان

 گردد.  می
همه   اتاق دارد. این Common Roomکالج ولفسون یک اتاق مشترک واقع امر این است که 

افراد دیگری که ممکن است هر از گاهی »اعضای کالج )کارکنان، همکاران و دانشجویان( و 
 «ترویج زندگی اجتماعی و فرهنگی کالج». هدف اتاق مشترک شود را شامل می «انتخاب شوند

بوده  Common Roomموسوی یکی از اعضای منتخب اتاق مشترک  کاوه ۲۰۰۳است. از اوت 
  توانید پیدا کنید: اطالعات در مورد این اتاق را در آدرس زیر میاست. 
room-https://www.wolfson.ox.ac.uk/common 

کسفورد،  اسم کاوه  توان دید که با جستجویی ساده میعالوه بر پاسخ رئیس دانشکده حقوق آ
 در موتور جستجوی اعضای هیئت علمی و کارمندان کالج ولفسون نیست. موسوی

https://www.wolfson.ox.ac.uk/find-person?first_letter=A    

https://www.wolfson.ox.ac.uk/common-room
https://www.wolfson.ox.ac.uk/common-room
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 Staff member( است و نه عضو پژوهشی) Fellowاین به این مفهوم است که وی نه 
برای  Membershipتدقیق کنم که عضویت با فلوشیپ تفاوت دارد. عضویت   ».)کارمند(

پست تدریس یا  Fellowship. است Commom Roomدسترسی به نهارخوری دانشگاه یا 
کسفورد بوده و یا ارتباطی با این دانشگاه داشته، می تواند از  پژوهش است. هرکس که زمانی در آ

اتاق مشترک  درموسوی  عضویت کاوهبهره ببرد.  در اتاق مشترک این امکان محدود عضویت
Common Room در این مؤسسه  علمی امتیاز خاصی نیست که به  سبب  اشتغال ولفسون کالج

 به او تعلق گرفته باشد. 
کسفورد دانشجو یا استاد و کارمند نیستند  همچون کاوه موسوی یم افرادی کهحال ببین در آ

کسفورد و یا ولفسون کالج شوند. سایت ولفسون کالج « اتاق مشترک»توانند عضو  چگونه می آ
  گوید: می

عضویت در اتاق مشترک باید برای زندگی کالج مفید باشد و معمواًل فقط برای افرادی که »
کسفوردشهر ها یا مشاغل دائمی در  پست نزدیک به آن دارند )داخلی یا خارجی دانشگاه( یا  آ

کسفورد یا جاهای دیگر زندگی کنند. حداقل دو  ارائه می شود. داوطلبان ممکن است در آ
ولفسون باشد. این  مدیرههیأت پیشنهاد باید از اعضای کالج دریافت شود که یکی از آنها باید عضو 

  «شد. که کسی خودش را شخصًا نامزد کند پذیرفته نخواهد
فرم چگونگی عضویت پوند نیز پرداخت کند.  ۹۹برای عضویت در این اتاق بایستی سالی  موسوی

  توانید ببینید: در اتاق مشترک کالج ولفسون و اطالعات راجع به آن را در آدرس زیر می
charges-.ac.uk/membershiphttps://www.wolfson.ox 

 
کسفورد و از طریق آشنایانی که داشت نامزد عضویت در  هکاوه موسوی به دلیل زندگی در شهر آ

کاوه  به غلط« من و تو»تلویزیون  این امتیاز را کسب کرده است. اما اتاق مشترک دانشگاه شده و
 کند. معرفی می« عضویت دائمی کالج ولفسون» موسوی را به بینندگانش در مقام

کسفورد در  که شامل پژوهشگران و  نیزلیست اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آ
 شود نامی از کاوه موسوی نیست.  مدرسین با قرارداد موقت هم می

.uk/people/faculty/Mhttps://www.law.ox.ac 
 . شود نام او یافت نمیدر فهرست استادن مدعو نیز 

professors/M-https://www.law.ox.ac.uk/people/visiting 
 نیست.  نام موسوی در لیست کارمندان اداری نیز

staff/M-https://www.law.ox.ac.uk/people/support 
به جای فریبکارانه دانشگاه را « اتاق مشترک»به روشنی مشخص است کسی که عضویت در 

کسفورد جا سفدر کالج ول ای است( ای که دارای شأن و مقام ویژه گونه )به «دائمی عضویت» ون آ

https://www.wolfson.ox.ac.uk/membership-charges
https://www.wolfson.ox.ac.uk/membership-charges
https://www.law.ox.ac.uk/people/faculty/M
https://www.law.ox.ac.uk/people/faculty/M
https://www.law.ox.ac.uk/people/visiting-professors/M
https://www.law.ox.ac.uk/people/visiting-professors/M
https://www.law.ox.ac.uk/people/support-staff/M
https://www.law.ox.ac.uk/people/support-staff/M
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در برابر کند و  معرفی می« یک حقوقدان دانشگاه بسیار معتبر»به دروغ خود را زند و  می
ای دکتر نیست، قادر است چه  کند که در هیچ رشته ای صراحتًا مشخص نمی اظهارات رسانه
آمیزی در مورد نقش خود در ارتباط با دستگیری و نگارش کیفرخواست نوری   ادعاهای مبالغه

 پیش بکشد. 
کسفورد شرمندگی به بار  های زیادی هم برای این دانشکده ارتباط موسوی با دانشده حقوق آ

  که در ادامه به آن خواهم پرداخت.  است. آورده
انیمیشن فیلم « وکیل ایرانی حقوق بشر»کاوه موسوی تحت عنوان  ۲۰۱۵در فوریه 

کسفورد به نمایش گذاشت. او در سخنرانی «پرسپولیس» که قبل از نمایش  ای را در دانشگاه آ
 ۶۷درباره کشتار  گزارش بنیاد برومندگان کنند تهیهیکی از  مدعی شد که وقیحانهاین فیلم کرد 

انجام جنیفر رابینسون  و توسط قاضی جفری رابرتسون . این دروغ محض است. این گزارشاست
 . نقشی در تهیه این گزارش نداشت مطلقاً  اوشده است. 

-iranian-moussavi-kaveh-talk-introductory-https://podcasts.ox.ac.uk/persepolis
lawyer-rights-human 

ارانش و کسانی که در تهیه گزارش به او نام کلیه همک رتسوندر مقدمه گزارش قاضی جفری راب
رابرتسون نوشته است اند آمده است. در صدر اسامی نام منیره برادران و من است.   کمک کرده

بخصوص کار منیره برادران و ایرج  پذیر نبود. امکان پیش رو بدون شجاعت آنها ارائه گزارش»
های جمع آوری  الدن برومند که دادهو رویا سپس از  رابرتسون «مصداقی را بایستی ذکر کنم.

برومند را در اختیارش گذاشتند و از بابت این که امکان مالقات او با زندانیان شده توسط بنیاد 
نیز  کند. از جنیفر رابینسون د و همچنین بابت انجام ترجمه تشکر میردنک سابق را فراهم می

خانم پنه لوپه پریور و او کمک کرده. از که با فداکاری و تخصص و احتیاط زیاد به  کند تشکر می
 Doughtyاز سرانجام و  کند. اش تشکر می سابق و دستیار پژوهشی فعلی PA آقای متیو آلبرت،

Street Chambers  از دفتر حقوقی بولر فرانکن کوپه وینخاردن در آمستردام به دلیل امکاناتی و
 کند .  گذاشتند سپاسگزاری میو تحقیقاتش که در اختیار او 

 گزارش بنیاد برومند )قاضی جفری رابرتسون(  ۱۲صفحه 
II/ref/IMReport1988.pdf-http://www.unarts.org/H 

که کوچکترین مشارکتی در تهیه این گزارش  شیادانه و بدون آن موسویکنیم که  مشاهده می
کوشد نقش  آیا چنین شارالتانی نمی زند. میجا داشته باشد خود را یکی از سه نفر تهیه کننده آن 

 خود در پرونده نوری را پررنگ کند؟ 

https://podcasts.ox.ac.uk/persepolis-introductory-talk-kaveh-moussavi-iranian-human-rights-lawyer
https://podcasts.ox.ac.uk/persepolis-introductory-talk-kaveh-moussavi-iranian-human-rights-lawyer
http://www.unarts.org/H-II/ref/IMReport1988.pdf
http://www.unarts.org/H-II/ref/IMReport1988.pdf
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کسفورد»نشریه،  با داد   «پرسپولیس»در گزارشی که از نمایش فیلم  «قانون، عدالت، اجتماع آ
 را چنین معرفی کرد:ها گفته وی  به آنکاوه موسوی هایی که  دروغ

Kaveh Moussavi, who worked in the Tehran Bar in the 70s until he was removed 
by the Iranian authorities for opposition activities, describes the human rights 
situation in Iran since the murder of an estimated 6–7,000 prisoners in the 
aftermath of the Iran–Iraq war. 
https://www.fljs.org/talk-kaveh-moussavi-iranian-human-rights-lawyer 

 
کرد تا اینکه توسط مقامات  میالدی در کانون وکالی تهران کار می ۷۰کاوه موسوی که در دهه »

های مخالف دولت برکنار شد. وی وضعیت حقوق بشر در ایران را از زمان  ایرانی به دلیل فعالیت
 «کند.  زندانی پس از جنگ ایران و عراق توصیف می ۷۰۰۰تا  ۶قتل 

در انتخابات کانون نامزد شده و با  کند بلکه در کانون وکال کار نمیکسی الزمست تصریح کنم که 
وظایف  کانون .شود دارای مسئولیت در این کانون می آمده ودر عضویت هیأت مدیره هآرای وکال ب

کند. اسامی  ای لغو می پروانه وکالت وکالی خاطی را در شرایط ویژه مختلفی دارد و از جمله
شان لغو شد در  پروانه وکالتدر حکمی ظالمانه گیالنی و الجوردی  کسانی که توسط محمدی

انتشار یافته است. نام کاوه « عدالتخانه و ویرانگرانش»نشریات آن دوران و جلد پنجم کتاب 
 وکیل نبوده است.   که اساساً چرا  ها نیست موسوی در میان آن

طبق اسناد و مدارک کجا و  ۱۹۷۸و به ویژه سال میالدی  ۷۰  جلوتر خواهیم دید او در دهه
 مشغول چه کاری بوده است. 

در « پروفسور کاوه موسوی»هایش به عنوان  بازی کاوه موسوی در ادامه حقه  ۲۰۱۵در مارس 
 PERSIAN Shabbat Dinner - IRANIAN Professor Kaveh) «شبات ایرانی شام»

Moussavi )جامعه یهودیان شرکت و سخنرانی کرد. 
-dinner-shabbat-rsiankingdom/pe-united-https://events.kodoom.com/en/oxford

moussavi/74047/e-kaveh-professor-iranian/ 
کنم که کاوه موسوی مدعی داشتن مشاغل دهان پرکن دیگری  برای اطالع عالقمندان اضافه می

ها بکند از جمله این که وی در چند دوره  ذکری از آن است  ندیده  صالح« من و تو»هم هست که 
 ( قاضی بوده است. Monroe E Price Media Law Moot Court Competition از )

کنند با یک  گمان می lawو  courtو   Judgeدر این موارد هم افراد غیر مطلع با دیدن کلمات 
قاضی روبرو هستند و البد دادگاهی در جایی تشکیل شده و بر اساس قانون حکم صادر کرده 

https://www.fljs.org/talk-kaveh-moussavi-iranian-human-rights-lawyer
https://events.kodoom.com/en/oxford-united-kingdom/persian-shabbat-dinner-iranian-professor-kaveh-moussavi/74047/e/
https://events.kodoom.com/en/oxford-united-kingdom/persian-shabbat-dinner-iranian-professor-kaveh-moussavi/74047/e/
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( برای ارتقای The Bonavero Instituteامه دانشگاهی مربوط به )است. درحالی که این یک برن
کسفورد است و حکم یک مسابقه را دارد که اگر  موسوی  تجربیات حقوق بشری دانشجویان آ

در لندن و دیگر « گات تلنت»های مسابقه داورراست بگوید در آن داور بوده است. مانند 
 یابی و تلویزیونی و ...  مسابقات استعداد

-price-e-rights/monroe-human-institute-institutes/bonavero-https://www.law.ox.ac.uk/centres
etitioncomp-court-moot-law-media 

 
یاد « دکتر موسوی»قرائت کرده بارها از کاوه موسوی با نام « و تو من »در متنی که تلویزیون  -۲

گردد و تأکید  گردد که سابقه وکالت او به پیش از انقالب در ایران باز می شود و چنین ادعا می می
 «! به عضویت کانون وکال در آمد ۱۹۷۸دکتر موسوی در سال »شود که  می

دهد که به نیابت از سوی کانون وکالی  آور است که تلویزیونی در لندن به خود اجازه می تحیر
 کند.  ایران گواهی وکالت برای کاوه موسوی در پیش از انقالب صادر 

نیازی به یک تحقیق پردامنه نیست تا کذب این ادعا را دریابیم. موسوی مدعی است پیش از 
بوده است. اولین کذب او این است که یکی از شرایط عضویت  انقالب در ایران عضو کانون وکال

و پنج سال سن بوده است. موسوی  در کانون وکالی ایران پیش از انقالب داشتن حداقل بیست
 ۵۷است و بنابر این در سال  ۱۹۵۴طبق اسناد رسمی دولت انگلیس و گفته خودش متولد اکتبر 

 وچهار ساله بوده است.  بیست
-update.company-and-https://find

information.service.gov.uk/officers/dNhalG7j5Yn7oD_BwNeqQ27OurM/appoint
ments 

گویی ادا کرده بود در پاسخ  علیرغم  سوگندی که برای حقیقتموسوی در دادگاه استکهلم نیز، 
  ها عضو کانون وکال در ایران بوده است. به دادستان به دروغ عنوان کرد که سال

بنابراین، طبق شهادتش در دادگاه سوئد، موسوی بایستی از تقریبًا بیست سالگی وکیل و عضو 
 واهم گشت. بعدًا به این موضوع برخکانون وکال بوده باشد! 

سطح در نکته مهم دیگر این است که پیش از انقالب رشته تحصیلی موسوی در دانشگاه لیدز 
متعلق به دانشگاه  Leeds Studentچنانچه در نشریه دانشجویی لیدز تاریخ بوده است. لیسانس 

جامعه  ( دانشجوی فوق لیسانس۱۹۷۸)مارس  ۱۳۵۶شود او در اسفندماه  لیدز مشاهده می
پس از اعتراض دانشجویان مبنی بر این که این دانشگاه بوده است. اتحادیه دانشگاه  شناسی

کاوه  .آورد ساواک در این دانشگاه از طریق کاوه موسوی نفوذ کرده تحقیقاتی را به عمل می
کنند  افرادی که به من حمله می»گوید:  میدانشجویی دانشگاه لیدز موسوی در گفتگو با نشریه 

https://www.law.ox.ac.uk/centres-institutes/bonavero-institute-human-rights/monroe-e-price-media-law-moot-court-competition
https://www.law.ox.ac.uk/centres-institutes/bonavero-institute-human-rights/monroe-e-price-media-law-moot-court-competition
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/dNhalG7j5Yn7oD_BwNeqQ27OurM/appointments
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/dNhalG7j5Yn7oD_BwNeqQ27OurM/appointments
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/dNhalG7j5Yn7oD_BwNeqQ27OurM/appointments
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/dNhalG7j5Yn7oD_BwNeqQ27OurM/appointments
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سیاسی ساده لوح هستند. آنها مرا یک مزدور کثیف، یک روباه هار و یک فاحشه سیاسی از نظر 
 «نامند. می

دانشگاه در ترس  محوطهدانشجویان در  اوهای  گویند به دلیل فعالیت مخالفان کاوه موسوی می
  برند.  از ساواک به سر می

 
186_000.pdf-LS-002-PUB-http://digital.library.leeds.ac.uk/10134/1/LUA 

گفتگو با یک  کاوه موسوی کافیست توجه کنیم که او در و الابالی برای شناخت شخصیت منحط
اند،  که دانشجویان به او داده« مزدور کثیف، روباه هار و فاحشه سیاسی»نشریه به القابی مثل 

زبان  بهدر ارتباط با خودش ها را  کرد آن کند، اگر می کند. او هیچ احساس شرمی نمی اشاره می
 آورد.  نمی

ها  گویند که موسوی عالوه بر آن که مورد نفرت دانشجویان بود توسط آن شاهدان و مطلعان می
 خورده بود. کتک نیز 

درحالی که دانشجوی دانشگاه لیدز بوده و در انگلستان  ۱۳۵۷موسوی در سال روشن است که 
توانسته در ایران وکیل شود و به عضویت کانون وکال  تاریخ نمی لیسانس با مدرک ،برده به سر می

 بدون طی دوره دوساله کارآموزی درآید. 

http://digital.library.leeds.ac.uk/10134/1/LUA-PUB-002-LS-186_000.pdf
http://digital.library.leeds.ac.uk/10134/1/LUA-PUB-002-LS-186_000.pdf
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داشتن لیسانس حقوق شرط دریافت پروانه وکالت بود. پس از پایان دوره  ۱۳۱۵سال  از 
شرکت کرده و « اختبار»بایستی در امتحان  کارآموزی دو ساله در یک دفتر وکالت رسمی، وی می

شد. اختبار جمع بندی فعالیت دوره کارآموزی است و آزمون آن پیش از انقالب خیلی  قبول می
سالگی در انگلیس به زندگی و  چیست. او از ده« اختبار»دانم او اصاًل بداند  یسخت بود. بعید م

تحصیل مشغول بوده و درک درستی از زبان و ادبیات فارسی و عربی که شالوده قوانین مدنی 
ایران است نداشته و ندارد. در مورد چگونگی شرکت در آزمون اختبار و دریافت پروانه وکالت 

کشور تا عضو کمیسیون اختبار دالکریم الهیجی دادستان اسبق کانون وکال و توان از آقای عب می
 وجو کرد.  پرس ۱۳۶۰سال 

نام وکیل سرپرست موسوی پیش از انقالب چه بوده و در  ،بایستی پرسید  «من و تو»از وکالی 
 کدام دفتر حقوقی مشغول کارآموزی بوده است؟

تشریفات قانونی، حتی به دکترای حقوق نیز  این را هم اضافه کنم پیش از انقالب بدون طی
 دادند.  پروانه وکالت نمی

ها وکیل خوشنام و برجسته ایرانی را که در خارج از کشور  توان نظر کارشناسی ده در این باره می
بر این  باره کانون وکال دارم و صفحه در ۵۸۰برند جویا شد. من شخصًا تحقیقی بالغ بر  به سر می

برای اظهارنظر در این زمینه از « من و تو»از وکالی مستقل  با قطعیت بگویم که توانم پایه می
 صالحیت بیشتری برخوردارم. 

 

 
 
 

V5.pdf-https://www.pezhvakeiran.com/pfiles/Iranian_governments_criminals 
 
 کرد.  بایستی دوره خدمت سربازی را نیز طی می عالوه موسوی می به

https://www.pezhvakeiran.com/pfiles/Iranian_governments_criminals-V5.pdf
https://www.pezhvakeiran.com/pfiles/Iranian_governments_criminals-V5.pdf
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از طرف کانون وکالی ایران برای شخصی به نام کاوه موسوی  ۱۳۵۷گویم در سال  به تأکید می
. کاوه ام رابطه از کانون وکالی ایران نیز تحقیق کرده. در این پروانه وکالت صادر نشده است

زند و به دلیل دروغگویی زیر  خود را وکیل و عضو کانون وکالی ایران جا می ه دروغ ب موسوی
سوگند و در محضر دادگاه استکهلم، چنانچه از سوی قاضی ساندر به او تفهیم شده مستحق 

 اید پاسخگوی این جعل پراکنی و تبعات آن باشد. نیز طبعًا ب« من و تو»مجازات است. تلویزیون 

 
 

انگیز بر عضویت کاوه موسوی در کانون  که در یک نظریه حقوقی بدیع و حیرت« من و تو»وکالی 
دانند او در بازپرسی نزد پلیس سوئد و در حضور  اند، حتمًا نمی وکالی ایران صحه گذاشته

کرده و بطور مرتب به ایران سفر  زندگی می در انگلستان۱۹۶۴دادستان گفته است که از سال 
هفت بار به ایران سفر  ۱۹۹۶تا آوریل  ۱۹۹۱کرده است و پس از انقالب نیز بین سپتامبر  می

 کرده است. ترجمه بازپرسی از وی به شرح زیر است: 
KM: I was born in Tehran in 1954. I came to England in 1964, on the 7th 
September 1964. 
FL1: Have you been back to Iran since then? 
KM: Yes, until the revolution I used to go there regularly. After 
revolution I did not go there until September 1991. Between September 1991 and 
April 1996, I traveled to Iran seven times. I've not been there since April 1996. 

کرده و تنها سفرهایی به ایران داشته چگونه  پرسش این است شخصی که در ایران زندگی نمی
خدمت سربازی و دوره دو ساله کارآموزی را طی کرده و پروانه وکالت کانون وکالی دادگستری 

  ست؟سالگی با داشتن لیسانس تاریخ اخذ کرده ا  و پنج ایران را پیش از رسیدن به بیست
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این احتمال هست که خود را به جای پدرش جا زده پرداز کاوه موسوی،  با توجه به منش دغل
حسین موسوی ضمن تحصیل در  باشد و یا از مدارک او استفاده کند. چرا که پدر وی دکتر محمد

دانشکده حقوق تهران، دکترای حقوق خود از دانشگاه پاریس اخذ کرده و عالوه بر قضاوت در 
به وکالت دادگستری نیز اشتغال مدتی کیفری، دادستانی شهرستان و تدریس در دانشگاه  دیوان

توجه  اندازی کاوه موسوی صورت گرفته با پا  که احتماالً  داشت. به گفتگوی او با حسین دهباشی
 کنید:

 
 

single&oid=45&lang=fa-history-http://www.dehbashi.com/?action=oral 
 : گوید که می گفت و گواین  ۶:۱۳:۰۰در ساعت  گرم شدهگویی  یاوه بهاش  کاوه موسوی که چانه

سال پیش در ایران، دفتر پدرم سناتور موسوی بود. یک  ۴۵من در ایران حقوق نخواندم. حداقل »
 « رگترین دفتر حقوقی خاورمیانه بود.دفتر حقوقی داشت بز

ab_channel=%D9%BE%D8https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&
%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8

%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
سناتور بود و وکالت   زمان آن گوید، پدرش در در همین مورد هم دروغ میو البته موسوی 

با داد وی  اجازه نمیآن قدر باال بود که در نظام سلطنتی و مجلس سنا کرد. شأن سناتور  نمی
باال و پایین  را های دادگستری پلههای حقوقی  برای پیگیری پروندهو  بزندارباب رجوع سروکله 

گویی از نوع موسوی است.  یاوه یکجور نیز «بزرگترین دفتر حقوقی خاورمیانه»دم زدن از برود. 
 ذکر این نکته الزم است که پدر او در جامعه حقوقی ایران و بین وکال خوشنام نبود. 

کسفورد که توسط کاوه موسوی و ربکا  ،«من و تو»وکالی برخالف نظر  گهی نشست آ در متن آ
  این دانشگاه منتشر شده چنین آمده است: سایتمونی نوشته شده و در 

http://www.dehbashi.com/?action=oral-history-single&oid=45&lang=fa
http://www.dehbashi.com/?action=oral-history-single&oid=45&lang=fa
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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Kaveh Moussavi, Dr Mooney, and a team of lawyers set to work on an intense 
investigation. 

-political-and-legal-case-noury-https://www.law.ox.ac.uk/events/hamid
perspectives?s=08 

 
هرچند همین عبارت نیز فریبکارانه و بر اساس نیاز روز کاوه موسوی تنظیم شده است اما 

گهیخوبست توجه کنیم که  یاد شده « دکتر ربکا مونی»از ربکا مونی به عنوان  تبلیغاتی در این آ
به  هر دو اینان چرا که برای کاوه موسوی خودداری شده است.« دکتر»و از به کار بردن عنوان 

برای کاوه موسوی در سایت وابسته به « دکتر»دانند تبعات استفاده از عنوان جعلی  می خوبی
کسفورد چیست.  دریغ این عنوان  بی «من و تو» سف انگیز است که تلویزیونأتدانشکده حقوق آ

 کند. خرج می موسویرا برای 
به همراه درست کرده و از طریق آن برای سرکیسه کردن مردم حتی در سایتی که کاوه موسوی 

  جا آمده است: معرفی نشده است. در آن« دکتر»کند نیز او  کمک مالی جمع میربکا مونی 
 «کاوه موسوی مبارز حقوق بشر و وکیل حقوق بشر ایرانی»

november-black-ce.com/case/iranhttps://www.crowdjusti/ 
ای ندارند، بدون هیچ  ها، برخی افراد وقتی عنوان و سابقه البته، درحال حاضر، میان ایرانی

کادمیک و سابقه مبارز حقوق »بشری، برای معرفی خود  القاب  مبارزاتی و حقوق  تحصیالت آ
هایش عنوان  برند. کاوه موسوی برای پیشبرد سناریو را به کار می« فعال حقوق بشر»و « بشر

خود را  «و تو من». کما این که در بیانیه را به خود الصاق کرده است« بشر  وکیل حقوق»جعلی 
تا آنجا که به کاوه موسوی مربوط است از حامیان او  هم خوانده است.« متخصص علوم سیاسی»

ترین  خواهم تنها یک مثال به دست دهند که او در سیاه می مصرانه« مک کو»در دفتر حقوقی 
از حقوق بشر در ایران دفاع کرده  و دهه پس از آن، ۶۰های حاکمیت نظام اسالمی در دهه  سال

در انگلیس به جرم کالهبرداری در افتادن باشد و یا یک نمونه نشان دهند که پیش از به زندان 
او را ای  کسی و یا نهادی و یا نشریهیا یک جا  باشد واشته پرونده نفتی، فعالیتی علیه رژیم د

 اش خوانده باشد.  از هر نوع« وکیل»
اضافه کنم که هیچ مقاله حقوقی و یا گزارشی از کاوه موسوی به زبان انگلیسی و یا فارسی در 

سروته  شمار بی هاوس و ... نیز حاوی جمالت بی گفتگوهای او در کالبجایی انتشار نیافته است. 
 معنی و تکراری است.  و بی

https://www.law.ox.ac.uk/events/hamid-noury-case-legal-and-political-perspectives?s=08
https://www.law.ox.ac.uk/events/hamid-noury-case-legal-and-political-perspectives?s=08
https://www.crowdjustice.com/case/iran-black-november/
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های انگلیسی زیر سؤال  حسن روحانی را در رسانه« دکترای» هیچ شرمی نبدوبا این حال او 
 کند.  برد در حالی که خودش از همان شیوه برای جعل عنوان استفاده می می

 «دکتر»موسوی اما به زعم خود حساب همه اعتراضات احتمالی را کرده و از زبان دیگران خود را 
اش را بگیرند، مدعی شود دیگران چنین عنوانی را در مورد من به کار  کند تا اگر یقه معرفی می

حظه و بی هیچ مالها  افتاده و آن« من و تو»برند و من مسئولیتی ندارم. این بار قرعه به نام  می
 کنند.  را برای او خرج می «دکتر» عنوان احتیاطی

نخوانده « دکتر»کنید که او خود را  به صفحه فیس بوک موسوی اگر مراجعه کنید مشاهده می
 است. 

 

 
 

خوانده اما « وکیل دانشگاهی»و « دانشمند سیاسی»خود را ای  به شکل مسخره و در عوض
جواب درست  ،گویی تواند با یاوه برای هر دو این عناوین میبخواند. چرا که « دکتر»جرأت نکرده 

  و حسابی ندهد.
تر از آش شده و القاب عجیب و غریبی برای کاوه موسوی تولید  کاسه داغ« من و تو»متأسفانه 

 ها را ندارد.  کند که خودش بطور رسمی جرأت اعالم آن می
انگلستان و توقیف و زندان موسوی در واقع این است که در تمام مدارکی که پیش از دستگیری 

 به عنوان  ویموسانتشار یافته از  و اعالم ورشکستگی از سوی او اموالش توسط دولت انگلیس
 ایرانی معرفی شده است.  تاجر نیز او)تاجر( ایرانی یاد شده است. در سنای آمریکا  «بیزینس من»

https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/hearings/1031006.pdf 
 

جالب است توجه کنیم نه در کیفرخواستی که علیه موسوی در مکزیک تهیه شد و نه در دادگاه 
هایی که حامیان وی به  که به اتهام کالهبرداری او در فروش نفت برگزار شد و نه در نامه بریتانیا

https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/hearings/1031006.pdf
https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/hearings/1031006.pdf
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دادگاه نوشتند از او به عنوان وکیل و استاد دانشگاه و حقوقدان و ... یاد نکردند. حکم دادگاه 
 توانید در این آدرس بخوانید:  را می بریتانیا تجدید نظر

 
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2003/715.html 

 
و  و ربع قرن پس از پیروزی انقالب اسالمیجالب است که موسوی پس از آزادی از زندان انگلیس 

 یو است. اعطا کرده« دکتر»و « وکیل»درجاتی همچون  خودش به در آستانه پنجاه سالگی
وقیحانه زندانی بودن خود به اتهام کالهبرداری در معامله نفتی را با زندانی بودن نلسون ماندال 

 کند.  مقایسه می
کوشد در پرونده نوری خود را همه کاره معرفی  ، نمیآیا فردی با این درجه از وقاحت و پررویی

  کند؟
، به جرم کالهبرداری در معامالت نفتی راست این است که موسوی تا پیش از دستگیری و زندان

عام شدگان و رنج  آزادی از زندان، تاجر خون قتلتاجر کامپیوتر و رادار و نفت بود و پس از 
کسب کند و اگر امکانش فراهم شد درآمد « آبرو»و سعی کرد از این بابت برای خود  قربانیان شد

 .  به این موضوعات خواهم پرداخت در صفحات آیندهبسازد. 
در دادگاه استکهلم، کاوه موسوی در مقابل سؤال مشخص دادستان که حرفه و تخصص او 

دانست به  دکترای حقوق، وکالت و ... اشاره نکرد چرا که می  چیست، مطلقًا به داشتن درجه
و ریاست  سادگی قابل تحقیق و ردیابی است. موسوی تنها به عضویت در کانون وکالی ایران

کسفورد برد امکان پیگیری و راستی  اشاره کرد چرا که گمان می بخش حقوق بشر دانشگاه آ
ای که  یک بار در زندگینامهموسوی تواند هوچیگری کند. و در مورد دومی می اولی نیست آزمایی

دیگر  ییجااما در  ، خود را عضو کانون وکالی ایران معرفی کرد، از خود به دادگاه آمریکا ارائه داد
او را به  ۱۹۷۸که در سال  و این ادعا را پیش آورده هخود را پروفسور کاوه موسوی معرفی کرد

 :ندا هکانون وکالی تهران فراخواند

 

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2003/715.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2003/715.html
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دانشگاه  هی که توسط یک پروفسور ب«پژوهشگر»است و هم « پروفسور»خنده دار است او هم 
 راه یافته است. 

تواند مشخص کند که کاوه  می  تاس« دکتر»اصرار عجیبی دارد کاوه موسوی  که «من و تو»آیا 
ای،  در مقابل کدام هیئت ژوری، در چه رشتهنزد کدام استاد راهنما،   موسوی در کدام دانشگاه،

 جست و جو برای گرفته است؟ آیا ی حقوقدکتراو تحقیق انتشار یافته و با کدام تز در چه سالی 
 است؟ یسخت کار تپاسخ به این سؤاال

دار مستقل و متخصص هنر اسالمی است. او مدرک  کاوه موسوی موزه دکتر فرزانه پیروز همسر
در دانشکده James Allan آالن  جیمز تحت نظارت پروفسور ۲۰۱۰ی خود را در سال ادکتر
کسفورد دریافت کرد شرق . تز و به سه زبان آلمانی، فرانسوی و انگلیسی مسلط است هشناسی آ

و بررسی صنعت های قلع لعاب  در مورد تاریخچه و جغرافیای سرامیکدکترای او تحقیق 
ارزیابی انتقادی از »تز فوق لیسانس او . سرامیک تاالورا پوئبال در مکزیک و اسپانیا است

توسط  ۱۹۸۴در سال  صفحه است که ۵۱۸در  ساعدی پیش از انقالب غالمحسین های نوشته
کسفورد ا « تغییر ذائقه در تصویر زنان در دوران قاجار»دیگر تحقیق او  نتشار یافت.دانشگاه آ

کسفورد انتشار یافت ۱۹۹۰در سال که است  شامل  دکتر پیروزآثار منتشر شده . توسط دانشگاه آ
ای با موضوعاتی از  های سمینار و قطعات کاتالوگ موزه فصول کتاب، مقاالت، نقدها، مجموعه

های سلطنتی )قاجار( و بازنمایی زنان در ایران در قرن نوزدهم تا وضعیت هنر معاصر  نقاشی
و کنفرانسی را در مورد  ه، او نمایشگاهی را مدیریت کرد۱۹۹۱خاورمیانه است. در دسامبر 

کسفورد ترتیب داد« دگی خصوصی قاجارهازن» اولین نمایشگاه و همایش  ه کهدر موزه اشمولین آ
گران  سرامیک بین دو دریا: از بغداد تا کوزه»، دکتر فرزانه پیروزکتاب .است هنرهای دوره قاجار 

از « دکترا»او که دارای درجه  .ه استصفحه منتشر شد ۲۰۳در  ۲۰۱۷، در دسامبر «پوئبال
کسفورد است هیچ اصراری به استفاده از این عنوان ندارد. رسد موسوی از اعتبار و  به نظر می آ

کسفورد نیز بهره می برد.  ارتباطات همسرش در آ
و تحقیقات منتشر ها  نامه پایاندر مورد  آیا سخت است که کاوه موسوی به همین ترتیب دقیق

  پاسخ دهد؟ دخو حقوقی  شده
های ساده در مورد  که پاسخ راست و درستی به پرسش موسوی کار سختی نیست. اما قطعاً 

دهد و  ای ادامه می دروغپردازی در فضای رسانهبه اش در چنته ندارد  تحصیالت و تخصص
در گیرد. بیوگرافی تقلبی او را از زبان خودش  نیز بهره می «من و تو»سفانه از همیاری أمت

 . شنویم هم میهاوس  کالبجلسات 
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هایش  این اطمینان که حرف با جلسه زیر، موسوی ۴:۳۶:۲۰ساعت در  به عنوان مثال،
من در سه کشور پروانه وکالت داشتم. وقتی استاد : »کند که میادعا د شو آزمایی نمی راستی

جا. معذرت  آنکردم. بنده مستقیم رفتم در دیوان داوری در  حقوق بودم دیگه وکالت نمی
 «دانم که کسی را دستگیر کنم. خواهم آنقدر دیگه حقوق می می

atch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8https://www.youtube.com/w
%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8

%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
کند تا  جا می جا و آن هایی که این اما با صحبت حاضر نیست نامی از سه کشور ببرد.موسوی 

 ایران و آمریکا! ؛کنون تکلیف دو جا مشخص شده است
کنند. این کار از  دستگیر نمی« حقوقدانی»درخواست یک مدعی   مقامات قضایی افراد را به صرف

گیرد. در ثانی این وکیل  طریق درخواست یک وکیل دارای پروانه وکالت در آن کشور صورت می
 تواند این کار را انجام دهد.  هر وکیلی نمیبایستی شاکیان پرونده را نمایندگی کند. 

 در کند ی دقیق گیر مییکالب هاوس وقتی در جوابگوبرگزار شده در در این جلسه  موسوی
 گوید:  می  ۲:۴۱:۱۰ساعت 

وکالت بدان معنا، حقوقدانی که تو داوری است احتیاجی دیگه ندارم، بره دنبال این چیزها. »
گویید نبودم. برای  میبدان معنا، من هرگز، من هرگز به دنبال پروانه وکالت به این معنا که شما 

د( من االن یگو معنی می کلمات و جمالت بی شبه شیوه معمولموسوی این که در، برای کارم )
وکیلی که حق حضور در دادگاه و دفاع را دارد( ) barristerبریستر  ،ام ربکا مونی خانم منشی

 «ها این حرف کنند. من چه احتیاجی دارم برم دنبال ها حقوقدان برای من کار می دهاست. 
ab_channel=%D9%BE%D8%https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&

AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%
A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

کند  که در دفترش کار می یک حقوقدان راپروانه وکالت به چند معناست؟ از موسوی بپرسید نام 
بسته به دانشکده وااو  ،به زندگینامه ربکا مونی مراجعه کنید کش. ها حقوقدان پیش ده ببرد.

کسفورد وحق  advocate-Solicitorعالوه بر آن که بریستر است وکیل دادگستری  است وق آ
 است.
kyrle-money-was-mooney-https://www.law.ox.ac.uk/people/rebecca 

او را کوچک و  ،و ضمن بزرگنمایی ابلهانه خود گوید دروغ می هم ربکا مونیکاوه موسوی در مورد 
 کند. حقیر می

https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.law.ox.ac.uk/people/rebecca-mooney-was-money-kyrle
https://www.law.ox.ac.uk/people/rebecca-mooney-was-money-kyrle
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هاوس و فضای مجازی  کاوه موسوی در حال حاضر یک بیکاره عالف است که وقتش را در کالب
 گویی مشغول است.  گذراند و به یاوه می
 و مدیر را تأسیس کرد و به عنوان گرداننده «دادمان»صوری  حقوقی شرکت ۲۰۲۱در مارس  وی

این   المللی معرفی کرد و آدرس خود را داور بینبرای تأسیس این شرکت آن معرفی شد. وی 
کسفورد اعالم کرد. این شرکت در  شرکت بدون کوچکترین  ۲۰۲۲ماه می  ۲۴را دانشگاه آ

و تنها کارمند  یک دفتر نداشتاین شرکت از روز تأسیس تا روز انحالل حتی فعالیتی منحل شد. 
 و مدیر و ... آن خود کاوه موسوی بود و با پرداخت چند ده پوند ثبت شده بود. 

limited-ndaadmaa-https://www.onlinefilings.co.uk/company/profile/13278957/ 
به دالیلی معلوم نیست موسوی قصد کدام کالهبرداری را از این طریق داشته اما به هرحال یا 

 اش شکست خورده است.  منصرف شده و یا پروژه
تأسیس کرده و  Ending impunityای به نام  به اصطالح خیریه ۲۰۲۰ژانویه  ۲۴در  موسوی

کند. وی  وی جهت دستگیری عوامل رژیم اقدام می ،به این سازمانمالی مدعی است با کمک 
کسفورد را داده  کسفورد، نشانی منزلش در شهر آ برای ثبت این شرکت به جای آدرس دانشگاه آ

 است. 
-update.company-and-https://find

information.service.gov.uk/officers/dNhalG7j5Yn7oD_BwNeqQ27OurM/appoint
ments 

مهر تأیید بر پروانه وکالت کاوه موسوی در ایران پیش « من و تو»جا که وکالی مستقل  از آنحال 
امیدوارم تکلیف دو پروانه وکالت دیگر او را نیز روشن کنند تا ما بدانیم او در  ،ندا هاز انقالب زد

توانند راجع به دفتر حقوقی  البته چنانچه مایل باشند میکدام کشورها پروانه وکالت داشته است. 
 نیز به نیابت از ایشان اطالعیه دهند. « دکتر موسوی»جناب « دادمان»

که به قلم کوتاهی  در مطلب او چیست. بودن کاوه موسوی« حقوقاستاد »موضوع ببینیم که اما 
کسفورد آن چنان از » ه است کهمدعی شد هخودش انتشار یافت رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آ

این روال مغایر عدالت که علیه کاوه موسوی، و با دسیسه و پول ج ا و کمپانی نفنی ویتول راه 
وجود آورده و خود   ض به آن زمینه کنار گذاشتن قاضی را بهافتاده بود، عصبانی بود که با اعترا
همه خبرها در  عنوان استاد در دانشکده حقوق استخدام کرد. کاوه موسوی را به محض آزادی به

 .«گوگل هست
ها و  گوید و هیچ ردی در مورد یاوه با اعتماد به نفس عجیبی دروغ می موسوی باز همالبته که 

  نویسد: در همان یادداشت می او. در گوگل نیست اوادعاهای کذب 

https://www.onlinefilings.co.uk/company/profile/13278957-daadmaan-limited/
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/dNhalG7j5Yn7oD_BwNeqQ27OurM/appointments
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/dNhalG7j5Yn7oD_BwNeqQ27OurM/appointments
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/dNhalG7j5Yn7oD_BwNeqQ27OurM/appointments
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/dNhalG7j5Yn7oD_BwNeqQ27OurM/appointments
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کسفورد او را به « زندانی مدنی»کاوه موسوی » شد ولی به محض آزاد شدن، فورًا دانشگاه آ
 «استادی در دانشکده حقوق منصوب کرد.

-and-ShadiSadr-ttp://isdmovement.com/2019/1219/121619/121619h
KavehMussavi.htm 

کسفورد پس از آزادی از زندان ست کهاکنیم موسوی مدعی  چنانکه مشاهده می در  دانشگاه آ
 اما .بخشیده است« استادی»داده و منصب « حقوق»مدال لیاقت و  اوبه  سالگی  آستانه پنجاه
کسفورد مالحظه کردید که او حتی به عنوان  پیش از این  در پاسخ رسمی دانشکده حقوق آ

  دانشجو نیز در این دانشکده نبوده است چه برسد استاد.
  ی استوار شده؟یبر چه زیربناخراش این دروغ  آسمان

پروفسور  در دوران ریاستیک پژوهشگر پس از آزادی از زندان به عنوان  واقع آنست که موسوی
کسفورد راه یافت Denis Galligan الیان دنیس گ تواند چندین نفر را به عنوان  هر استاد می. به آ

دید خود  تواند به صالح پروفسور و استاد مزبور من و شما را نیز میپژوهشگر با خود همراه کند. 
حسین موسویان سفیر نظام نکبت اسالمی در آلمان به دانشگاه ببرد. « پژوهشگر»به عنوان 

ها  در واقع آمریکاییدر دانشگاه پرینستون آمریکا حضور دارد. « پژوهشگر»هاست به عنوان  سال
تالش داشتند تحت این عنوان دست او را به نوعی در یک مرکز دانشگاهی بند کنند تا از او به 

 بعضی مذاکرات و معامالت استفاده کنند. عنوان نماینده غیررسمی جمهوری اسالمی برای 
خودش جعل کرده است. )در بریتانیا بخش صدور کارت دانشگاه در موسوی عنوان دکتر را نیز 

گذارد. چرا که  تصورشان بر این  کند و اصل را بر صداقت فرد می این گونه موارد تحقیق نمی
پردازی  در سند زیر جعل. تند(هایی روبرو نیس است که در محیط دانشگاهی با چنین قالتاق

 توان به عینه دید:  موسوی را می

 

http://isdmovement.com/2019/1219/121619/121619-ShadiSadr-and-KavehMussavi.htm
http://isdmovement.com/2019/1219/121619/121619-ShadiSadr-and-KavehMussavi.htm


24 
 

کسفورد، او  چنانچه مالحظه می خوانده « دکتر کاوه موسوی»شود در کارت شناسایی دانشگاه آ
کسفورد تکرار نشده  و در هیچ شده است که عنوانی جعلی است یک از اسناد مربوط به دانشگاه آ

کسفورد استاد بوده است.  است. موسوی در این  جا صراحتًا و به دروغ عنوان کرده است که در آ
حال آنکه او در هیچ دانشگاهی در هیچ کجای دنیا سمت استادی نداشته است و همه این ادعاها 

و روی آن  ید که این کارت نیز ربطی به استادی دانشگاه نداردتوان د کذب است. با کمی دقت می
کسفورد و همچنین  موسوی. «کارمند دانشگاه»نوشته است  به دروغ خود را استاد حقوق بشر آ

کسفورد نیز معرفی کرده است اما کارت شناسایی فقط اش  رئیس بخش حقوق بشر دانشگاه آ
رئیس کالج ولفسون )دانشکده حقوق(  ذکرش رفتچنانچه است.  برای حضور در دانشگاه

کسفورد گاه سمت علمی و استادی در این دانشکده نداشته  موسوی هیچ تأکید دارد که هم آ
 است. 

 
ab_channel=ITCTVhttps://www.youtube.com/watch?v=xo7d5Rb0dsk& 

کسفورد معرفی کرده است.   در سند باال او خود را استاد حقوق بشر در دانشگاه آ
کسفورد  ی کاوه ااثری از رساله دکترهیچ  در لینک زیر است.موتور جستجوی کتابخانه دانشگاه آ

کسفورد نیست.موسوی  کسفورد  ایقاعدتًا باید یک نسخه از هر رساله دکتر در آ که در دانشگاه آ
بایستی  «من و تو» تلویزیون د. وکالی مستقلدانشگاه موجود باش هدر کتابخان شود میپذیرفته 

در در کدام دانشگاه مدرک دکترای خود را دریافت کرده است.  که کاوه موسویروشن کنند 
کسفورد حتی اخباری که موسوی در آن درگیر بوده آ مده اما خبری از سایت وابسته به دانشگاه آ

 تز دکترای او نیست. 

https://www.youtube.com/watch?v=xo7d5Rb0dsk&ab_channel=ITCTV
https://www.youtube.com/watch?v=xo7d5Rb0dsk&ab_channel=ITCTV
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-https://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo
ery=any,contains,Kaveh%20Moussavi&tab=local&search_scopeexplore/search?qu

=LSCOP_ALL&vid=SOLO&lang=en_US&offset=0 
کسفورد دیده نمی ،کش پیشتز دکترا  او تنها  شود. هیچ مقاله و یا اثری از کاوه موسوی در آ

ای از او در جایی وجود ندارد. از این بابت باید نام او  شده است که هیچ مقاله ثبت« دانشمندی»
 انتشار پیدا کند.  «گینس»در کتاب 

کلیه تز های  University of London Senate House Libraryدانشگاه لندن   در کتابخانه
وجو از مسئوالن آن  در این زمینه و پرس های دانشگاه لندن موجود است. تحقیق دکترای کالج

ای نداد و به صراحت عنوان کردند که اثری از چنین تز دکترایی با این عنوان:  نیز نتیجه
"Authoritarian Politics and the Crisis of Political Participation, Iran 1963-1978 "

 های اطالعاتی زیر هم موجود نیست: در بانک
https://ethos.bl.uk/Home.do 

e.libraries.london.ac.uk/iii/encore/record/C__Rb3589096?lang=eng&https://encor
suite=shl&ivts=A4PLbGRERQhAcQHYo4y1UA%3D%3D&casts=kOBQeoJhPm

LlFFikaJXpkA%3D%3D 
https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk 

حتی اگر چنین تزی هم وجود داشته باشد از عنوان آن مشخص است که ربطی به رشته حقوق 
 ندارد. 

 اش نتیجهبعد از این همه تحقیق که مصرانه خواستارم « من و تو»از وکالی مستقل تلویزیون 
 او را نیز بکشند.  حقوق تز دکترای   زحمت ارائه استفضاحت فوق 

library-house-https://london.ac.uk/senate 
کسفورد( حقوق  این سند می ۷:۳۲:۲۰همچنین در ساعت  موسوی گوید در دانشکده حقوق)آ

ه ای تحصیل کرد در چنین رشتهقاعدتًا بایستی بعد از پنجاه سالگی  نفت و انرژی خوانده است!
کسفورد او هیچ گاه در این دانشگاه دانشجو نبوده  باشد اما به تأکید رئیس دانشکده حقوق آ

گیرد و  المللی را می جنایتکاران بین« حقوق نفت و انرژی»الخالق با تخصص ادعایی در   جلاست. 
 قاضی دادگاه الهه است. 

https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%
AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%

A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

https://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo-explore/search?query=any,contains,Kaveh%20Moussavi&tab=local&search_scope=LSCOP_ALL&vid=SOLO&lang=en_US&offset=0
https://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo-explore/search?query=any,contains,Kaveh%20Moussavi&tab=local&search_scope=LSCOP_ALL&vid=SOLO&lang=en_US&offset=0
https://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo-explore/search?query=any,contains,Kaveh%20Moussavi&tab=local&search_scope=LSCOP_ALL&vid=SOLO&lang=en_US&offset=0
https://solo.bodleian.ox.ac.uk/primo-explore/search?query=any,contains,Kaveh%20Moussavi&tab=local&search_scope=LSCOP_ALL&vid=SOLO&lang=en_US&offset=0
https://ethos.bl.uk/Home.do
https://ethos.bl.uk/Home.do
https://encore.libraries.london.ac.uk/iii/encore/record/C__Rb3589096?lang=eng&suite=shl&ivts=A4PLbGRERQhAcQHYo4y1UA%3D%3D&casts=kOBQeoJhPmLlFFikaJXpkA%3D%3D
https://encore.libraries.london.ac.uk/iii/encore/record/C__Rb3589096?lang=eng&suite=shl&ivts=A4PLbGRERQhAcQHYo4y1UA%3D%3D&casts=kOBQeoJhPmLlFFikaJXpkA%3D%3D
https://encore.libraries.london.ac.uk/iii/encore/record/C__Rb3589096?lang=eng&suite=shl&ivts=A4PLbGRERQhAcQHYo4y1UA%3D%3D&casts=kOBQeoJhPmLlFFikaJXpkA%3D%3D
https://encore.libraries.london.ac.uk/iii/encore/record/C__Rb3589096?lang=eng&suite=shl&ivts=A4PLbGRERQhAcQHYo4y1UA%3D%3D&casts=kOBQeoJhPmLlFFikaJXpkA%3D%3D
https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/
https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/
https://london.ac.uk/senate-house-library
https://london.ac.uk/senate-house-library
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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را  «حقوق نفت و انرژی»حاضرند مدارک تحصیلی موسوی در ارتباط با   «من و تو»آیا وکالی 
 منتشر کنند؟ 

 گفت: ۶:۴۶:۳۰اش گرم شده بود در ساعت  در یک کالب هاوس وقتی چانه موسویالبته 
این همه ما دانشگاه درس دادیم، این همه تز دکترا زیر نظر بنده گرفته شد. مثل این که »

 «ش کشک بوده.ا همه
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE

B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%AE%D8%
%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

و محصول خیالپردازی و « کشک»همگی همچون دیگر ادعاهای موسوی   البته این ادعاهاو صد 
کادمیک کاوه  ،بعد از این توضیحات. اوستکنی  تولید  دستگاه دروغ نگاهی  به تحصیالت آ

  بیاندازیم: موسوی
کادمیک او شناس  رالف میلیبند جامعهرا در رشته تاریخ در دانشگاه لیدز نزد  شتحصیالت آ

های  ترین مارکسیست شده بریتانیایی به سرانجام رساند. ملیبند یکی از شناخته -لهستانی
کادمیک در نسل خودش بود. موسوی تز خود در این دانشگاه را به  اختصاص  «مارکسکارل »آ

مزدور به دلیل این که در دانشگاه لیدز توسط دانشجویان به عنوان یک  بعد از انقالب داد.
موجود  سنگین شناخته شده بود و امکان ادامه تحصیل در این دانشگاه را به دلیل جوساواک 
کسفورد منتقل شد.  نداشت  . کرداو از شهر لیدز و دانشگاه آن فرار  به زبان صریح تر،به دانشگاه آ

قائم مقام حزب رستاخیز و پیش از آن  حسین موسوی قائم کاوه، دکتر محمدجایی که پدر  از آن
 «حزب رستاخیز»او تز دکترای خود را  ؛بود روزنامه مردم امتیاز و مدیر صاحبحزب مردم و  مقام

انتخاب کرد تا بلکه به کمک پدرش که پس از انقالب به فرانسه مهاجرت کرده بود آن را به اتمام 
وزیر بوده  قائم مقام نخست ۵۷است پدرش در سال  کاوه موسوی به دروغ مدعیالبته برساند. 

  گوید: می ۱۳۵۷بهمن  ۱۸ است. پدرش سناتور بود و در
نفر دیگر از نمایندگان مجلس شورای ملی استعفا دادند. در مجلس سنا هم  ۱۳ امروز همچنین»

وزیر و وزیران سابق  محاکمه نخستکه امروز برای اعالم وصول الیحه انحالل ساواک و تعقیب و 
مصلحت نیست برادران سرباز با دیگر برادران  تشکیل جلسه داد، سناتور موسوی تاکید کرد:

 .« رودرروی هم بایستند
39881-https://www.isna.ir/news/semnan 

 وارد تجارت شد. ، ترک تحصیل با به انجام نرساند و دکترا راتحصیل در هر حال موسوی 

https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.isna.ir/news/semnan-39881
https://www.isna.ir/news/semnan-39881
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کسفورد بلکه در موسوی  ،در دوران یاده شده کید کنم کهأالزمست ت نه در دانشکده حقوق آ
بود. هر  عضو کالج سنت آنتونی کرد و میتحصیل  Oriental Institute مطالعات شرقیانستیتو 

کسفورد باید عضو یک کالج باشد. کالج در واقع تمشیت امور تحصیلی  فرد برای تحصیل در آ
دانشجو را به عهده دارد و امور مربوط )خوابگاه، غذا، کتابخانه و شستن لباس و ارسال نامه و ...( 

راجر اوئن  Roger Owenاستاد راهنمای او  برد. با همکاری استاد راهنما پیش می را به آموزش
 بود. 

کادمیک نسبتًا خوبی در ارتباط با رشته تاریخ داردهمینجا بگویم که  اما  موسوی تحصیالت آ
او به  بینیم می در لینک زیرچنانچه . دهه است که از آن نیز فاصله گرفته است چهارنزدیک به 

و « دکتر»کند و عنوان  معرفی می« کارشناس احزاب دوره پهلوی»اعتبار موقعیت پدرش خود را 
اسالمی انجام  نکبت جایی که پژوهش مزبور به سفارش نظام ندارد. البته از آن« حقوقدان»

توانست علیه نظام پهلوی و  تا می کارفرمایان اسالمی،برای خوشامد کاوه موسوی  ،گرفت می
نکته قابل تأمل آن که پدر خود او نماینده مجلس بود و در انتخاباتی  آن سخن راند.« تخاباتان»

در روزهای اخیر او چنان از  و طرفه آنکهشد.  کند برگزیده می دار توصیف می خندهموسوی که 
کند با یک  گوید که اگر کسی او را نشناسد فکر می اعلیحضرت رضاشاه و محمدرضاشاه سخن می

 در حالی که او هیچ مرام و اخالقی ندارد.  .استبزرگ روبرو « طلب سلطنت»
 

 
 

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1405205080844890113/pu/vid/750x442
7ke5wc2YPu3SeHO.mp4?tag=12&fbclid=IwAR0tz9E59RPMzCTV5VSSJV/W

KvEWK0ebbgUXInYqsiCXQGCIOfCkMa4ihz0X4 
های اخیر  اش در سال های حقوق بشری موسوی درباره فعالیتغیرواقعی حال به ادعاهای 

 بپردازیم.

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1405205080844890113/pu/vid/750x442/W7ke5wc2YPu3SeHO.mp4?tag=12&fbclid=IwAR0tz9E59RPMzCTV5VSSJVKvEWK0ebbgUXInYqsiCXQGCIOfCkMa4ihz0X4
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1405205080844890113/pu/vid/750x442/W7ke5wc2YPu3SeHO.mp4?tag=12&fbclid=IwAR0tz9E59RPMzCTV5VSSJVKvEWK0ebbgUXInYqsiCXQGCIOfCkMa4ihz0X4
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1405205080844890113/pu/vid/750x442/W7ke5wc2YPu3SeHO.mp4?tag=12&fbclid=IwAR0tz9E59RPMzCTV5VSSJVKvEWK0ebbgUXInYqsiCXQGCIOfCkMa4ihz0X4
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1405205080844890113/pu/vid/750x442/W7ke5wc2YPu3SeHO.mp4?tag=12&fbclid=IwAR0tz9E59RPMzCTV5VSSJVKvEWK0ebbgUXInYqsiCXQGCIOfCkMa4ihz0X4
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کسفورد بوده  ادعا میموسوی   یک  ت.اسکند یکی از برگزارکنندگان و سخنرانان سمپوزیوم آ
پرسش ساده از الدن و رویا برومند مسئوالن بنیاد عبدالرحمان برومند که برگزارکننده سمپوزیوم 

شود. من در این سمپوزیوم به همراه منیره  روشن   کذب این ادعات تا سکافی امزبور بودند 
سمپوزیوم برادران از بنیاد برومند تقدیرنامه دریافت کردیم. مهدی اصالنی جزو سخنرانان این 

داشت و نه سخنران آن بود. وی هنگام سمپوزیوم بود. کاوه موسوی نه نقشی در برگزاری این 
پرسش و پاسخ از متخصصین، مانند چند شرکت کننده دیگر اظهار نظری کرد. فقط همین و 

 توانید مالحظه کنید: بس. در لینک زیر می

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YUwrXXcpOzQ&ab_channel=AbdorrahmanB
oroumandCenter 

 بال کنید:توانید در سایت بنیاد برومند دن نام سخنرانان و موقعیت هر یک و جزئیات دیگر را می
-of-massacre-1988-https://www.iranrights.org/fa/newsletter/issue/24/the

justice-for-quest-a-iran-in-prisoners-political 
کسفورد  گزارش بنیاد برومند که توسط قاضی جفری رابرتسون و همکاری جنیفر در سمپوزیوم آ

  مورد بررسی قرار گرفت.شده بود نیز  تهیهرابینسون 
طرح یک سؤال و یا یک اظهارنظر از میان جمعیت را به سخنرانی در سمپوزیوم موسوی وقتی 

کسفورد و مسئولیت داشتن در برگزاری  قادر است  چگونهتوانیم بفهمیم  دهد می ارتقا می آنآ
 کند.   پردازی  دروغدر پرونده نوری ی نقش خود یبدون کمترین عذاب وجدان برای بزرگنما

کسفورد راجع به چگونگی  موسوی بارها این جا و آنجا مدعی شده است که من و او در سمپوزیوم آ
گو کردیم. این ادعا دروغ محض است. هیچ دستگیری مسئوالن جنایت علیه بشریت در ایران گفت

https://www.youtube.com/watch?v=YUwrXXcpOzQ&ab_channel=AbdorrahmanBoroumandCenter
https://www.youtube.com/watch?v=YUwrXXcpOzQ&ab_channel=AbdorrahmanBoroumandCenter
https://www.iranrights.org/fa/newsletter/issue/24/the-1988-massacre-of-political-prisoners-in-iran-a-quest-for-justice
https://www.iranrights.org/fa/newsletter/issue/24/the-1988-massacre-of-political-prisoners-in-iran-a-quest-for-justice


29 
 

از خواستند  در آن سمینار صورت نگرفت. در پایان سمینار وقتی می موسویبین من و  گفتگویی
 های منیره برادران را ترجمه کرد.  بسیار کوتاه صحبت موسوی، من و منیره تقدیر کنند

 
https://www.youtube.com/watch?v=5gxF3vM57Vg&ab_channel=AbdorrahmanBo

roumandCenter 
راشی ت داشته باشد به منظور سابقه« دکتر»بدون آن که لقب  ۲۰۱۰البته کاوه موسوی در سال 

کسفورد برگزار شد راجع به  بررسی خودمختاری در پاپوای »برای خود در سمپوزیومی که در آ
 صحبت کرد. « غربی

-justice-transitional-groups/oxford-subject-https://www.law.ox.ac.uk/research
conferences-and-research/podcasts/symposiums 

های  ، نشستهای رسمی سازمان ملل من بدون داشتن تحصیالت دانشگاهی بارها در اجالس
های مختلف صحبت  سمپوزیوم جانبی کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حقوق بشر و

 ام.  کرده
کار بردن القاب نادرست و غیرواقعی در رابطه با کاوه موسوی و دادن  با به  «من و تو»تلویزیون 

 را نیز زیرپا گذاشته است.    «آفکام»های متعدد، مقررات  های جعلی به او در برنامه سمت
 یادی کاوه موسوی وجود دارد، علی رغم همه اطالعاتی که درباره ش«من و تو»در روزهای اخیر، 

ای  در ارتباط با الیحهاند  و مسئوالن این تلویزیون به آن باور دارند و به خود من نیز تأکید کرده
به « دکتر موسوی»تحت عنوان بار دیگر را  موسوی ،در مجلس بلژیک تصویب شودبود که قرار 

  .خبر از همه جا بدهد مخاطبان بیتحویل درباره الیحه دولت بلژیک تا مشتی یاوه  آورد صحنه

https://www.youtube.com/watch?v=5gxF3vM57Vg&ab_channel=AbdorrahmanBoroumandCenter
https://www.youtube.com/watch?v=5gxF3vM57Vg&ab_channel=AbdorrahmanBoroumandCenter
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/oxford-transitional-justice-research/podcasts/symposiums-and-conferences
https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/oxford-transitional-justice-research/podcasts/symposiums-and-conferences
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در ارتباط با عدم ارتباط الیحه دولت بلژیک با سرنوشت « من و تو»وپالهای موسوی در  پرت
مجلس  ایرانی تبار دریا صفایی نمایندهخانم که گفته شد درحالی اسدی دیپلمات تروریست رژیم 

صراحت عنوان کرد که الیحه مزبور به  به که مواضع ستودنی علیه نظام اسالمی دارد بلژیک
وزیر و وزیر  و با حمایت نخست با قید یک فوریتمنظور آزادی اسدالله اسدی تهیه شده و 

  .قرار است تصویب شودبه مجلس داده شده و  دادگستری
نیز سخنان  بلژیک اتحاد نوین فالمان -آ  ف گرای ان پیتر د روور، رئیس گروه پارلمانی حزب ملی

 شابهی را بر زبان راند. م
تحت عنوان  ،این الیحه و حواشی آنموسوی بدون داشتن کوچکترین صالحیت و اطالعی از 

 نادرستاظهارنظر  با تاشد دعوت « تو  و  من»تلویزیون « اتاق خبر»به  «دکتر»و  دانجعلی حقوق
 شرمندگی ایجاد کند.« من و تو»یک بار دیگر برای  ، در مورد این پرونده

هایش  پردازی که دعوت از کاوه موسوی و دادن تریبون به او برای بیان دروغ  «من و تو»مسئوالن 
و اظهارات دادند معلوم نیست از چه روی دوباره دلتنگ موسوی  را به پوریا زراعتی نسبت می

  اند؟ شده و به او تریبون دادهاش  کارشناسانه
های  ماه گذشته صدها بار اطالعات نادرست منتشر کرده، وعده و وعید ۳۳در طول  موسوی

ننگینی بعضی از   . با چنین کارنامهدل را فریب داده است داده و مشتی ساده اساسپایه و  بی
اصرار دارند به او تریبون دهند. چنین رسوایی فقط در ارتباط با همچنان سازان  ها و برنامه رسانه
المللی چنین  تواند اتفاق بیافتد و کمتر رسانه جدی در سطح بین بان میهای فارسی ز رسانه
 کند.   میکاری 
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https://www.youtube.com/watch?v=KB38tchOKPQ&t=326s&ab_channel=Uncens
oredwithDr.Babak%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%

D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9
%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9 

مدعی شد که الیحه بلژیک را خوانده است و با  «من و تو»و با ادعایی مضحک در  به دروغ او
دستگیر  آلماندرحالی که او در  ،که اسدی در بلژیک دستگیر شده ادعا کرداطالعی محض  بی
با پررویی در پاسخ به  همچنین موسوی. بودو برای بازجویی و محاکمه تحویل بلژیک شده ه شد

 را رد کرد.  نماینده مجلس بلژیک نظر دریا صفاییسؤال مجری، 
گردد. در  برمی ۱۴۰۰سابقه این الیحه به اسفند برای اطالع خوانندگان الزم است بگویم که 

نامه امضا شده بین مدیرکل دادگستری بلژیک و سفیر جمهوری اسالمی در این کشور  توافق پی
 چنین در این الیحه موسوی، ربط بیالف نظر قرار شد لوایحی را در این زمینه تهیه کنند. برخ

های این دو کشور به حبس  هر شخصی از اتباع ایران و بلژیک که مطابق حکم دادگاه»آمده است: 
یا شکلی از محرومیت از آزادی محکوم شده باشد، مشمول معاهده انتقال محکومان 

های  معاهده هیچ شرطی برای آزادی این افراد در نظر نگرفته و محکومان پرونده«است.
کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت  های کیفری با جرایم عمده مثل نسل تروریستی یا پرونده

شان  اند. اشخاص محکوم یا وکالی آنها یا اینکه دولت متبوع نشده مستثنیاز آن و ... جنگی 
را به « سپری کردن ادامه دوره محکومیت»تقال آنها به کشورشان برای توانند درخواست ان می

اند  دولت طرف مقابل ارائه کنند. دو دولت بلژیک و جمهوری اسالمی در این معاهده تعهد کرده
بیشترین همکاری را در خصوص انتقال محکومان طبق مفاد این معاهده با یکدیگر انجام »که 

سی روز پس از مبادله اسناد تصویب از » شنی ذکر شده است که. در این بیانیه به رو«.دهند
االجرا خواهد شد؛ اما در  طریق مجاری دیپلماتیک، معاهده بین جمهوری اسالمی و بلژیک الزم

https://www.youtube.com/watch?v=KB38tchOKPQ&t=326s&ab_channel=UncensoredwithDr.Babak%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://www.youtube.com/watch?v=KB38tchOKPQ&t=326s&ab_channel=UncensoredwithDr.Babak%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://www.youtube.com/watch?v=KB38tchOKPQ&t=326s&ab_channel=UncensoredwithDr.Babak%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://www.youtube.com/watch?v=KB38tchOKPQ&t=326s&ab_channel=UncensoredwithDr.Babak%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
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این نکات بدان معناست  «االجرا شدن نیز قابل اجرا است. مورد اجرای احکام صادره قبل از الزم
ها پیش از  شود و درباره حکم زندان اسدالله اسدی که ماه این معاهده عطف به ماسبق می که

 تشکیل این معاهده صادر شده قابل اجرا است.
بعد از آن که کوس رسوایی ادعاهای موسوی در مورد الیحه پارلمان بلژیک زده شد، حسن 

دوباره به صحنه آورد تا « دکتر»با عنوان جعلی را  موسوی ،اعتمادی برای رفع و رجوع موضوع
. این همه ماجرا نبود، اش را توجیه کند ادعاهای جاهالنه قبلی ،کردن مشتی یاوه وی با سرهم

ریزی قبلی و حساب شده از موسوی خواست که در مورد پرونده  حسن اعتمادی با یک برنامه
های دیگری در مورد روز دستگیری حمید نوری  دروغ ،نوری توضیح دهد. موسوی در پاسخ

که قرار بود همزمان با اعالم حکم نوری توسط ه الزم را برای توطئه بعدی او تا زمین ردسرهم ک
این توطئه با روشنگری من با شکست روبرو شد. در ادامه راجع فراهم کند. دادگاه کلید بخورد، 

 توضیح خواهم داد.  و نقش حسن اعتمادی به آن

 
https://www.youtube.com/watch?v=75IyVmpdavY&ab_channel=Andishehlive 

کاوه و اسدی در شرف آزادی قرار گرفت بعد از آن که الیحه در مجلس بلژیک تصویب شد 
 ظیر مدعی شد ن موسوی با پررویی و وقاحتی کم

 

https://www.youtube.com/watch?v=75IyVmpdavY&ab_channel=Andishehlive
https://www.youtube.com/watch?v=75IyVmpdavY&ab_channel=Andishehlive
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نمایندگان مخالف و  ،از روز اول طرح موضوع در مجلس بلژیکالزم است توضیح دهم که 

کردند که موضوع الیحه صرفًا  القول اعالم می های سیاسی ایرانی همگی متفق همچنین گروه
چنانچه روشن شود نیت قانون مصوبه »نویسد:  همچنان میموسوی مبادله اسدی است. اما 

 «. شود به دادگستری شود تالش ما از مجلس منتقل می شمول تروریست اسدی میدیشب م
موسوی که مدعی بود مطلقًا این الیحه ربطی به اسدی ندارد در مجلس بلژیک چه اقدامی کرده 

 با یک پست در توئیتر کوشد  کنید چگونه می مالحظه می د؟که حاال در دادگستری این کشور بکن
 ؟ ای مؤثر در تحوالت پیش رو نشان دهد و چهره خود را وارد این پرونده کند

 

 
 
به جز انکار و رد کردن نظر دریا صفایی نماینده مجلس بلژیک که پیگیر جدی این پرونده بود  او

مرحله بعدی در »چه اقدامی در ممانعت از تصویب این الیحه در مجلس بلژیک انجام داده که در 
بازی به پرونده  توانید بفهمید او چگونه خود را با حقه جا می انجام دهد؟ از همین «دادگستری

 کرد.  حمید نوری وصل می
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او  پاسخ ساده است، توانست در جلوگیری از انتقال اسدی به ایران داشته باشد؟ او چه نقشی می
 چندین شاکی پرونده دارایاین خواهد افتضاح اولیه خودش را بپوشاند.  با هیاهو و جنجال می

مریم رجوی، سیداحمد غزالی، جولیو ترتزی، اینگرید بتانکور، لیندا چاوز، از جمله خصوصی 
رابرت توریسلی، طاهر بومدرا، سنابرق زاهدی، محمد محدثین، فرزین هاشمی و جواد دبیران 

شرکت در مراسم برای آنها میهمانان دعوت شده از سوی مسئوالن مجاهدین و  این عده .است
جایی که طرف حساب  از آناین عده جا انجام شود.  در آنقرار بود گذاری  بمب هستند. ویلپنت

در این پرونده موسوی اند.  به دادگاه بلژیک شکایت کردهشوند  می حسوبمپرونده تروریستی 
گاهان کوشد خودش را با چند پست توئیتری اما می ای نیست کاره نشان داخل ماجرا  نزد ناآ

  دهد. 
 

شیهاتینهصالحیپردازیموسویدرزمگریازجعلیهایمشخصدنمونه
توان به روشنی مشاهده کرد که دروغپردازی  می دیآ میر یکه در ز یگریهای د با نگاه به مثال

کسفورد و عضویت در کانون وکالی ایران کاوه موسوی فقط مربوط به  تحصیل و تدریس وی در آ
 ای است.   نه حرفهین زمیاو به واقع در ابلکه شود  نمی
خود  «من و تو»د : موسوی در تلویزیون یتوان د نه  را میین زمیر نمونه شاخصی در اینک زیدر ل

کند که از اساس دروغ است. او پایش هم به دیوان داوری الهه  را قاضی دادگاه الهه معرفی می
 جا باشد. نرسیده است چه برسد قاضی آن
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https://www.youtube.com/watch?v=LvRMFRsU2XE&ab_channel=%D8%B4%D
F%DB%8C%D8%B1%9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A

DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1 
 به این یکی توجه کنید: 

 
 

https://www.instagram.com/p/B6RNMQNAd28/?hl=cs 
 

 اتیشکای ارائه موسوی،توجه کنیم که هر یک از این موارد، به دلیل ارائه اخبار و اطالعات کذب 
 . کند را میسر می نظارتی انگلیس نهاد «آف کام»نزد ، «من و تو»پر و پیمان علیه 
ارتباط گرفته و  یابیم که موسوی با او در می مازیار ابراهیمیاز طریق اظهارات  در موردی دیگر،

 گوید: به دروغ ادعا کرده قاضی دادگاه الهه است. ابراهیمی می

https://www.youtube.com/watch?v=LvRMFRsU2XE&ab_channel=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=LvRMFRsU2XE&ab_channel=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=LvRMFRsU2XE&ab_channel=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=LvRMFRsU2XE&ab_channel=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://www.instagram.com/p/B6RNMQNAd28/?hl=cs
https://www.instagram.com/p/B6RNMQNAd28/?hl=cs


36 
 

هم « کاوه موسوی»ام و به دادگاه الهه نزد  تا وکیل رفته ۱۰آلمان تا حاال پیش  اینجا هم در»
 « .روم، هر جا کورسوی امیدی باشد دهم و هر جا بتوانم می ام و باز ادامه می رفته

https://iranwire.com/fa/features/33739 
دهد. من تنها کسی بودم  انتشارار ابراهیمی نتیجه اقدامات حقوقی کاوه موسوی را خوبست مازی

ای در زندان و زیر شکنجه بودند و جاسوس و  های هسته که وقتی مازیار ابراهیمی و متهمان ترور
ها روشنگری کرده و  ها حمایت کردم و در مورد سوابق آن شدند از آن مزدور اسرائیل معرفی می

 اند. انجام داده ل تروریستیدارند و نه اعماو جاسوسی اثبات کردم که هیچ ربطی نه به اسرائیل 

 
https://www.pezhvakeiran.com/pfiles/Nuclear_scientists_Interior_File.pdf 

در حضور خودش آمده  موسویای از ادعاهای غیرواقعی در مورد سوابق   مجموعه زیر در لینک
 است:

https://twitter.com/icjournalpage/status/1210787095448453123 
ها و فضای مجازی کشید وی وقیحانه ادعا کرد که  و کار به رسانه درآمد کار موسوی وقتی گند

 ها نیستم. عرفی نادرست خودم در رسانهمن مسئول م
https://twitter.com/icjournalpage/status/1210787095448453123 

 کردند.  او را تکرار می غیرواقعی ها ادعاهای درحالی که رسانه
طوالیی در  ید ی که در باال دیدیمکه به اعتبار اسناد و مدارک« من و تو» در این میان، تلویزیون

و ... « المللی الهه قاضی دادگاه بین»و « دکتر موسوی»معرفی کاوه موسوی با عناوین جعلی 
با قرائت  سف بارش برای عذرخواهی از او به سبب اظهارات درست و دقیق من،أدر اقدام ت داشته،

وکیل دارای پروانه وکالت در ایران معرفی « دکتر موسوی»روغ، این بار او را سرتاپا د بیانیهیک 
 کرده است.

 
المللیپاریسولندنداوردیوانبین

https://iranwire.com/fa/features/33739
https://iranwire.com/fa/features/33739
https://www.pezhvakeiran.com/pfiles/Nuclear_scientists_Interior_File.pdf
https://www.pezhvakeiran.com/pfiles/Nuclear_scientists_Interior_File.pdf
https://twitter.com/icjournalpage/status/1210787095448453123
https://twitter.com/icjournalpage/status/1210787095448453123
https://twitter.com/icjournalpage/status/1210787095448453123
https://twitter.com/icjournalpage/status/1210787095448453123
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های بسیار در فضای مجازی در مورد کاوه موسوی و ادعای جعلی وی و  پس از روشنگری
قاضی دیوان داوری جنایی »مبنی بر این که او  «من و تو»و تلویزیون « شورای مدیریت گذار»

 International«المللی داوری دیوان بین» یا داور قاضیمجبور شد بگوید  ویعاقبت  ؛است «الهه
 of Arbitration Court تر از آش شده  کاسه داغدر ادعانامه وکالیش  «من و تو». در پاریس است

او را به مقام داوری دیوان لندن هم رساند چیزی که موسوی از گفتن آن شخصًا ابا دارد و در و 
از این   «من و تو»انگیزه بوکش هم تنها به داوری دیوان تجاری پاریس اشاره کرده است.  فیس

 همه خاصه خرجی برای موسوی چیست بر من نامعلوم است.
از نظام نکبت اسالمی به « گذار»خواهد  که می« ذارشورای مدیریت گ»نکته جالب توجه این که 

اش عنوانی جعلی و دروغین دست و پا  « مشاور حقوقی»یک نظام دموکراتیک را هدایت کند برای 
د تبلیغات ناروا ش باز اداره می که توسط این حقه« دادستانی شورای مدیریت گذار»کند و برای  می
ین توضیحی راجع به این شیادی نداده است و تاکنون حسن شریعتمداری کوچکترکرد.  می

همکاری نزدیک با اگر شریعتمداری طی سه سال  کند. همچنان از کاوه موسوی حمایت می
از نظام نکبت اسالمی را « مدیریت گذار»نبرده چگونه ادعای رهبری  اوپی به دروغگویی  موسوی

وظیفه وابستگان این شوراست که حسن شریعتمداری را وادار به پذیرش مسئولیت کنند  دارد؟
ها نیز نوشته  های کاوه موسوی در ارتباط با جنبش دادخواهی به پای آن وگرنه سیاهکاری

 شود.   می
داشتن  مدعی واقعی آن چیست تا با ماهیت ادعایی «قاضی»و « دیوان»حال ببینم موضوع این 

  آشنا شویم.  این سمت
و دفاتر تخصصی آن در نیویورک،  که مرکز آن در پاریس است« المللی داوری دیوان بین»

های تجاری  برای حل اختالف میان شرکت است ای سسهؤم ،قرار دارد کنگ و سنگاپور هنگ
المللی  دارد اما جنبه قضایی ندارد و زیر نظر اتاق بازرگانی بین« دیوان». اگر چه نام المللی بین

برای یک دوره مشخص  کشور جهان نودداور از تقریبًا صد کند و متشکل از بیش از  فعالیت می
با داشتن مدرک  .برای حضور در این مؤسسه نیاز به داشتن تحصیالت حقوقی نیست است.

  پیوست. توان به عنوان داور به این مؤسسه  تجاری و یا مدیریتی نیز می
نامند، اما  اگرچه ما را به نام دادگاه می: »به صراحت ذکر شده است هم« دیوان»در معرفی این 

 « کنیم. در مورد موضوعات مورد اختالف قضاوت رسمی نمی
arbitration-court-international-vices/iccser-resolution-https://iccwbo.org/dispute/ 

 
 «بزرگترین سازمان تجارتی دنیاست»این مؤسسه تأکید دارد که 

https://iccwbo.org/careers/ 

https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/icc-international-court-arbitration/
https://iccwbo.org/careers/
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نامی از کاوه موسوی به جز ادعای خودش در سایت این دیوان نیست. وی تاکنون  اضافه کنم که

 حتی اگر ارائه کند نیز ربطی به  و ارائه نکرده است مؤسسهمدرکی درباره نقش خود در این 
و « الهه»وان یت در دیعضوو « قاضی»و « قضاوت»و « وکالت»و « حقوق»نه یادعاهای او در زم

 ... ندارد.
 معادل مشاور و میانجی است.  «Arbitrator» گر، عنوانیاز سوی د

را تحمل  خواهند مخارج هنگفت وکیل اختالفی بین دو شرکت یا دو شریک است که نمیوقتی 
مؤسسه »یا یک « داور»را طی کنند نزد یک  مدت  طوالنی حقوقی و قانونی  و پروسه کنند

داوری  شان  ها بین های دو طرف و دیدن اسناد آن پس از شنیدن حرف مؤسسهروند.  می« داوری
 آنقانونی و حقوقی ندارد و طرفین ملزم به پذیرش نظر   جنبهاین مؤسسه کند. داوری  می

 نیستند. 
است با بوده ، Broadsheet LLC به دلیل آن که مدیرعامل شرکت این احتمال هست که موسوی

 کار این شرکت و یا شناختی حاصل کرده باشد. ارتباط داشته باشدالمللی  دیوان داوری بین
. است Asset recovery «بازیابی دارایی»

المللی به کیس  در یکی از انتشارات دیوان داوری بین کنید در سند زیر مشاهده می چنانچه
 برودشیت اشاره شده است. 


https://books.google.se/books?id=B6UQEAAAQBAJ&pg=PA2591&lpg=PA2591
&dq=Broadsheet+llc&source=bl&ots=tNEBHR7jhM&sig=ACfU3U2asXfLGo6Y
BQyeMJT8rE2uBINpHQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiqiODytpz5AhWumIsK

alseHdnmCrk4KBDoAXoECCMQAw#v=onepage&q=Broadsheet%20llc&f=f 
تواند داور همان دیوان باشد. این  بایستی توجه داشت کسی که خود نزد دیوان پرونده دارد نمی

 ترین اصل حقوقی است. ترین و پایه ابتدایی
  چه در مورد شخصیت، کردار، منش و شیوه با توجه به آنحتی اگر کاوه موسوی راست بگوید ، 

داوری احتمالی در یک سازمان تجاری را به جای قضاوت در دیوان  وی دانیم، کار موسوی می
ماند  تعجب نمی ی. پس جازند المللی، جا می ترین رکن قضایی بین المللی الهه، مهم کیفری بین
کند و  در مورد نقش خود در تشکیل پرونده و دستگیری حمید نوری بزرگنمایی میکه موسوی 

گ شطح و طامات می  دهد.  اه را فریب میبافد و مردم ناآ

https://books.google.se/books?id=B6UQEAAAQBAJ&pg=PA2591&lpg=PA2591&dq=Broadsheet+llc&source=bl&ots=tNEBHR7jhM&sig=ACfU3U2asXfLGo6YBQyeMJT8rE2uBINpHQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiqiODytpz5AhWumIsKHdnmCrk4KBDoAXoECCMQAw#v=onepage&q=Broadsheet%20llc&f=false
https://books.google.se/books?id=B6UQEAAAQBAJ&pg=PA2591&lpg=PA2591&dq=Broadsheet+llc&source=bl&ots=tNEBHR7jhM&sig=ACfU3U2asXfLGo6YBQyeMJT8rE2uBINpHQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiqiODytpz5AhWumIsKHdnmCrk4KBDoAXoECCMQAw#v=onepage&q=Broadsheet%20llc&f=false
https://books.google.se/books?id=B6UQEAAAQBAJ&pg=PA2591&lpg=PA2591&dq=Broadsheet+llc&source=bl&ots=tNEBHR7jhM&sig=ACfU3U2asXfLGo6YBQyeMJT8rE2uBINpHQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiqiODytpz5AhWumIsKHdnmCrk4KBDoAXoECCMQAw#v=onepage&q=Broadsheet%20llc&f=false
https://books.google.se/books?id=B6UQEAAAQBAJ&pg=PA2591&lpg=PA2591&dq=Broadsheet+llc&source=bl&ots=tNEBHR7jhM&sig=ACfU3U2asXfLGo6YBQyeMJT8rE2uBINpHQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiqiODytpz5AhWumIsKHdnmCrk4KBDoAXoECCMQAw#v=onepage&q=Broadsheet%20llc&f=false
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دهد که  های خود در زمینه وکالت و حقوق بشر داد سخن می کاوه موسوی چنان درباره فعالیت
اش را در این راه سپری کرده است. اما واقعیت این است که او  برند زندگی شنوندگان گمان می

 ۲۰۰۳در سال و ربع قرن بعد از به قدرت رسیدن نظام نکبت اسالمی پس از آزادی از زندان 
اسالمی را پاک کند و با نیرنگ بازی خود  نکبت سیاه خود در تجارت با رژیم  کرد تا سابقه تالش
کالج ولفسون جا کرد. و درحالی که تا پیش از رفتن به زندان، همه جا « اتاق مشترک»را در 

 و« دکتر»و همچنین « وکیل حقوق بشر»شد ناگهان خود را  معرفی می« تاجر ایرانی»
های او در پرونده نوری  معرفی کرد. برای فهم بیشتر جعل بافی« ... حقوقدان»و « پروفسور»

مهم است نگاهی به روند این استحاله بیاندازیم.


چگونگیاستحالهتاجرکالهبرداربهوکیلحقوقبشر
مکزیک و  های کالهبرداری در آمریکای التین، هشتاد میالدی نام موسوی با پرونده  از اواسط دهه

انگلستان گره خورد. اولین بار نام او در یک پرونده کالهبرداری در برزیل در روزنامه ایندیپندنت 
مطرح شد. از قرار معلوم او از طریق یکی از دانشجویان کالج سنت آنتونی به یکی از وزرای 

ها کالهبرداری  شود و با وعده خرید کامپیوتر برای آن کابینه برزیل که از بستگانش بود وصل می
این سابقه باعث شناختند.  ها سوژه بحث ایرانیانی بود که موسوی را می کند. این موضوع مدت می

کسفورد راشد که موسوی تحصیل   ترک کرده و به دنبال تجارت و کالهبرداری برود.  در آ
و  با یک پرونده کالهبرداری IBMنام موسوی به عنوان نماینده آی بی ام  ۱۹۹۳سپس در سال 

در مکزیک گره خورد. آن زمان او که در مخمصه قرار گرفته بود مدعی شد که برای عقد  رشوه
 یک قرارداد دولتی، مقامات مکزیکی از وی تقاضای یک میلیون دالر رشوه کرده بودند.

story.html-32399-mn-07-05-1993-xpm-https://www.latimes.com/archives/la 
کارگیری   موسوی در این باره هیچ سندی ارائه نداد و ادعاهایش یکسره رد شد. اما همچنان با به

اش در خطر است. به گزارش کریستین   اش مدعی شد که جان خودش و خانواده ترفند همیشگی
  اینز مانیتور در این باره توجه کنید:س

https://www.csmonitor.com/1993/0507/07082.html 
ارتباطات و مدعی شد که رادارهای معیوب به وزارت « شرافتمند»موسوی به عنوان یک تاجر 

هایی بودند که به طور مؤثر به  رادارها حاوی شکاف اینحمل و نقل مکزیک فروخته است. 
داد بدون شناسایی از حریم هوایی عبور کنند. موسوی ادعا کرد که این گونه  هواپیماها اجازه می

المللی نصب شده بودند تا به هواپیماهای حامل مواد مخدر اجازه بلند شدن  در سطح بینرادارها 
 (۱۵۱)ص « تلف را بدهند.و فرود بدون مشاهده در مناطق مخ

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1993-05-07-mn-32399-story.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1993-05-07-mn-32399-story.html
https://www.csmonitor.com/1993/0507/07082.html
https://www.csmonitor.com/1993/0507/07082.html
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https://books.google.se/books?id=qaS0CwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq
=Mexico/+kaveh+moussavi&source=bl&ots=CXs1jICy_U&sig=ACfU3U0ghzNv1

-JHHUWMTq2X2aza
-nscFhQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiXooK2jpz5AhUBgosKHTa

xico%2F%20kaveh%20moussavi&f=fBG4Q6AF6BAgOEAM#v=onepage&q=Me
alse 

شناسایی  ،است چرا که فلسفه رادارو خیالبافی تردیدی نیست که ادعاهای موسوی دروغ محض 
هواپیماهای دشمن است. چنانچه رادار دارای شکاف باشد تنها هواپیماهای حامل مواد مخدر از 

کنند و عماًل فلسفه رادار زیر سوال  کنند بلکه هواپیماهای دشمن نیز از آن عبور می آن عبور نمی
آفرینی و منحرف کردن اذهان از مسئله اصلی مطرح  رود. او این ادعاها را به منظور جنجال می
 کند.  هایش از آن استفاده می ای است که برای کالهبرداری . این شیوهردک می

با آی « مشاور تجاری» دانم چگونه، اما موسوی تابعیت مکزیکی دریافت کرده بود و به عنوان نمی
 کرد.  بی ام همکاری می

https://books.google.se/books?id=7OcJEAAAQBAJ&pg=PT324&lpg=PT324&dq
-=Mexico/+kaveh+moussavi&source=bl&ots=
-Wawr8KKaB&sig=ACfU3U0cFgMB3xUmuBwjMunnKMm_
-ved=2ahUKEwjq1S1QQ&hl=sv&sa=X&

6ipqJz5AhWDqIsKHVV8BpY4FBDoAXoECAwQAw#v=onepage&q=Mexico%
2F%20kaveh%20moussavi&f=false 

عاقبت پس از تحقیقات بسیار، دادستان کل مکزیک تصمیم گرفت که علیه کاوه موسوی به دلیل 
تاب زیر از ارتکاب دو جرم اقدام نماید. کاوه موسوی جرأت بازگشت به مکزیک را ندارد. در ک

کاوه موسوی »به بعد به گزارش دفتر دادستانی جمهوری مکزیک که تحت عنوان  ۱۷۵صفحه 
 منتشر شده مراجعه کنید: « بدون نقاب

https://books.google.se/books?id=hjBqpWMomn0C&pg=PA175&lpg=PA175&dq
act+number&source=bl&ots=a0z_pCiTHa&sig=ACfU3U=Kaveh+Moussavi+cont

-1ZzmDAcu9IxxLn_Pskus6gnbd8SQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiur5XQ6
H4AhUKX_EDHaPhDXg4HhDoAXoECAwQAw#v=onepage&q=Kaveh%20Mo

ussavi%20contact%20number&f=false 

https://books.google.se/books?id=qaS0CwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=Mexico/+kaveh+moussavi&source=bl&ots=CXs1jICy_U&sig=ACfU3U0ghzNv1JHHUWMTq2X2aza-nscFhQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiXooK2jpz5AhUBgosKHTa-BG4Q6AF6BAgOEAM#v=onepage&q=Mexico%2F%20kaveh%20moussavi&f=false
https://books.google.se/books?id=qaS0CwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=Mexico/+kaveh+moussavi&source=bl&ots=CXs1jICy_U&sig=ACfU3U0ghzNv1JHHUWMTq2X2aza-nscFhQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiXooK2jpz5AhUBgosKHTa-BG4Q6AF6BAgOEAM#v=onepage&q=Mexico%2F%20kaveh%20moussavi&f=false
https://books.google.se/books?id=qaS0CwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=Mexico/+kaveh+moussavi&source=bl&ots=CXs1jICy_U&sig=ACfU3U0ghzNv1JHHUWMTq2X2aza-nscFhQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiXooK2jpz5AhUBgosKHTa-BG4Q6AF6BAgOEAM#v=onepage&q=Mexico%2F%20kaveh%20moussavi&f=false
https://books.google.se/books?id=qaS0CwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=Mexico/+kaveh+moussavi&source=bl&ots=CXs1jICy_U&sig=ACfU3U0ghzNv1JHHUWMTq2X2aza-nscFhQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiXooK2jpz5AhUBgosKHTa-BG4Q6AF6BAgOEAM#v=onepage&q=Mexico%2F%20kaveh%20moussavi&f=false
https://books.google.se/books?id=qaS0CwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=Mexico/+kaveh+moussavi&source=bl&ots=CXs1jICy_U&sig=ACfU3U0ghzNv1JHHUWMTq2X2aza-nscFhQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiXooK2jpz5AhUBgosKHTa-BG4Q6AF6BAgOEAM#v=onepage&q=Mexico%2F%20kaveh%20moussavi&f=false
https://books.google.se/books?id=qaS0CwAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=Mexico/+kaveh+moussavi&source=bl&ots=CXs1jICy_U&sig=ACfU3U0ghzNv1JHHUWMTq2X2aza-nscFhQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiXooK2jpz5AhUBgosKHTa-BG4Q6AF6BAgOEAM#v=onepage&q=Mexico%2F%20kaveh%20moussavi&f=false
https://books.google.se/books?id=7OcJEAAAQBAJ&pg=PT324&lpg=PT324&dq=Mexico/+kaveh+moussavi&source=bl&ots=-Wawr8KKaB&sig=ACfU3U0cFgMB3xUmuBwjMunnKMm_-1S1QQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwjq-6ipqJz5AhWDqIsKHVV8BpY4FBDoAXoECAwQAw#v=onepage&q=Mexico%2F%20kaveh%20moussavi&f=false
https://books.google.se/books?id=7OcJEAAAQBAJ&pg=PT324&lpg=PT324&dq=Mexico/+kaveh+moussavi&source=bl&ots=-Wawr8KKaB&sig=ACfU3U0cFgMB3xUmuBwjMunnKMm_-1S1QQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwjq-6ipqJz5AhWDqIsKHVV8BpY4FBDoAXoECAwQAw#v=onepage&q=Mexico%2F%20kaveh%20moussavi&f=false
https://books.google.se/books?id=7OcJEAAAQBAJ&pg=PT324&lpg=PT324&dq=Mexico/+kaveh+moussavi&source=bl&ots=-Wawr8KKaB&sig=ACfU3U0cFgMB3xUmuBwjMunnKMm_-1S1QQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwjq-6ipqJz5AhWDqIsKHVV8BpY4FBDoAXoECAwQAw#v=onepage&q=Mexico%2F%20kaveh%20moussavi&f=false
https://books.google.se/books?id=7OcJEAAAQBAJ&pg=PT324&lpg=PT324&dq=Mexico/+kaveh+moussavi&source=bl&ots=-Wawr8KKaB&sig=ACfU3U0cFgMB3xUmuBwjMunnKMm_-1S1QQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwjq-6ipqJz5AhWDqIsKHVV8BpY4FBDoAXoECAwQAw#v=onepage&q=Mexico%2F%20kaveh%20moussavi&f=false
https://books.google.se/books?id=7OcJEAAAQBAJ&pg=PT324&lpg=PT324&dq=Mexico/+kaveh+moussavi&source=bl&ots=-Wawr8KKaB&sig=ACfU3U0cFgMB3xUmuBwjMunnKMm_-1S1QQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwjq-6ipqJz5AhWDqIsKHVV8BpY4FBDoAXoECAwQAw#v=onepage&q=Mexico%2F%20kaveh%20moussavi&f=false
https://books.google.se/books?id=7OcJEAAAQBAJ&pg=PT324&lpg=PT324&dq=Mexico/+kaveh+moussavi&source=bl&ots=-Wawr8KKaB&sig=ACfU3U0cFgMB3xUmuBwjMunnKMm_-1S1QQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwjq-6ipqJz5AhWDqIsKHVV8BpY4FBDoAXoECAwQAw#v=onepage&q=Mexico%2F%20kaveh%20moussavi&f=false
https://books.google.se/books?id=hjBqpWMomn0C&pg=PA175&lpg=PA175&dq=Kaveh+Moussavi+contact+number&source=bl&ots=a0z_pCiTHa&sig=ACfU3U1ZzmDAcu9IxxLn_Pskus6gnbd8SQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiur5XQ6-H4AhUKX_EDHaPhDXg4HhDoAXoECAwQAw#v=onepage&q=Kaveh%20Moussavi%20contact%20number&f=false
https://books.google.se/books?id=hjBqpWMomn0C&pg=PA175&lpg=PA175&dq=Kaveh+Moussavi+contact+number&source=bl&ots=a0z_pCiTHa&sig=ACfU3U1ZzmDAcu9IxxLn_Pskus6gnbd8SQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiur5XQ6-H4AhUKX_EDHaPhDXg4HhDoAXoECAwQAw#v=onepage&q=Kaveh%20Moussavi%20contact%20number&f=false
https://books.google.se/books?id=hjBqpWMomn0C&pg=PA175&lpg=PA175&dq=Kaveh+Moussavi+contact+number&source=bl&ots=a0z_pCiTHa&sig=ACfU3U1ZzmDAcu9IxxLn_Pskus6gnbd8SQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiur5XQ6-H4AhUKX_EDHaPhDXg4HhDoAXoECAwQAw#v=onepage&q=Kaveh%20Moussavi%20contact%20number&f=false
https://books.google.se/books?id=hjBqpWMomn0C&pg=PA175&lpg=PA175&dq=Kaveh+Moussavi+contact+number&source=bl&ots=a0z_pCiTHa&sig=ACfU3U1ZzmDAcu9IxxLn_Pskus6gnbd8SQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiur5XQ6-H4AhUKX_EDHaPhDXg4HhDoAXoECAwQAw#v=onepage&q=Kaveh%20Moussavi%20contact%20number&f=false
https://books.google.se/books?id=hjBqpWMomn0C&pg=PA175&lpg=PA175&dq=Kaveh+Moussavi+contact+number&source=bl&ots=a0z_pCiTHa&sig=ACfU3U1ZzmDAcu9IxxLn_Pskus6gnbd8SQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiur5XQ6-H4AhUKX_EDHaPhDXg4HhDoAXoECAwQAw#v=onepage&q=Kaveh%20Moussavi%20contact%20number&f=false
https://books.google.se/books?id=hjBqpWMomn0C&pg=PA175&lpg=PA175&dq=Kaveh+Moussavi+contact+number&source=bl&ots=a0z_pCiTHa&sig=ACfU3U1ZzmDAcu9IxxLn_Pskus6gnbd8SQ&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiur5XQ6-H4AhUKX_EDHaPhDXg4HhDoAXoECAwQAw#v=onepage&q=Kaveh%20Moussavi%20contact%20number&f=false
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از فروپاشی اتحاد  شود. پس دا میپیاش  کشد و سروکله موسوی هرجایی که پول باشد بو می
او از حوزه کامپیوتر و رادار به حوزه  ،جماهیر شوروی و تشکیل کشورهای مستقل آسیای میانه

 در رابطه با پرونده نوری نیز او به دنبال سرکیسه کردن دادخواهان بود. نفت وارد شد. 
بافی پیگیر کاوه موسوی در معرفی خود به عنوان  ساز جعل ترین رخدادی که زمینه مهم

نظام شرکت نفتی ویتول و تجارت نفت با از او پرونده کالهبرداری  شد «پروفسور»و  «حقوقدان»
  .که به زندان و توقیف اموال وی انجامیداست  اسالمی نکبت

ژیم سیاه خود در همکاری با ر  کوشد سابقه های مختلف می هاوس کاوه موسوی در کالب
شود که نفت کشورهای  جمهوری اسالمی و فروش نفت آن را انکار کند. او به دروغ مدعی می

 ؟ گویند اسناد در این باره چه میکند. اما  فروخته است و به این کار افتخار می آسیای میانه را می
تجارت که در کار  (Vitol Group) پروژه مشترکی را با شرکت ویتول  ۱۹۹۳کاوه موسوی در سال 

تا  ۱۹۹۱های  هفت سفر او به ایران در بین سال د.نفت خام و بنزین در سراسر دنیا است، آغاز کر
های امنیتی و سپاه صورت گرفت. در این  به منظور ایجاد ارتباط با مراکز قدرت در دستگاه ۱۹۹۶

تحویل  پروژه قرار بود کاوه موسوی نفت خام کشورهای آسیای میانه را در سواحل دریای خزر
کاوه  ،بگیرد و ما به ازای آن نفت در جنوب ایران به دست مشتریان برساند. طبق اسناد دادگاه

های پرنفوذ خود در ایران انجام  موسوی به شرکت ویتول گفته بود که این کار را از طریق رابط
  .خواهد داد

 
سوی اقامه دعوا کرد و شرکت نفتی ویتول در دادگاهی در انگلستان علیه کاوه مو ۲۰۰۱در سال 

محموله نفتی را با همکاری دیگر متهم پرونده محمد قدیمی قشالقی  دهمدعی شد که وی پول 
به شرکت ویتول پرداخت نکرده و با کالهبرداری مالی به این شرکت ضرر وارد کرده است. در 

 ند.ا میلیون دالر تخمین زده  بیستبخشی از مدارک دادگاه شاکیان ضرر خود را بیش از 
در پی این شکایت، دادگاه به نفع ویتول رای داد و حکم جهانی تفتیش و ضبط اموال موسوی را 

 صادر کرد. 
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، توسط قاضی ۲۰۰۲اما کاوه موسوی از حکم دادگاه بطور کامل تبعیت نکرد و از این رو در سال 

کاوه موسوی « عدم صداقت»می مبنی بر ماه زندان محکوم شد. شاکیان مدارک محک دوازدهبه 
 به دادگاه ارائه داده بودند که مورد استناد قاضی قرار گرفت. 

https://www.casemine.com/judgement/uk/5b46f1f22c94e0775e7eea37  
موسوی در دادگاه شکست خورد و نه تنها مدتی را در زندان گذراند بلکه در نهایت با حکم 

های حقوقی شاکیان نیز شد. چند ماه پس  هزار پوند هزینه چهلدادگاه، ملزم به پرداخت حدود 
 .از صدور حکم ضبط اموال و زندان، کاوه موسوی اعالم ورشکستگی کرد

 
به  ۲۰۰۶توقیف شد و در سال مشمول و همسرش خریده بود  این کاخ که موسوی به نام خود

 میلیون پوند فروخته شد.  بیستقیمت 
فرزانه پیروز موسوی همسر کاوه موسوی و خدیجه صائبی مادر کاوه موسوی از دیگر متهمان این 
پرونده بودند. طبق اسناد دادگاه شاکیان مدعی بودند که کاوه موسوی از حساب بانکی همسر 

کرده و برای مصون ماندن اموال مسروقه، به نام همسر و  برای پرداخت رشوه استفاده میخود 
 .کرده است مادر خود امالک تهیه می

 توانید نام متهمان پرونده را مالحظه کنید: در این آدرس می

https://www.casemine.com/judgement/uk/5b46f1f22c94e0775e7eea37
https://www.casemine.com/judgement/uk/5b46f1f22c94e0775e7eea37
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-Trade-content/uploads/2019/02/Berry-https://www.bakerandpartners.com/wp
Limited.pdf 

کادمیک خوبی است در  متأسفانه نام فرزانه پیروز همسر موسوی که دارای تحصیالت آ
 های فساد موسوی آلوده شده است. پرونده

طبق مدارک دادگاه، قشالقی با همکاری . محمد قدیمی قشالقی رابط کاوه موسوی در ایران بود
  یکی از اقوام نزدیک خود که در آن زمان مدیر شرکت صنعتی دریایی ایران )به

گرفت و آن را به سواحل  بوده، نفت را در سواحل شمالی ایران تحویل می صدرا( اختصارشرکت
 کرد.  جنوبی منتقل می

 ۱۲۲او به منظور هوچیگری شکایتی بالغ بر  بریتانیا، پیش از محکومیت موسوی در دادگاه
میلیون دالر علیه شرکت نفتی انگلیسی ویتول بر سر معامله نفتی با رژیم در دادگاه مطرح کرده 

به گزارش کردند.  های رژیم از او حمایت می در این پرونده رسانه بود که عاقبت آن را باخت.
 در این مورد توجه کنید:  «تهران تایمز»
ارش هفته نامه چاپ لندن)آبزرور، یک تاجر ایرانی مقیم انگلیس به نام کاوه موسوی قصد به گز»

میلیون  ۱۲۲دارد از شرکت نفت ویتول انگلیس به دلیل عدم دریافت سهم خود از قرارداد نفتی 
 دالری این شرکت و جمهوری اسالمی شکایت کند. 

دیگری را در برمودا به منظور  گوید شرکت نفت ویتول و موسوی شرکت این هفته نامه می
 اند.  اندازی کرده صادرات نفت از آسیای میانه به ایران راه

افزاید که رابین کوک وزیر امور خارجه اسبق انگلیس مطلع شده است که ویتول  این گزارش می
شود در ایران گم شده از شرکت بیمه دریافت  سه میلیون دالر به عنوان غرامت نفتی که ادعا می

رده است. اما موسوی ادعای ویتول را تقلب دانسته و گفته است که هیچ نفتی در ایران گم ک
 نشده است.

رود با ارجاع پرونده به دادگاه، بسیاری از اتفاقات پشت پرده در رابطه با قرارداد نفتی  گمان می
دادگاه شهادت فاش شود. موسوی قصد دارد از آلن دانکن، نماینده حزب محافظه کار بخواهد در 

 «دهد.
https://www.tehrantimes.com/news/67712/Iranian-Businessman-to-Sue-
British-Oil-Company 

کردن در   موسوی در تالش برای رد گمهرکجا که نام موسوی هست یک افتضاح پشت آن است. 
تازه  یکرد و دروغ ای به پا می شنگه هر روز الم از شرکت نفتی ویتول پرونده کالهبرداری نفتی

https://www.bakerandpartners.com/wp-content/uploads/2019/02/Berry-Trade-Limited.pdf
https://www.bakerandpartners.com/wp-content/uploads/2019/02/Berry-Trade-Limited.pdf
https://www.tehrantimes.com/news/67712/Iranian-Businessman-to-Sue-British-Oil-Company
https://www.tehrantimes.com/news/67712/Iranian-Businessman-to-Sue-British-Oil-Company
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موضوع فروش نفت آلوده به پاکستان یکی از افتضاحاتی است که کاوه موسوی کرد.  می سرهم
 دهد:  گزارش مینیز درگیر آن بوده است. روزنامه گاردین در این باره چنین 

است، زمانی که شرکت  ۱۹۹۳دولت پاکستان در حال بررسی یک محموله عظیم نفتی در سال »
را به شرکت برق دولتی این کشور فروخت. گفته « آلوده»تن نفت  ۲۸۰۰۰۰انگلیسی ویتول 

راجا بشیر، دادستان  ها وارد کرده است. ها پوند خسارت به نیروگاه شود که این سوخت میلیون می
کل پاکستان، در حال بررسی ادعاهایی است مبنی بر اینکه این سوخت، نفت آلوده کویت بوده 

 دست آمده است.  که پس از جنگ خلیج فارس از صحرای عربستان سعودی به
ارتش صدام حسین هنگام عقب نشینی از کویت به عراق در پایان جنگ، چاه های نفت کویت را 

 و در نتیجه مقادیر زیادی سوخت به دریا و صحرا ریخت. منفجر کرد
شد آلوده به شن و نمک بود خریداری کرد و سپس  ویتول مقدار زیادی از این نفت را که گفته می

 های دولتی این کشور از آن استفاده کرد. آن را به پاکستان فروخت و در نیروگاه
که الهور و کراچی را در  ۱۹۹۴شور در ژانویه این نفت پس از خرابی یکی از نیروگاه های اصلی ک

  وارد کرد. به صنعت محلی میلیون پوند ۱۰۰تاریکی چند ساعته فرو برد و خسارتی به ارزش 
تحقیقات راجا بشیر بر این ادعا متمرکز است که ویتول از اسناد جعلی برای پنهان کردن منشأ 

ت با کیفیت خوب از ایران توصیف می واقعی نفت استفاده کرده است و آن را به عنوان سوخ
 «کند.

 دهد: گزارش می در ادامه روزنامه گاردین
های  کش االصل بریتانیایی که نفت پپر تأیید کرد که مقامات پاکستان از کاوه موسوی، تاجر ایرانی»

 اند. آلوده از کویت را به ویتول فروخته بود، مدارکی گرفته
موسوی مدعی است که در حین کار در دفتر ویتول، یکی از کارمندان ارشد شرکت به او گفته 

 شده است. «حل»است که مشکل پاکستان توسط آلن دانکن 
برای  اوکند. او معتقد است موسوی از نام  دانکن دخالت در حل مشکالت این محموله را رد می

به خاطر قرارداد نفتی در ایران  تولاز وی ی. موسوکند تحت فشار گذاشتن ویتول استفاده می
 شکایت کرده است.میلیون دالر  ۱۲۲

گوید که از  دانکن، که در مورد این حقیقت که واسطه فروش نفت گاز به پاکستان بوده است، می
 داند. معامالت ویتول در ایران چیزی نمی

 «هستم.ارتباط  ه باشد بیهرگونه اختالف فعلی که ]موسوی[ با این شرکت داشت اوی گفت: من ب
https://www.theguardian.com/politics/2001/jul/22/conservatives.observerpolitics 

https://www.theguardian.com/politics/2001/jul/22/conservatives.observerpolitics
https://www.theguardian.com/politics/2001/jul/22/conservatives.observerpolitics
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او را نابود کرد.  ،کالهبرداری از ویتولپرونده هایی که موسوی به خرج داد اما  بازی با همه حقه
رعایت کند ویتول دستوری دریافت را هنگامی که وی نتوانست ضرب االجل برای ارائه شواهد 

های قانونی خود کند. با باال رفتن لوایح،  کرد که موسوی را مجبور به پرداخت بخشی از هزینه
او را به سمت  زد می صدها هزار پوند به اش به ویتول که سر اما بدهیموسوی پرونده را رها کرد. 

ورشکستگی سوق داد. ویتول ادعای ورشکستگی موسوی را نپذیرفت. وکالی ویتول دادگاه را 
متقاعد کردند که دستور توقیف کامپیوترهای او را بدهند تا بتوان سوابق او را بررسی کرد. 

یش در کامپیوترهایش هست ها متی در مورد کالهبردارییدانست اطالعات ذیق موسوی که می
حکم دادگاه را نپذیرفت. او از موضوع حقوق بشر در ایران سوءاستفاده کرد و مدعی شد که یک 

خواهد این  فعال حقوق بشر است و در کامپیوترش اسامی مخالفان حکومت اسالمی است و نمی
وامل سپاه پاسداران و شده تنها با ع در حالی که او در زمان یاداطالعات به آخوندها منتقل شود. 

 دستگاه امنیتی مراوده داشت و هیچ ارتباطی با موضوع حقوق بشر در ایراننداشت. 
هنگامی  اوبر اساس تحقیقاتی که کردم ای است.  موضوع کامپیوتر موسوی خود داستان جداگانه

اش   از کارگری که در خانهزبانی  چرب شد و بامشغول کار بود متوجه حضور پلیس  خانهدر  که
. کارگر تا پلیس نبیند ش را در میان وسائل کارش قرار دهدبتا که لب خواستمشغول کار بوده 

ی که انجام که مبادا کار شدنگران  گشتازوقتی به خانه ب. اما کردچنین  ،فریب خوردهمزبور 
یل پلیس را در جریان به همین دل و برایش تبعات حقوقی داشته باشد. غیرقانونی باشد داده 

 موضوع کامپیوتر باال گرفت. گذاشت و در پی تحقیقات  
پر و  گفته بود در دادگاه برای فرار از مجازاتبه دروغ بزرگی که  موسوی ،پس از آزادی از زندان
مقام  ارتقا داد و پس از آن «وکیل حقوق بشر»به  «فعال حقوق بشر»از  بال داد. ابتدا خود را

و سرانجام سر از دادگاه الهه  را هم به خود اعطا کرد «حقوقدانی»و  «پروفسوری»و « استادی»
  است. «الهه المللی قاضی دیوان کیفری بین»درآورد و مدعی شد 

ها سال مبارزه با رژیم نکبت  که مدعی ده «فعال بزرگ حقوق بشری»فکرش را بکنید یک 
در دوران اقتدار سعید امامی هفت بار به ایران سفر  ۱۹۹۶تا  ۱۹۹۱های  اسالمی است بین سال

محمد قدیمی دستگیری شریکش  ۱۹۹۶دلیل عدم سفر او به ایران پس از سال کرده است. 
 دستگیری او زنگ خطری برای کاوه موسوی بود. در ایران است.  قشالقی

موسوی  مرتکب شده بودند.گی زرو یا خالف ب احتمااًل این دو سر رژیم را نیز کاله گذاشته بودند
ترسید چنانچه پایش را به ایران بگذارد همچون شریکش سر از زندان در بیاورد. اگرچه  می

قشالقی به دلیل ارتباطی که با صاحبان قدرت در ایران داشت پس از تحمل چهار سال قدیمی 
 توانست دچار دردسری بزرگ شود.  اما موسوی می آزاد شد زندان
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در موارد گوناگون با وعده ساخت کارخانه و یا ارائه تسهیالت اقامتی در  شود وی گفته می
دار و یا حتی دوستانش کالهبرداری کرده  انگلستان و یا کارهای متنوع حقوقی از ایرانیان سرمایه

 است. 
تواند موضوع  ایوبی قول داده بود که می هزار پوند، به هرش صادق ۱۰او حتی با وعده دریافت 

داند که انجام چنین  ترش را حل کند. هرکس که خرده هوش و عقلی داشته باشد میحضانت دخ
 کاری از سوی کسی که نه وکیل است و نه پروانه وکالت در سوئد دارد محال است. 

آید. رفتار او در چند  دفعه بعد کجا فرود میوی داند  کس نمی گویند هیچ می موسویدوستان 
 سال گذشته این موضوع را به خوبی اثبات کرده است. 

مالی که نام موسوی با آن گره خورده است مربوط به دولت پاکستان است که   آخرین پرونده
قاضی کنند.  یاد می« اخاذی»نگاران پاکستانی از آن به عنوان  ساله دارد. روزنامه بیستای  سابقه

 توصیف کرده است.«  شده مجرم محکوم»عظمت سعید در گزارش خود کاوه موسوی را یک 
-ejustic-sue-will-says-moussavi-https://www.thenews.com.pk/print/814633

defamation-for-saeed 
از این پرونده به عنوان پیروزی و موفقیت یاد کرده و « و تو من »با این حال موسوی در تلویزیون 

گهی تبلیغاتی»متاسفانه این تلویزیون یک  های  نادرست در مورد موسوی در یکی از برنامه« آ
 اش پخش کرده است.   پربیننده

و « نواز شریف»مجبور به عذرخواهی و پوزش از  ۲۰۲۲جای ذکر است که موسوی در سال 
های میلیارد دالری خانواده شریف  پرداخت مخارج دادگاه وی شد. موسوی، مدعی ردیابی دارایی

شده بود و همچنین مدعی شده بود که به دلیل توقف تحقیقات در مورد فساد، رشوه میلیونی از 
 سوی خانواده شریف به وی پیشنهاد شده است.

-nawaz-to-apologises-moussavi-kaveh-scandal-https://arynews.tv/broadsheet
sharif/ 

« ادعای برودشیت در مورد پیشنهاد خانواده شریف جنجال برانگیخته است»به این سند با تیتر 
 منتشر شده نگاه کنید:  ۲۰۲۱ژانویه  ۱۲که در 

-offer-about-claim-thasiamonitor.org/pakistan/broadsheetshttps://www.sou
controversy-stirs-sharifs 

در تحقیقات برودشیت هیچ مدرکی دال بر فساد، ثروت »کاوه موسوی یک سال بعد مدعی شد که 
دزدیده یا پنهان یا ثروت غیرقابل توضیح در هیچ کجای دنیا یافت نشد. ما ثروت غارت شده 

کردیم، اما یک روپیه مربوط به آقای نواز شریف، نخست وزیر سابق، یا یکی از اعضای  زیادی پیدا

https://www.thenews.com.pk/print/814633-moussavi-says-will-sue-justice-saeed-for-defamation
https://www.thenews.com.pk/print/814633-moussavi-says-will-sue-justice-saeed-for-defamation
https://arynews.tv/broadsheet-scandal-kaveh-moussavi-apologises-to-nawaz-sharif/
https://arynews.tv/broadsheet-scandal-kaveh-moussavi-apologises-to-nawaz-sharif/
https://www.southasiamonitor.org/pakistan/broadsheets-claim-about-offer-sharifs-stirs-controversy
https://www.southasiamonitor.org/pakistan/broadsheets-claim-about-offer-sharifs-stirs-controversy
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سال تحقیق. اگر کسی خالف این را  ۲۱توانم قاطعانه بگویم که تقریبًا پس از  خانواده او نبود. می
به دالیل سیاسی علیه نواز شریف  NABگوید. شکی ندارم که  به شما بگوید، به شما دروغ می

 کنم. ه سازی کرده است و به همین دلیل از نواز شریف عذرخواهی میپروند
کنم: آقای شریف، ما یک عذرخواهی به شما بدهکاریم، زیرا آقای شریف شما آشکارا  تکرار می

 «یافته رسوا شدید.  قربانی یک شکار جادوگران سازمان
-nawaz-against-evidence-graft-no-https://www.thenews.com.pk/print/943613

broadsheet-family 
https://www.youtube.com/watch?v=TS1FwwINnuE&ab_channel=Uncensoredwith
Dr.Babak%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86

8%A%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D
A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9 

  نویسد: در مورد موسوی و پرونده وی می ۲۰۲۲آوریل در ftekhar A KhanIافتخار آ خان 
Broadsheet های انجام شده در  نواز شریف برای تسویه هزینه هزار پوند به حتی مبلغ بیست

جریان دادرسی پرداخت کرد. اما توجه کنیم  که موسوی قباًل در یک پرونده در دادگاه  لندن 
سی میلیون دالر از دولت پاکستان اخاذی کرده بود. آنچه او به نواز شریف پرداخت کرد، در 

یر که او با برنده شدن در یک پرونده داوری در های فق ها دالر پول پاکستانی مقایسه با میلیون
 «دادگاه عالی لندن به جیب زد، مبلغی ناچیز است.

-moussavi-https://dailytimes.com.pk/916590/kaveh
--resurfaces/?fbclid=IwAR2zkv

j5nBhvDeBG0elVroXytFZa_ACxW4_gYbiqoNCAcIEa_bhuLeXfw 
پرنسیپی است به ذکر یک نمونه در  برای این که بهتر روشن شود کاوه موسوی  چه موجود بی

ده پاکستان باال گرفت ناگهان کاوه موسوی برای کنم. وقتی افتضاح پرون باره این پرونده اکتفا می
ها به سویی دیگر، به میدان آمد و با طرح این موضوع که  انحراف افکار عمومی و جلب نگاه

David Rose حساب از او کرده  وپنجاه هزار پوند حق دیوید رز، دوست نزدیکش تقاضای دویست
 جنجال جدیدی بر پا کرد. در اخبار آمده است:

نگار دیلی میل را به چالش  ، دیوید رز، روزنامهBroadsheet LLCموسوی، مدیر عامل کاوه »
کند رز برای  کشد تا او را برای یک پرونده افترا به دادگاه عالی لندن منتقل کند، زیرا ادعا می  می

پوند کمیسیون  Broadsheet ،۲۵۰۰۰۰میلیون دالر بدهی دولت پاکستان به  سیدریافت 
 «ه است.درخواست کرد

https://www.thenews.com.pk/print/943613-no-graft-evidence-against-nawaz-family-broadsheet
https://www.thenews.com.pk/print/943613-no-graft-evidence-against-nawaz-family-broadsheet
https://www.youtube.com/watch?v=TS1FwwINnuE&ab_channel=UncensoredwithDr.Babak%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%25A
https://www.youtube.com/watch?v=TS1FwwINnuE&ab_channel=UncensoredwithDr.Babak%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%25A
https://www.youtube.com/watch?v=TS1FwwINnuE&ab_channel=UncensoredwithDr.Babak%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%25A
https://www.youtube.com/watch?v=TS1FwwINnuE&ab_channel=UncensoredwithDr.Babak%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%25A
https://dailytimes.com.pk/writer/iftekhar-a-khan/
https://dailytimes.com.pk/916590/kaveh-moussavi-resurfaces/?fbclid=IwAR2zkv--j5nBhvDeBG0elVroXytFZa_ACxW4_gYbiqoNCAcIEa_bhuLeXfw
https://dailytimes.com.pk/916590/kaveh-moussavi-resurfaces/?fbclid=IwAR2zkv--j5nBhvDeBG0elVroXytFZa_ACxW4_gYbiqoNCAcIEa_bhuLeXfw
https://dailytimes.com.pk/916590/kaveh-moussavi-resurfaces/?fbclid=IwAR2zkv--j5nBhvDeBG0elVroXytFZa_ACxW4_gYbiqoNCAcIEa_bhuLeXfw
https://dailytimes.com.pk/916590/kaveh-moussavi-resurfaces/?fbclid=IwAR2zkv--j5nBhvDeBG0elVroXytFZa_ACxW4_gYbiqoNCAcIEa_bhuLeXfw
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-to-rose-david-challenges-moussavi-kaveh-https://www.geo.tv/latest/335870
expose-kickback-250000-over-him-sue 

می دانست که دیوید رز به دلیل هزینه گزاف کشاندن پرونده به دادگاه و موسوی به خوبی 
ای چم و خم  کند. اصواًل کالهبرداران حرفه بودن آن از انجام این کار خودداری می  نتیجه بی

 دانند.  های فرار آن را خوب می قانون و راه
پیشنهاد  QCظفرعلی دهد که موسوی به وکیل دادگستری  اسناد و اخبار منتشر شده نشان می

 کرده بود در ازای دریافت دو میلیون دالر دولت پاکستان را به توافق با وی ترغیب کند.
-offered-moussavi-kaveh-says-qc-ali-zafar-https://www.geo.tv/latest/331002

khan-imran-from-money-broadsheet-getting-for-cut-us2m-him 
کادمیک سابق »خوبست بدانیم که در اخبار آمده بود:  برودشیت که متعلق به کاوه موسوی، آ

کسفورد ایرانی نظارت یک مدیر تصفیه منصوب از سوی دادگاه  االصل است، اکنون تحت دانشگاه آ
کرد و قباًل یک سال زندان در انگلیس به دلیل  است. موسوی در ابتدا بودجه داوری را تأمین می

 «های نامرتبط گذرانده بود. اهانت به دادگاه در دادرسی
https://epaper.dawn.com/DetailImage.php?StoryImage=02_10_2019_005_007 

گاه به پرونده هاوس  وقتی موسوی در کالب  کند  های حقوقی تعریف می های فارسی برای افراد ناآ
الوکاله گرفته است،  منظورش همین پرونده  میلیون دالر حق ونه بیستکه در یک پرونده 

گوید بلکه در  الوکاله و ... دروغ می پاکستان است. او نه تنها وکیل نیست و در مورد وکالت و حق
این پرونده، خود او موکل استوارت نیوبرگر، وکیل ارشد مستقر در واشنگتن است که با یک شرکت 

 الوکاله سنگینی به او بدهد.  باید حق ند و این موسوی است که میک المللی کار می حقوقی بین
در واقع منحل شده است. پیشینه این انحالل تا حدودی پیچیده است. به طور  برودشیتشرکت 

منحل  ۲۰۰۷در آوریل  سمنحل شد و سپ ۲۰۰۵ابتدا در مارس  Broadsheet LLCخالصه، 
 International Asset Recovery Limitedکت توسط شر ۲۰۰۹شد. متعاقبًا شرکت در نوامبر 

("IAR") های معوقه از طریق رسیدگی داوری به ثبت بازگشت. به منظور بازیابی هزینه 
های سرمایه گذاران دعوی، هزینه  با استفاده از کمک از سوی دادگاه مدیر تصفیه منصوب

میلیون دالر آمریکا بازپس گرفته شد. با  سیمین کرد و در نهایت حدود أرسیدگی به داوری را ت
ین کنندگان مالی دعوی به وجود آمد که منجر به أماین حال، اختالفی بین شرکت و یکی از ت

 ارجاع بیشتر به داوری شد که هنوز حل نشده است.

https://www.geo.tv/latest/335870-kaveh-moussavi-challenges-david-rose-to-sue-him-over-250000-kickback-expose
https://www.geo.tv/latest/335870-kaveh-moussavi-challenges-david-rose-to-sue-him-over-250000-kickback-expose
https://www.geo.tv/latest/331002-zafar-ali-qc-says-kaveh-moussavi-offered-him-us2m-cut-for-getting-broadsheet-money-from-imran-khan
https://www.geo.tv/latest/331002-zafar-ali-qc-says-kaveh-moussavi-offered-him-us2m-cut-for-getting-broadsheet-money-from-imran-khan
https://epaper.dawn.com/DetailImage.php?StoryImage=02_10_2019_005_007
https://epaper.dawn.com/DetailImage.php?StoryImage=02_10_2019_005_007
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-a-liquidation-in-llc-broadsheet-of-matter-the-https://www.cains.com/in
-who-petitioner-the-from-primarily-funding-seek-to-expected-is-liquidator

ointmentapp-their-sought/ 
که بیانگر شخصیت و نوع کار  نگاه کنید به آخرین تحوالت پیرامون پرونده موسوی و پاکستان

های پاکستانی ادعا  رسانه ۲۰۲۲آوریل  ۱۴ .شود که نوعی شرخری محسوب می موسوی است
 کردند:

شنبه زمانی که رئیس سازمان مبارزه با اختالس  ( روز پنجPACهای عمومی ) کمیته حساب»
وزیر سابق عذرخواهی کرده بود، به شرکت بازیابی دارایی  ادعا کرد مردی که از نواز شریف نخست

، وابسته نبود، شوکه شد. جاوید اقبال، رئیس دفتر ملی Broadsheet LLCمستقر در بریتانیا، 
کاوه موسوی، مدیر عامل شرکت بازیابی دارایی  بدون نام بردن از  (NABپاسخگویی )
Broadsheet گفت که این شرکت از نواز عذرخواهی نکرده است و شخصی که این کار را کرده ،

 «است، شخص دیگری بوده است. اساسًا او ]موسوی[ هیچ ارتباطی با برودشیت ندارد.
-nawaz-to-apologise-didnt-https://tribune.com.pk/story/2352559/broadsheet

chief-nab-claims 
کسفورد نیز   موسوی پس از مطرح شدن نام مهدی  بههاشمی و پذیرش او در دانشگاه آ

ز این کار احترام قائل شدن برای پرستیژ پرداخت. هدف اصلی او اآفرینی و هوچیگری  جنجال
کسفورد و یا مقوله علم و دانش نبود. او می کارنامه سیاه خود در   کوشید با این هیاهو دانشگاه آ

 های نفتی وابسته به سپاه و دستگاه امنیتی و مهدی هاشمی را بپوشاند.  ارتباط با رژیم ، شرکت
غالبًا همراه ها  تا پیش از دستگیری نوری، نام کاوه موسوی در رسانهها مراجعه شود،  اگر به آرشیو

های  از وی در پرونده ردی و های تجاری آمده است  بازی در پروژه با کالهبرداری و حقه
بازی خود را به آن وصل کرده،  به جز پرونده زهرا کاظمی در کانادا که با حقهبشری و ...  حقوق

و  ها قرار گیرد ی برای او به وجود آورد که در صدر اخبار رسانهدستگیری نوری، فرصتنیست. 
 . فضای اپوزیسیون را آلوده کند

در به وجود آوردن زمینه برای این عنصر مخرب و شیاد سهیم هستم و به  ندانسته متأسفانه من
  کنم.   ، عذرخواهی میاشتباهم همین دلیل ضمن پذیرش مسئولیت

الی و نفتی و کالهبرداری توانسته باشد قسر در برود، اما دهای م موسوی ممکن است در پرونده
ای نیست که  در پرونده مربوط به جنبش دادخواهی از چنین شانسی برخوردار نیست. این لقمه

 اجازه دهم از گلوی آلوده او پایین رود. 


https://www.cains.com/in-the-matter-of-broadsheet-llc-in-liquidation-a-liquidator-is-expected-to-seek-funding-primarily-from-the-petitioner-who-sought-their-appointment/
https://www.cains.com/in-the-matter-of-broadsheet-llc-in-liquidation-a-liquidator-is-expected-to-seek-funding-primarily-from-the-petitioner-who-sought-their-appointment/
https://www.cains.com/in-the-matter-of-broadsheet-llc-in-liquidation-a-liquidator-is-expected-to-seek-funding-primarily-from-the-petitioner-who-sought-their-appointment/
https://tribune.com.pk/story/2352559/broadsheet-didnt-apologise-to-nawaz-claims-nab-chief
https://tribune.com.pk/story/2352559/broadsheet-didnt-apologise-to-nawaz-claims-nab-chief
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آکسفوردایجادشرمساریبرایفریبچاوزو
کسفورد انجام دادکاوه ای که  مفتضحانه یکی از اقدامات دعای ا ،موسوی در ارتباط با دانشگاه آ

ونزوئال است. تأمل بر این مورد  سابق به هوگو چاوز رئیس جمهوری« دکترای افتخاری»اعطای 
 . کند بیشتر آشنا می برد هایی که به کار می  و شیوه او ما را با شخصیت و منش

موسوی مزه   آید به مذاق ملی به دست می سرمایهنفت که از غارت آورده و یامفت داللی  بادپول 
وی پس از آزادی از به همین دلیل  از آن دست بکشد. ست به راحتیتوان و او نمی بود کرده

زندان و به هم خوردن روابطش با جمهوری اسالمی و شرکت نفتی ویتول، به دنبال جایگزین 
بود نژاد و متحد رژیم  که او  یار غار احمدیبه ویژه  بودند،؛ ونزوئال و چاوز بهترین گزینه گشت می
  های مورد نظر موسوی برخوردار بود.  از همه ویژگیو 

  کند که هوگو چاوز قرار است برای یک دیدار دو روزه موسوی اطالع پیدا می ۲۰۰۶در ماه مه 
که به دنبال معامالت نفتی با دولت فاسد ونزوئال و ارتباط با  به لندن سفر کند. اوخصوصی، 

المللی است، فرصت را  های نزدیک به نظام اسالمی در سطح بین دولتمردان این کشور و چهره
 . شود دست به کار می ،مغتنم شمرده

از هوگو چاوز برای سخنرانی در « چپ»اصطالح  ای به عده ۲۰۰۲که در سال  خبر داشتوی 
کسفورد دعوت دانش کسفورد را   Trinity College. سخنرانی چاوز در بودند کرده گاه آ دانشگاه آ

 توانید ببینید.  زیر می  در لینک
ab_channel=mischiefOxfordhttps://www.youtube.com/watch?v=FrvJQJs5ITw& 

خبر از همه  بی چاوز ،«پروفسور موسوی» جعلی عنوان اب طرحی که در سر داشتبرای پیشبرد  او
کسفورد دعوت می جا کند و یک آسمانخراش دروغ هم روی این دعوت  را برای یک سخنرانی به آ

کسفورد به چاوز « وق بشربرنامه حق»قبوالند که قرار است  به دولت ونزوئال می . اوکند سوار می آ
چاوز و دولت ونزوئال نیز فریب  کهآراید  دکترای افتخاری دهد. موسوی دروغ را چنان می

شود. این در حالی است که در  خورند و دامنه این شیادی تا کوبا نیز کشیده می بازی او را می حقه
کسفورد از اعطای مدرک دکترای افتخاری به مارگرت تاچر ن ۱۹۸۵سال  با  وزیر این کشور خستآ

کسفورد بود خودداری کرده بود. وجودی که دانش گنجید  نمیشان  مخیله عقل در ها آن آموخته آ
 دانشگاه چنین دروغی بگوید. « پروفسور»که یک 

-degree-honorary-https://www.theguardian.com/politics/2010/jan/30/thatcher
oxford-refused 

https://www.youtube.com/watch?v=FrvJQJs5ITw&ab_channel=mischiefOxford
https://www.youtube.com/watch?v=FrvJQJs5ITw&ab_channel=mischiefOxford
https://www.theguardian.com/politics/2010/jan/30/thatcher-honorary-degree-refused-oxford
https://www.theguardian.com/politics/2010/jan/30/thatcher-honorary-degree-refused-oxford
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کسفورد و برای هر دو  در نتیجه دروغپردازی کاوه موسوی هم چاوز متضرر شد و هم دانشگاه آ
حتی امکان سخنرانی در دانشگاه  ۲۰۰۲این بار چاوز برخالف سال  شرمندگی ایجاد شد.

کسفورد ر  ا نیز نیافت.آ
کسفورد به بار آورده  به گزارش ایندیپندنت در مورد افتضاحی که کاوه موسوی برای دانشگاه آ

 بود توجه کنید:
کند، بلکه در  های سیاسی ایجاد می هوگو چاوز نه تنها در طول سفر خود به بریتانیا جنجال»

 دنیای تار عنکبوت دانشگاهی نیز چیزهایی را برانگیخته است.
جمهور ونزوئال که در آخر هفته وارد لندن شد، پس از اینکه حامیانش به اشتباه اعالم  رئیس

کسفورد ایجاد  کردند که به او مدرک افتخاری اعطا شده است، وحشت بزرگی را در دانشگاه آ
 کرده است.

د آلفردو تورو هاردی، سفیر این کشور در لندن، اخیرًا در سخنانی در تلویزیون ونزوئال مدعی ش
کسفورد دریافت خواهد کرد. -که جناح چپ این افتخار را از مرکز مطالعات اجتماعی  حقوقی آ

از طریق پروفسور موسوی مطلع شدم که این مرکز به همراه برنامه حقوق بشر »وی گفت: 
دانشکده حقوق اقداماتی را آغاز کرده اند تا دانشکده درخواست دریافت مدرک افتخاری برای 

 «اوز را رسمی کند.رئیس جمهور چ
کسفورد می متأسفانه، به سادگی می گویند که  توان گفت که این اطالع نادرست است. مقامات آ

 چنین مدرکی به رهبر ونزوئال اعطا نشده )و یا در آینده اعطا نخواهد شد(.
ای برای اعطای مدرک افتخاری به چاوز  هیچ برنامه»کند که  یک سخنگوی دانشگاه تأیید می

ها از او دعوت کرده بود که بیاید و  یکی از اعضای یکی از دپارتمان»دانشگاه وجود ندارد. توسط 
 «سخنرانی کند، واقعًا) فقط( همین است.

-at-controversy-of-degree-a-up-stirs-/www.independent.co.uk/news/people/pandora/chavezhttps:/
478321.html-oxford 

 
نوشته  ۲۰۰۶در چهارم ماه مه   Jessica Goodmanبه گزارش دیگر در این زمینه که توسط 

  توجه کنید: شده
ر جنجالی ونزوئال، مدرک افتخاری ادعای سفارت ونزوئال مبنی بر اینکه هوگو چاوز، رئیس جمهو»

کسفورد دریافت می کند، باعث ایجاد سردرگمی در این دانشگاه شده است. آلفردو تورو هاردی   آ
حقوقی دانشگاه به او گفته  -سفیر ونزوئال در لندن گفت یکی از اعضای مرکز مطالعات اجتماعی

کسفورد در حال آماده شدن برای اعطای دکترا به رئیس جم  هور است.که آ

https://www.independent.co.uk/news/people/pandora/chavez-stirs-up-a-degree-of-controversy-at-oxford-478321.html
https://www.independent.co.uk/news/people/pandora/chavez-stirs-up-a-degree-of-controversy-at-oxford-478321.html
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از طریق »گوید:  که پیگیر ماجرا بود می The Oxford Student دانشجویی تورو هاردی به نشریه
پروفسور موسوی مطلع شدم که این مرکز، همراه با برنامه حقوق بشر دانشکده حقوق، این روند را 

اند تا دانشکده درخواست مدرک افتخاری رئیس جمهور چاوز را رسمی کند. بدیهی  آغاز کرده
 «نوز در مرحله اولیه است.است که این مدرک افتخاری هنوز اعطا نشده است، زیرا ه

با این حال، چندین منبع در داخل دانشگاه از آن زمان تاکنون هرگونه برخوردی با رئیس جمهور 
 اند. یا سفیر را رد کرده

تماس گرفت تا او  Alo Presidenteآوریل با برنامه گفتگوی زنده پرزیدنت چاوز  ۲سفیر در تاریخ 
این ادعا در مطبوعات ملی ونزوئال منتشر شد و در ادامه به  را از این خبر مطلع کند و متعاقباً 
کشیده شد. این برنامه در وب سایت خود  Mesa Redondaبرنامه تلویزیونی کوبا مسا ردوندا 

دعوت نامه را دریافت کردم و در حال بررسی »گزارش داد که آقای چاوز به آنها گفته بود: 
 «کنم حضور در آن بسیار مهم است. فرم هستم، زیرا فکر میهای س المللی و برنامه های بین برنامه

  Theبا این حال، دستیار اجرایی ولفسون کالج و صدراعظم آلیسون مایلز به نشریه دانشجویی 
Oxford Student  :من از افرادی که برنامه را دیده بودند در این مورد سؤاالتی دریافت »گفت

ای برای دادن مدرک  این کاماًل نادرست است، هیچ برنامه کردم، اما دقیقًا به همه آنها گفتم.
 افتخاری به آقای چاوز در حال حاضر یا در آینده وجود ندارد.

ها  توانم پیدا کنم این بود که یکی از اعضای)کاوه موسوی( یکی از دپارتمان تنها پیوندی که می»
ی دانشگاه تأیید کرد: هیچ سخنگو« از آقای چاوز دعوت کرده بود که بیاید و سخنرانی کند.

ای برای اعطای مدرک افتخاری به رئیس جمهور چاوز توسط دانشگاه وجود ندارد. ما هنوز  برنامه
در مورد این اشتباه با سفیر تماس نگرفته ایم و مطمئن نیستم که آیا در آینده قصد انجام این کار 

 را داریم یا خیر.
که در گذشته با چاوز  CSLSزمانی که شخص کاوه موسوی رئیس برنامه حقوقی منفعت عمومی 

برد و برای  کار کرده بود، برای پاسخگویی تحت فشار قرار گرفت در خارج از کشور به سر می
ای  بار دیگر تاکید کرد که این مرکز هیچ برنامه CSLSاظهار نظر در دسترس نبود. سخنگوی 

کسفورد نمیبرای ارائه م  داند.  درک افتخاری ندارد و یا حتی چیزی در مورد سفر چاوز به آ
کندریک از دانشکده حقوق دانشگاه، گفت که علیرغم آنچه تورو هاردی ادعا  پروفسور یوان مک

کرد به او گفته شده است، دانشکده در واقع هیچ نامزدی برای تجلیل از چاوز ارائه نکرده  می
سط دانشکده مورد بحث قرار نگرفته است و من از دخالت دانشکده در است. این موضوع تو

 چنین نامزدی اطالعی ندارم.
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گفت:  The Oxford Studentسخنگوی وزارت ارتباطات و اطالعات ونزوئال به نشریه دانشجویی 
دانیم که چه چیزی به ما  در برنامه ذکر شد که رئیس جمهور قرار بود مدرک بگیرد و ما فقط می»

 « گفته شده است. اگر درست نیست، پس باید یک اشتباه بسیار بزرگ باشد.
-degree-chavez-denies-http://feathersblog.blogspot.com/2006/05/oxford

claims.html 
کند که  آورد مخفی شده و ادعا می که کاوه موسوی پس از افتضاحی که به بار می واقع این است

شود. با شناختی که از  ها نمی برد و پاسخگوی مطبوعات و رسانه در خارج از کشور به سر می
زنم که او از یک طرف، در گفتگوی  ام حدس می عمق  شارالتان صفتی کاوه موسوی پیدا کرده

ک سفورد منکر ماجرا شده و تقصیر را متوجه سفیر دولت ونزوئال کرده، و از خصوصی با مسئوالن آ
طرف دیگر، در تماس با مقامات ونزوئالیی، البی دشمنان ونزوئال و دولت چاوز را مقصر جلوه 

و چه بسا طلبکار هم شده است که با ندانم  کردند ها نباید موضوع را علنی می داده و این که آن
 اند.  هایش شده شباعث شکست تالکاری 

در ادامه نزدیکی به دولت ونزوئال، موسوی با وجود افتضاحی که به بار آورده بود اما همچنان 
از تصمیم چاوز برای تعطیلی یک کانال  ۲۰۰۷، در زمره اشخاصی بود که در سال شنام

کردن آزادی در حمایت از تصمیم چاوز برای محدود   کردند. این عده تلویزیونی در ونزوئال حمایت
 ای چنین نوشتند:  رسانه

پس از انقضای آن  RCTVما معتقدیم که تصمیم دولت ونزوئال مبنی بر عدم تمدید مجوز پخش »
مه( با  ۲۵ها،  مه؛ نظرات و نامه ۲۳مه )چاوز ایستگاه تلویزیونی انتقادی را تعطیل کرد،  ۲۷در 

طور مکرر خواستار سرنگونی دولت از دسترسی خود به امواج عمومی به  RCTVتوجه به اینکه 
از سرنگونی دولت منتخب ونزوئال  RCTVمنتخب دموکراتیک رئیس جمهور هوگو چاوز شدند. 

ساعتی که  ۴۷نفر کشته شدند، حمایت عملی کرد. در  ۱۳که در آن حداقل  ۲۰۰۲در آوریل 
ال را لغو کردند کودتاچیان قدرت را در دست داشتند، بسیاری از قانون اساسی دموکراتیک ونزوئ

 «مجلس ملی منتخب، دادگاه عالی و سایر نهادهای دولتی را تعطیل کردند. -
https://venezuelanalysis.com/analysis/2409 

ر نامه دیگری که است. اما د« دکتر»جالب است که امضای کاوه موسوی در این بیانیه فاقد تیتر 
کسفورد»کند عنوان جعلی  در حمایت از چاوز امضا می ۲۰۰۸در سال  « دکتر موسوی دانشگاه آ

 را به کار می برد. 
های نجومی در معامالت نفتی  در این دوران قیمت نفت به شدت افزایش پیدا کرده است و ثروت

ری نیست، همچنان ارتباطات شوند. کاوه موسوی که جز معامالت نفتی به فکر دیگ جا می جابه

http://feathersblog.blogspot.com/2006/05/oxford-denies-chavez-degree-claims.html
http://feathersblog.blogspot.com/2006/05/oxford-denies-chavez-degree-claims.html
https://venezuelanalysis.com/analysis/2409
https://venezuelanalysis.com/analysis/2409
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کند و  نژاد دارند، حفظ می بسیار نزدیکی با احمدی  نزدیک خود را با چاوز و دولت او که رابطه
منتظر فرصت است تا خود را در این میان جا کند. پس همراه با حامیان چاوز در لندن نامه 

 کند:   ایی در ونزوئال امضا میهای نفتی آمریک آمیزی در رابطه با اقدامات چاوز علیه شرکت حمایت
https://venezuelanalysis.com/analysis/3209 

کند که گویا یک چپگرای رادیکال است. در ژانویه  ای عمل می گونه موسوی در این دوران به
نژاد در ضدیت با اسرائیل و انکار  راکنی احمدی، که  اوج شعار پ۱۳۸۷، مصادف با دیماه  ۲۰۰۹

هولوکاست است کاوه موسوی همچنان به فکر نزدیکی به دولت اوست. او این بار در میان 
اصطالح روشنفکرانی است که نگران بمباران وحشیانه غزه توسط اسرائیل هستند. این عده  به

  نویسند: می
س، بمباران وحشیانه اسرائیل به غزه ادامه دارد علیرغم درخواست اتحادیه اروپا برای آتش ب»

ژانویه(. با این وجود، اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای ارتقای توافقنامه  ۳)گزارش ها، 
 موجود خود است تا اسراییل دسترسی ممتازتری به نهادهای اروپایی بدهد....

حمایت خود را از  -۱خواهیم که  نیا میبا توجه به وقایع هولناک روزهای گذشته، ما از دولت بریتا
هرگونه توافق جدید با اسرائیل لغو کند و این موضوع را قبل از دیدار ریاست جمهوری چک )که 

 ریاست اتحادیه اروپا را به عهده داشت( با کمیسیون و شورای وزیران اتحادیه اروپا اعالم کند. 
های موجود خودداری کند و از نفوذ خود برای  پارلمان اروپا از تأیید هرگونه تمدید توافقنامه-۲ 

جلوگیری از هرگونه ارتقاء منافع اتحادیه اروپا برای اسرائیل استفاده کند تا زمانی که به تعهدات 
 «حقوقی و بشردوستانه بین المللی خود پایبند باشد.

ceasefire-letters-israel-https://www.theguardian.com/world/2009/jan/05/eu 
برای من اما شکی نیست که دغدغه کاوه موسوی در این زمان منافع مردم محروم فلسطین و 

های اخیر بارها  وی خود است. کما این که او در ماهغزه نیست و او فقط به دنبال پیشبرد سناری
هاوس اشاره کرده است. و یا بدون اشاره به  به موضوع سفرهایش به اسرائیل و ... در کالب

کارشناس ارشد دیپلماسی عمومی در   Shaw Barryاش با باری شاو   اسرائیلی گذشته مواضع ضد
 است. گفتگو کرده  مؤسسه مطالعات استراتژیک اسرائیل

یافتن به دربار حکومت ونزوئال و سوءاستفاده از سفره  کاوه موسوی در ادامه تالش برای راه
هایی است که از انتخاب نیکالس مادرو به  جزو چهره ۲۰۱۳شده نفتی این کشور، در آوریل  پهن

ر کند. نیکالس مادرو به عنوان یکی از قاچاقچیان مواد مخد ریاست جمهوری این کشور دفاع می
« نستور روه رول»آب داد ژنرال گلی که به  المللی است. مادرو در آخرین دسته تحت تعقیب بین

https://venezuelanalysis.com/analysis/3209
https://venezuelanalysis.com/analysis/3209
https://www.theguardian.com/world/2009/jan/05/eu-israel-letters-ceasefire
https://www.theguardian.com/world/2009/jan/05/eu-israel-letters-ceasefire
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را که از سوی سازمان اطالعات آمریکا متهم به قاچاق مواد مخدر است به عنوان وزیر جدید 
 نویسند:  حامیان مادرو که موسوی جزو آنان است می. کشور و دادگستری منصوب کرد

هایی ابراز شده است که با توجه به احتمال پیروزی نیکالس مادورو،  اینکه نگرانیبا اشاره به »
های اپوزیسیون دست راستی ممکن است نتیجه انتخابات آتی را به  های جنبش برخی از بخش

رسمیت نشناسند، در عوض درگیر بایکوت یا عدم به رسمیت شناختن نتایج در یک انتخابات 
اعتبار کردن نتیجه و منزوی کردن ونزوئال در سطح  برای بیهماهنگ شده باشند. تالش 

گیرد که این تنها مردم ونزوئال هستند که دولت بعدی خود را  المللی، این بیانیه نتیجه می بین
های سراسر جهان باید به نتایج رسمی  انتخاب کنند، فارغ از هرگونه مداخله خارجی و دولت

 «.احترام بگذارند
-the-of-right-the-of-support-in-http://www.powerinaunion.co.uk/statement

government-next-their-chose-to-alone-people-venezuelan/ 
کسفورد می بایستی به لحاظ علمی پیشرفت کرده باشد،  موسوی، که  پس از چند سال حضور در آ

دانشگاه  -دکتر موسوی»شود به  تبدیل می« پروفسور موسوی»در امضای این بیانیه از 
کسفورد   Dr Kaveh Moussavi, Oxford University, Associate« )همکار پژوهشی -آ

Research Fellow) 
اوه موسوی در تبلیغی برای خود که از طریق ربکا مونی در سایت دانشکده حقوق کرده، البته ک

المللی انتخابات در ونزوئال و ترکیه بوده  مدعی شده که از سوی سازمان ملل متحد ناظر بین
 است. 

perspectives?s=08-political-and-legal-case-noury-https://www.law.ox.ac.uk/events/hamid


جعلیات موسوی درباره نقش و جایگاهش در به  نگاهی خواهم داشت در بخش پیش رو
دیدار دروغپردازی درباره وی،   آور های حیرت اولین گفتگوی تلویزیونی و دروغ، دستگیری نوری

سوادی در موارد  ، بیدر دادگاه استکهلم گویی یاوه پرونده،  و گفتگو با دادستان استکهلم و تشکیل
 حقوقی و ... 

جعلیاتموسویدربارهنقشوجایگاهشدردستگیرینوری
تصمیم ما این بود که تا روز پایان ما شروع شد. از همان لحظه اول دستگیری نوری مشکالت بی

گیری کند سکوت کنیم  مبر که قرار بود دادگاه در مورد بازداشت حمید نوری تصمیمسیزدهم نوا
 و مطلقًا حرفی از بازداشت وی نزنیم. 

متوجه شدم که کاوه موسوی موضوع را با کمال حیرت پس از دستگیری حمید نوری، بالفاصله 
برداری سیاسی از موفقیت جنبش  ها قصد بهره رسانده و آن« شورای مدیریت گذار»به اطالع 

http://www.powerinaunion.co.uk/statement-in-support-of-the-right-of-the-venezuelan-people-alone-to-chose-their-next-government/
http://www.powerinaunion.co.uk/statement-in-support-of-the-right-of-the-venezuelan-people-alone-to-chose-their-next-government/
https://www.law.ox.ac.uk/events/hamid-noury-case-legal-and-political-perspectives?s=08
https://www.law.ox.ac.uk/events/hamid-noury-case-legal-and-political-perspectives?s=08
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در واقع در همان ابتدای کار، کاوه موسوی با همدستی دادخواهی و مطرح کردن خود را دارند. 
 مخمصه قرار داد. های اخالقی الزم است ما را در حسن شریعتمداری که فاقد پرنسیب

شورای »، کاوه موسوی برخالف قراری که گذاشته بودیم به گفتگوی زنده با ۲۰۱۹در نهم نوامبر 
 پرداخت و در اظهاراتی کذب چنین گفت:« مدیریت گذار

 
 

چهل و هشت ساعت است که در دادستانی هستم و یقین دارم که چهارشنبه صبح خبرهای »
دهم این متهمین  هاست که دارم قول می ن خواهم داد. من مدتبسیار خوبی به اپوزیسیون ایرا

کنیم. ... امروز یکی را دستگیر کردیم.  طراز اول را ما در محدوده قضایی اروپا دستگیر می
اش را بدهم. ... این آقایی که امروز ما توانستیم دستگیرش کنیم از  توانم اسم متأسفانه نمی

است. امروز با پروازی که از  ۶۷هردشت و اوین در سال بزرگترین متهمان جنایات زندان گو
 «تهران داشت ما موفق شدیم که ایشان را تحویل دادستانی بدهیم. 
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https://www.youtube.com/watch?v=JdU1Yjin0rQ&ab_channel=%D8%B4%D9%
88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB

%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1 
 روز دستگیری حمید نوری بوده و یک روز بعد انتشار یافته است.  ۲۰۱۹این گفتگو نهم نوامبر 

 «شورای مدیریت گذار»کانال اینستاگرام این هم 

 
و « دکتر»موسوی را به دروغ  ،«شورای مدیریت گذار»کنید  چنانچه در موارد باال مالحظه می

نداشته « اعتبار»معرفی کرده است تا از طریق « المللی دادگاه الهه قاضی سابق دیوان عالی بین»
 کسب کند. « اعتبار»او برای خود 

گفت که در  وهشت ساعته در دادستانی سوئد می بعالوه، کاوه موسوی درحالی از حضور چهل
خواستیم پرونده نوری به حاشیه برود  اش لم داده بود. ما شاکیان پرونده برای این که نمی منزل

ضور ها را در ح شدیم و او با سوءاستفاده از این موقعیت با پررویی این دروغ آور نمی کذب او را یاد
گفت. او انتظار داشت با شروع دادگاه حمید نوری من نیز چنین خزعبالتی را تأیید و  ما هم می

 تکرار کنم. 
وهشت ساعت است نخوابیده و در  گوید چهل توان پی برد کسی که با نیرنگبازی می به سادگی می

ده نوری دادستانی سوئد حضور داشته چگونه در مورد نقش خود در دستگیری و تشکیل پرون
 کند.  بزرگنمایی می

https://www.youtube.com/watch?v=JdU1Yjin0rQ&ab_channel=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=JdU1Yjin0rQ&ab_channel=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=JdU1Yjin0rQ&ab_channel=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=JdU1Yjin0rQ&ab_channel=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
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نیز بدون ذکر « شورای مدیریت گذار»صبح دهم نوامبر، میالد آقایی یکی از وابستگان آن زمان 
گاهی او از کجا آب  نام نوری در فضای مجازی به موضوع دستگیری وی اشاره کرد. معلوم بود آ

 خورد. می

 
 

درحالی صورت گرفت که وی مطلقًا اجازه انجام چنین کارهایی را نداشت و  این اقدامات موسوی
از قبل نیز به او تأکید شده بود. خیلی واضح است که شاکیان پرونده صاحبان آن هستند و اصواًل 

تواند سرخود مصاحبه و  چنانچه کسی وکالتی هم داشته باشد بدون اجازه و اراده موکالن نمی
از سوی « طرح پیچیده چند وجهی»ویژه که این دستگیری با اجرای یک  اطالع رسانی کند. به

ایوبی و ایرج مصداقی حاصل شده بود که موسوی کوچکترین نقش و یا حتی اطالعی   هرش صادق
 از آن نداشت. 

شورای مدیریت »بیست و یک ماه بعد از اجرای گفتگوی زنده در روز نهم نوامبر با اینستاگرام 
هاوس برای توجیه  طالعیه رسمی این شورا در دهم نوامبر، کاوه موسوی در کالبو صدور ا« گذار
 آورم : هایش شرح سراسر نادرستی داد که در زیر می کاری سیاه

روزی که حمید نوری دستگیر شد نهم )نوامبر(، یازدهم)نوامبر( یک شخصی به نام ایمان به »
یدم یک ایرانی را گرفتند. یک ایرانی بزرگ، من زنگ زد. گفت زندان بودم، زندان اصلی بودم، شن

ایشان توئیت کرد. اما مصداقی به من زنگ زد. فریادها کشید که اگر کس دیگری به غیر از من 
توانی  کنم. صریحًا بهش گفتم هیچ غلطی نمی خبر دستگیری نوری را بدهد، پرونده را خراب می

 « بکنی، در اختیار تو نیست.
 وش کنید: به بعد گ ۲۷از دقیقه 

https://www.youtube.com/watch?v=NMD8p_12RzY&ab_channel=PersianClubho
use1 

https://www.youtube.com/watch?v=NMD8p_12RzY&ab_channel=PersianClubhouse1
https://www.youtube.com/watch?v=NMD8p_12RzY&ab_channel=PersianClubhouse1
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ست بپرسیم چگونه  ها  نیاز به هوش چندانی نیست. فقط کافی برای فهم کذب این حرف
محبوس بوده، متوجه دستگیری حمید نوری که در « زندان اصلی»ه در سوئد در ک« ایمان»

شود؟ و چطور بالفاصله پس از آزادی شماره تلفن کاوه موسوی را که  سلول انفرادی بوده می
 زند؟ کند و به او زنگ می داند در جریان دستگیری حمید نوری بوده، پیدا می کسی نمی

یک کوچکترین سؤالی از وی نپرسیدند.  کالب هاوس مزبور بودند هیچنگاران ایرانی که در  روزنامه
  آیا تأسف آور نیست؟

روز یازده نوامبر خبر دستگیری « ایمان»کند که همین  تر از همه اینکه موسوی ادعا می مضحک
بیند و  شود و از چشم او می کند و ایرج مصداقی هم با دیدن آن خشمگین می نوری را توئیت می

 ... 
پیش از آن هیچ اقدامی انجام نداده بودند « شورای مدیریت گذار»بنا به این ادعا، کاوه موسوی و 

زندانی آزاده شده از زندان سوئد که فقط « ایمان»گردد به توئیت یازده نوامبر  و همه چیز بر می
 کاوه موسوی آن را دیده است. 

و حسن حبیبی و علیرضا یعقوبی و  کسانی همچون حسن داعی  به واقع چنین خزعبالتی شایسته
های از این دست کاوه موسوی  و دیگر وابستگان فرقه رجوی و مشتری« دکتر امید ساعدی»

اند و نه کسانی که عقل و شعور و فهم و درایت  است که وجدان و شرافت خود را به حراج گذاشته
 دارند. 

گاهی از اقدامات کاوه موسوی و  بعد ۲۰۱۹اما واقعیت از چه قرار است؟ صبح روز دهم نوامبر از آ
و وابستگان آن و گفتگو با حمید اشتری، او با کاوه موسوی تماس گرفت « شورای مدیریت گذار»

اطالعی زد و موضوع را  و نسبت به این اقدام او اعتراض کرد. موسوی اما با پررویی خود را به بی
بردم تماس گرفت و گفت کسی  به سر میاز اساس منکر شد. حمید دوباره با من که در واشنگتن 

 گوید، خودت با او تماس بگیر.   شود، روز روشن دروغ می حریف این بابا نمی
با موسوی تماس گرفتم و به او اعتراض کردم که به بهای خراب کردن  از واشنگتن سپس من

کردم که  کند. به او یادآوری را مطرح « شورای مدیریت گذار»پرونده قصد دارد شخص خود و 
حق نداشته پیش از تشکیل دادگاه راجع به این موضوع گفتگوی تلویزیونی و ... انجام دهد و 

سمتی در این پرونده ندارد. او تنها سکوت کرد و چیزی نگفت، حتی  تاکید کردم که شخص او
 یک کلمه. 

ام که اگر  گذاشتهاما در ادامه، از آنجا که دروغگو کم حافظه است مدعی شد که من برای او پیغام 
کنم! در جای دیگر این ادعا را  کسی به جز من خبر دستگیری را اعالم کند پرونده را خراب می
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گوید پیام من را  مطرح کرد که من به او گفته ام پات رو از این پرونده بکش بیرون) اگر راست می
 انتشار دهد.(

ه سبب شد یک روز بعد از دستگیری های موسوی بود ک سیاهکاری دقیقًا این اقدامات نادرست و
مربوط به   حمید نوری، پس از گفتگو و تبادل نظر با حمید اشتری، برخالف میلم اولین اطالعیه

در زندان گوهردشت را با اطالع و هماهنگی با  ۶۷اندرکاران کشتار  دستگیری یکی از دست
شود. اما در ادامه چه از پرونده کوتاه « شورای مدیریت گذار»موسوی منتشر کنم تا دست 

بازی کاوه موسوی و حسن شریعتمداری و ادعای جعلی و دروغین  شب ها که از خیمه  مصیبت
 ها نکشیدیم. آن« دادستانی شورای مدیریت گذار»

 

 
 

پیام دکتر کاوه موسوی مشاور عالی »با تیتر  «شورای مدیریت گذار» ۲۰۱۹نوامبر  ۱۲روز 
حقوقی شورای مدیریت گذار و دبیر کار گروه عدالت گذار، در مورد دستگیری یک متهم تراز اول 

با عکس او در باال و عکس کاوه موسوی را اطالعیه سراسر جعل و دروغ «  ۶۷قتل عام تابستان 
  به شرح زیر انتشار داد:من در پایین 
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که با همت ایرج مصداقی توانستیم در محدوده  ۶۷ویت متهم تراز اول قتل عام تابستان فردا ه»

رسانیم. ساعت عدالت نزدیک است.  اطالع تمام هم میهنان می قضایی اروپا دستگیر کنیم را با
بزرگان جمهوری اسالمی هر چه زودتر خود را تسلیم عدالت کنید، بار کیفری شما کمتر خواهد 

 .شد
های قبلی  من داد. با اتکاء بنوشتهه اکتبر ایرج از سوئد تلفنی جزییات این متهم تراز اول را ب ۱۷

های تلفنی او ارزیابی بدوی حقوقی مرا امیدوار کرد که متهم قابل دستگیری است.  ایرج و گفته
به نموده اکتبر ایرج به لندن آمد و با دو شاهد، قربانی و باقی مانده آن جنایات هولناک مصاح ۱۹

و استشهاد گرفتم. پس از آن چند شاهد دیگر. قانع شدم که برای دستگیری متهم در چهار چوب 
در قانون بین المللی جنایی دالیل کافی داریم. از ایرج خواستم از  «نظارت قضایی جهانی»اصل 

اروپا را  شبکه بسیار مقتدر اطالعاتی که در ایران دارد تاریخ سفر بعدی متهم به محدوده قضایی
محوطه شنگن را بگیرد را از طریق ه روشن کند. اطالعاتی مبنی بر اینکه او توانسته ویزای ورود ب

خواست  ارتباطات خودش در مرزبانی شنگن بدست آورد. ماند تاریخ حرکت و کشوری که می
آلمان و  برود. در آرشیو مرزبانی آلمان دیدیم که چندین بار آمده و رفته. تمام کوششم را متوجه

نوامبر از لیست فرودگاه خمینی تهران  ۹دستگیری او در آنجا گذاشتم. تا اینکه صبح روز شنبه 
ساعت وقت داشتم در روز تعطیل  ۶کشور دیگری دارد. کمتر از ه خبر آمد که متهم قصد سفر ب

ه متهم ب در اروپا که حکم جلب قابل اجراء در تمام محدوده قضایی اروپا بگیرم. تا رسیدن پرواز
فرودگاه مقصدش موفق شدم و او بفاصله پیاده شدن از طرف مرزبانی بازداشت و تحویل 

 .دادستانی شد
فردا بعد از تفهیم اتهام و برداشتن قرنطینه قضایی هویت او را اعالن خواهم کرد. تردید نداشته 

ایرانیان مدیون اگر کوشش سی ساله ایرج مصداقی نبود هرگز موفق نمیشدم. من و تمام  باشید 
 .ایرج مصداقی هستیم



62 
 

عرصه  «نظارت قضایی جهانی»باشد که با براه افتادن روال عدالت فرامرزی و اجرایی شدن اصل 
نوامبر  ۹فعالیت گردانندگان جمهوری اسالمی را مسدود و بقیه آنان را مانند متهمی که شنبه 

 .عی این کوشش استدستگیر کردیم تحویل قانون دهیم. ایرج مصداقی قهرمان واق
 کاوه موسوی

 ۱۳۹۸آبان  ۲۱
کسفورد  «آ

-tc.com/2019/11/13/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-anhttps://ir
-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1
-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87
-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1
-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C

%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/ 
، «ایرج مصداقی در ایران شبکه بسیار مقتدر اطالعاتی» در مورد  گویی هیچ نیازی به دروغ

ناپذیر شخصیت  اما دروغگویی بخش جدایی نبود.« آرشیو مرزبانی آلمان»، «مرزبانی شنگن»
متوجه آلمان و یا دستگیری او  از سوی ما هیچ کوششیموسوی است. در پروژه دستگیری نوری 

شود این ادعا که  ن هیچ شرمی گفته میهای بزرگی بدو نین دروغوقتی چدر این کشور نبود. 
رسد.  عادی به نظر می« من داده اکتبر ایرج از سوئد تلفنی جزییات این متهم تراز اول را ب ۱۷»

دخیل بوده  ۶۷من به موسوی بدون ذکر نام متهم و جزئیات، فقط گفته بودم که او در کشتار 
 است. 

کرد و خجالت  سرهم می را های بزرگی دروغچنین و بدون هیچ توضیحی موسوی در حضور ما 
 کشید.  هم نمی

دهد که کاوه موسوی برخالف تصمیمی که گرفته بودیم از روز نهم نوامبر  اسناد باال نشان می
تا روز سیزدهم نوامبر مشغول خبرپراکنی در فضای مجازی در رابطه با دستگیری نوری  ۲۰۱۹

لویزیون اینترنشنال گفتگو کرده است. حاال توجه شما بوده و قبل از تصمیم دادگاه استکهلم با ت
کنم. او در حضور پسر  جلب می ۲۰۲۲ ژوئیه ۱۷کالب هاوس  ۱:۱۶:۱۵ساعت  را به ادعای او در
 کوشد همه چیز را وارونه جلوه دهد: حمید نوری می

https://iran-tc.com/2019/11/13/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B4/
https://iran-tc.com/2019/11/13/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B4/
https://iran-tc.com/2019/11/13/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B4/
https://iran-tc.com/2019/11/13/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B4/
https://iran-tc.com/2019/11/13/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B4/
https://iran-tc.com/2019/11/13/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B4/
https://iran-tc.com/2019/11/13/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B4/
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نه  خب مشکل بود که ایرج مصداقی را ساکت نگه دارم. ایشان اون چهار روز برای من واقعاً »
رادیو فردا، بی بی سی، ایران اینترنشنال و اون روز  متأسفانه. دانش حقوقی داره و نه غیره

 «های دیگه امدند. به آقای مصداقی گفتم ایشان مصاحبه را بکنند الزم نیست من باشم. رادیو
https://www.youtube.com/watch?v=k8ArtuuYXT0&ab_channel=%D9%BE%D8

%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8
%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

اش لمیده  و کاوه موسوی در خانه شتماستکهلم حضور دا من در دادگاه ۲۰۱۹نوامبر  ۱۳روز 
گفته از جمله ایران اینترنشنال  ها  د که به رسانهشمدعی وی پس از صدور حکم نوری  ، امابود

واقعیت این است که او خودش را  !من مایل به مصاحبه نیستم با ایرج مصداقی مصاحبه کنید
یکی بردن به میزان دروغگویی کاوه موسوی  برای پید. ز ها به آب و آتش می برای گفتگو با رسانه

های  کتاب .را در آدرس زیر تماشا کنید نوامبر ۱۳با ایران اینترنشنال در روز  اوهای  از مصاحبه
 من نیز پشت سرش سمت راست قرار دارد: 

 ز 
https://www.youtube.com/watch?v=kidqnnIknjs&ab_channel=IranInternational%D

D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%
8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k8ArtuuYXT0&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=k8ArtuuYXT0&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=k8ArtuuYXT0&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=k8ArtuuYXT0&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=kidqnnIknjs&ab_channel=IranInternational%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84
https://www.youtube.com/watch?v=kidqnnIknjs&ab_channel=IranInternational%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84
https://www.youtube.com/watch?v=kidqnnIknjs&ab_channel=IranInternational%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84
https://www.youtube.com/watch?v=kidqnnIknjs&ab_channel=IranInternational%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84
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دو  ۲۰۱۹بردار نبودند. این دو، در بیست و هفت نوامبر  حسن شریعتمداری و کاوه موسوی دست
نامه مشترکی به دبیرکل سازمان ملل در هفته پس از اعالم دستگیری نوری در یک مانور مضحک 

ها  سرکوب اعتراضات مردم ایران توسط رژیم جمهوری اسالمی نوشتند و کپی آن را به دهمورد 
بشر ملل متحد ارسال کردند. این دو، در این نامه   گزارشگر موضوعی این سازمان و کمیسر حقوق

نویسیم. شورای گذار یک  ما این نامه را از طرف شورای مدیریت گذار ایران می »تأکید داشتند: 
های  ای از احزاب، نیروها و جنبش ن فراگیر است که نمایندگان اکثریت گستردهسازما

 « کنند را گرد هم آورده است. دموکراتیک را که با رژیم فعلی ایران مبارزه می
32540.php-https://news.gooya.com/2019/11/post 

« مشاور عالی قضایی شورای مدیریت گذار »کاوه موسوی با عنوان دهان پر کن  ۱۳۹۹تیرماه در 
  به رئیس جمهوری چین نامه نوشت و او را از عاقبت قرارداد با جمهوری اسالمی ترساند:

اپوزیسیونی  را به عنوان بیانیه رسمی  ما صمیمانه امیدواریم که عالیجناب این اعالمیه رسمی »
کنند. وقتی زمان آن  های اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران را نمایندگی می که خواستهببینند 

ناپذیر فرا خواهد رسید( که ملت ایران بار دیگر با تاکید بر خواست حاکمیت  فرا برسد )که اجتناب
آن ملی خود کشور ما را از یوغ استبداد جمهوری اسالمی آزاد سازد، ما به این سند بازگشته و به 

برای لغو قرارداد پیشنهادی موجود استناد خواهیم نمود. وقتی آن زمان فرا برسد هیچکس نباید 
 «.بتواند بگوید که به او اخطار الزم داده نشده است

https://kayhan.london/fa/1399/04/19/203028 
های  تواند قرارداد داند که متأسفانه هیچ دولتی نمی موسوی حتی این اصل ساده حقوقی را نمی

جایی که قرارداد  های قبلی را ملغی کند. مثل این که ما امروز بگوئیم از آن امضا شده دولت
الل پذیریم. یا پذیرش استق اند ما نمی  اراده قاجار امضا کرده ترکمنچای یا گلستان را شاهان بی

های اقتصادی دوران شاه را  بحرین از سوی دولت شاهنشاهی را زیر سؤال ببریم و یا قرارداد
 نپذیریم و از تبعات حقوقی آن مصون بمانیم. 

باعث گمراهی و حتی انفعال بعضی از شاکیان  «شورای مدیریت گذار»متأسفانه تبلیغات کذب 
 ید:عنوان مثال تبلیغ کذب زیر را در نظر بگیر شد. به

های قربانیان و هر کسی که در  المللی داوری)کاوه موسوی( از خانواده این قاضی دیوان بین»
شورای »اطالعاتی دارند خواست که از طریق تماس با سایت  ۶۷مورد اعدام های جمعی تابستان 

 « .اطالعات خود را در اختیار او قرار دهند« مدیریت گذار
چه ربطی به  حتی اگر راست باشد ه یک سازمان تجاری استک« المللی داوری داور دیوان بین»
 دارد؟ « ۶۷های جمعی تابستان  اعدام»

https://news.gooya.com/2019/11/post-32540.php
https://news.gooya.com/2019/11/post-32540.php
https://kayhan.london/fa/1399/04/19/203028
https://kayhan.london/fa/1399/04/19/203028
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شان را به  های قربانیان فریب این تبلیغات کذب را خوردند و اطالعات  خانواده بیایید تصور کنیم
ها قرار بود با این اطالعات چه کار  دادند آن« شورای مدیریت گذار»یا « قاضی»این به اصطالح 

خودش بهتر  کنند؟ مگر پرونده دارای وکیل نبود؟ کاوه موسوی هیچ ارتباطی با پرونده نداشت.
 دانست.  از هرکس می

در آدرس زیر « بی بی سی»و گفتگوی موسوی با « شورای مدیریت گذار»به تبلیغات عوامفریبانه 
 توجه کنید: 

-tc.com/2019/11/14/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-https://iran
-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87
-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87
-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-8%A8%D8%A7%D

%D9%87%D9%85-%D8%B3%DB%8C/ 
ها و اطالعاتی را که به دادستانی سوئد داده منتشر  بخواهید پرونده« شورای مدیریت گذار»از 

ادعاها دروغ این . همه ها به دادستانی سوئد داده نشده است از سوی آن کند. یک برگ کاغذ هم
 محض و شیادی است. 

و « شورای مدیریت گذار»سفانه در چنین فضایی بسیاری از هموطنان ادعاهای موسوی و متأ
 اش را باور کردند و گمراه شدند.  کذایی« دادستانی»

ای نبود و  دار شدم که اینان پس از تماس گرفتن با کاوه موسوی که در این پرونده کاره دیرتر خبر
داد، بدون آن که به جایی هدایت شوند میان  نمیکه اقدامی انجام « دادستانی»این به اصطالح 

ترین موارد منصوره بهکیش بود. او در  زمین و آسمان رها و بدبین شده بودند. یکی از مهم
دست  ای هم به تماس گرفته و البته نتیجه« دادستانی»گفتگوی با من تصریح کرد که با این 

رونده نوری محروم شدیم. )او دو برادر خود نیاورد و ما از وجود وی به عنوان بهترین شاکی در پ
در زندان گوهردشت از دست داد.( در حالی که او اگر با وکیل شاکیان یوران  ۶۷را در تابستان 

شد و ما از وجود او در  طور قطع و یقین یکی از شاکیان پرونده می گرفت به یالمارشون تماس می
 شدیم.  مند می دادگاه بهره


آورهایحیرتتلویزیونیودروغاولینگفتگوی

https://iran-tc.com/2019/11/14/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85/
https://iran-tc.com/2019/11/14/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85/
https://iran-tc.com/2019/11/14/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85/
https://iran-tc.com/2019/11/14/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85/
https://iran-tc.com/2019/11/14/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85/
https://iran-tc.com/2019/11/14/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85/
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درحالی که هنوز تصمیم دادگاه سوئد اعالم نشده  ۲۰۱۹نوامبر سیزدهم کاوه موسوی صبح روز 
های عجیب و غریبی در مورد تشکیل پرونده و  اینترنشنال دروغ ایران بود در گفتگو با تلویزیون

 کاذیب از این قرار بود: اهم این ا همچنین چگونگی سفر و دستگیری حمید نوری مطرح کرد.
رود. من با دادستانی آلمان  کردیم نوری به آلمان می ما فکر می»کاوه موسوی مدعی شد که  -۱

هماهنگ کرده بودم، کیفرخواست نمادین به دادستانی آلمان فرستاده بودم. صبح روز شنبه 
لمللی خمینی به دست ا گذشته)نهم نوامبر( آقای مصداقی از طریق ارتباطاتی که در فرودگاه بین

آورده بود من را مطلع کرد این آقا هدفش سوئد است ... روز شنبه که دادستانی بسته است ما 
ای بایستی داشته باشیم تا دادستانی را قانع  کننده کردیم چه دالیل قانع چه کوششی بایستی می

 «کنیم که وقتی هواپیمایش نشست او را دستگیر کنند.
  داستانسرایی او را تماشا کنید: از دقیقه دو به بعد

https://twitter.com/iranintl/status/1194576131904692224?s=21&t=tqF2H3POOl
rsHQZvC5CxzQ 

رود. این  رود و سوئد می دادند که ایشان به آلمان نمیشنبه صبح نهم نوامبر به من اطالع »
اطالعات از داخل فرودگاه خمینی در تهران تأیید شد و من فورًا خودم را رساندم و دادستانی 
سوئد را بسیج کردم. اسنادی که بهشان دادم قانع شدند که زیر پنج اتهامی که من بهش در آن 

 ...«مورد وارد کردم 
-IOS_GK0T-UNK-UNK-UNK-https://www.facebook.com/watch/?extid=WA

GK1C&v=548750532365505 
نوامبر در دادگاه استکهلم چه کشیدیم. من و همسرم به اتفاق  ۱۳خوب است بدانید ما در روز 

نوامبر پشت در دادگاه منتظر  ۱۳ید اشتری و مختار شاللوند و نیما سروستانی و ...  از صبح حم
 بودیم تا قاضی ساندر حکم بازداشت نوری را صادر کند. 

و تلویزیون سوئد با من مصاحبه کرده بودند اما به دلیل « ت ت»خبرنگار خبرگزاری رسمی سوئد 
ها  اجازه پخش خبر را به آن ،را صادر نکرده بود که هنوز دادگاه، حکم بازداشت نوری آن

در گرفتم.  من در تماس دائم با یوران یالمارشون بودم و از او برای اقداماتم اجازه میدادم.  نمی
گوید  خبرنگار ایران اینترنشنال می پویا عزیزیاین میان حمید اشتری من را کنار کشید و گفت 

موسوی به صورت زنده با ایران اینترنشنال در لندن  تان، کاوه برخالف وسواس شما و وکیل
مصاحبه کرده و نام نوری را نیز برده است. به این ترتیب ما از همان اولین ساعات با اقدامات 

 کشیدیم.  کاوه موسوی مواجه بودیم و رنج می رذیالنه

https://twitter.com/iranintl/status/1194576131904692224?s=21&t=tqF2H3POOlrsHQZvC5CxzQ
https://twitter.com/iranintl/status/1194576131904692224?s=21&t=tqF2H3POOlrsHQZvC5CxzQ
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=548750532365505
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=548750532365505
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ختار شاللوند اکتبر در خانه م ۱۹چه روز  حال ببینید موسوی در دادگاه سوئد در رابطه با آن
  گوید: چه میبه دروغ اتفاق افتاده 

کاوه موسوی: سوال دوم این بود آیا حمید نوری که قصد سفر به ایتالیا را داشت، به سوئد برود »
ساعت و مشکل  وچهار بیستکردم روند حقوقی سوئد و ایتالیا را در  یا ایتالیا و من باید بررسی می

 «.کشد تا این فرد دستگیر شود این بود چقدر طول می
https://www.radiozamaneh.com/705373/ 

های وقیحانه چه  اندرکاران پرونده با شنیدن این دروغ توان حدس زد که ما شاکیان و دست می
 .کشیدیم می

شورای »در گفتگوی زنده با اینستاگرام  ۲۰۱۹ر است که موسوی روز نهم نوامبر الزم به ذک
مدعی بود که چهل و هشت ساعت است نخوابیده و در دادستانی بوده است. او « مدیریت گذار

وهشت ساعت قبل  رود برای چه از چهل کرده وی به آلمان می که تا صبح روز پرواز نوری فکر می
 ه است؟در دادستانی سوئد بود

 
خطاب به بخش جنایات جنگی پلیس سوئد روز « مک کو»به سند باال توجه کنید، دفتر حقوقی 

آید. این سند مستقیمًا در اختیار بخش  نوامبر به سوئد می ۸نویسد که نوری روز  چهارم نوامبر می
 مربوطه قرار نگرفته است بلکه از طریق یوران یالمارشون این کار صورت گرفته است. 

راستی سرسام  های موسوی در مورد این پرونده را فهرست کنم خوانندگان به دروغ  اگر همه
 خواهند گرفت. 

خواهند برد که ما طی این مدت با چه   های موسوی پی خوانندگان با مرور بخشی از دروغ
عصاب به گریبان بودیم و برای مدیریت پرونده نیاز به چه ا  مشکالت عظیمی در رابطه با او دست

 پوالدینی بود. 

https://www.radiozamaneh.com/705373/
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های  جهت، دروغگویی  از این راست این است که حمید نوری مطلقًا قصد سفر به آلمان را نداشت.
جایی که  کرد و ما دائمًا در صدد رفع و رجوع آن بودیم. از آن موسوی برای ما تولید دردسر می

توقف کوتاه در رم به خواست از طریق  یک ساله ایتالیا را داشت می« پل مالتی»نوری ویزای 
 استکهلم بیاید. 

من با قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا آشنا بودم اما اطالعی از قوانین جزایی اتحادیه اروپا نداشتم. 
اولین کشوری که متقاضی پناهندگی وارد آن شده مسئول « قانون دوبلین»دانستم بر اساس  می

توانستم راجع به آن پرسش کنم  نوری نمی رسیدگی به پرونده است. به دلیل حساسیت پرونده
دادم تا به جواب مشخص برسم.  چرا که الزم بود برای رسیدن به نتیجه همه ماجرا را توضیح می

به همین دلیل مصرانه از هرش خواستم که نوری را متقاعد کند مستقیمًا به سوئد سفر کند. بر 
ت ورود تو ابتدا به ایتالیا باشد بلکه اساس طرح جدید به نوری توضیح داده شد که نیازی نیس

گیریم. هنگام ورود به سوئد به مأمور مربوطه بگو که  پرواز بازگشت تو را از میالن به تهران می
های رزرو شده را نیز در  ها و هتل  پرواز  به اسپانیا و ایتالیا سفر کنم و بلیط ام خواهم با خانواده می

 اختیارش بگذار. 
هارم نوامبر در سوئد بطور رسمی به جریان افتاده بود. یوران یالمارشون از اواخر پرونده از روز چ

در جریان پرونده بود و موضوع را تحت رسیدگی داشت. روز قبل از دستگیری  ۲۰۱۹اکتبر 
ایوبی،  هرش صادق  حمید نوری، ما از دستگیری او هنگام ورود به سوئد مطلع بودیم. به گفته

نیز شب قبل اطالع داده بود که نوری به محض ورود به سؤئد دستگیر خواهد پلیس پرونده به او 
 شد. 

سمنانی  صبح روز نهم نوامبر درحالی که هواپیمای نوری در آسمان بود، بازپرسی از مسعود اشرف
یکی از شاهدان و شاکیان معرفی شده از سوی ما در پلیس جنایات جنگی سوئد با حضور وکیل 

 ران یالمارشون و دادستان آغاز شده بود. مدافع ما آقای یو
 ۲۰۱۹کنید بلیط سفر نوری به استکهلم روز ششم نوامبر  چنانچه در این سند مالحظه می

 خریداری شده بود و در اختیار پلیس و دادستانی سوئد بود. 
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کسفورد به کجا رساندی؟  از  بیش از دو ساعت راهباید از موسوی پرسید شنبه صبح خودت را از آ
کسفورد تا لندن است.  دو ساعت و نیم فاصله پرواز لندن تا استکهلم است. از تشریفات کنترل آ

دقیقه فاصله فرودگاه تا دادستانی استکهلم است. چگونه  ۴۵پاسپورت و ... که بگذریم نزدیک به 
 رسیدی و دادستانی سوئد را قانع کردی؟ 

ای به حضور او در دادستانی و  مده، مطلقًا اشارهدر متن بازجویی کاوه موسوی که در این نوشته آ
ها را در  دروغ  بینیم. او این اش با دادستان و یا قصد سفر نوری به آلمان نمی یا به گفتگوی قبلی

 کند.  های فارسی زبان سرهم می رسانه
بدون آن که نامی از ربکا مونی و دفتر  ۲۰۱۹موسوی در مصاحبه صبح سیزدهم نوامبر  -۲

ببرد به دروغ مدعی شده بود که شخصًا همراه من به خانه مختار شاللوند « مک کو» حقوقی
مراجعه کرده، با شاهدان و شاکیان گفتگو کرده و کیفرخواست را تهیه کرده است. اسناد پرونده 

داد که این کار توسط ربکا مونی صورت گرفته و کیفرخواست را دفتر  و شهادت شهود نشان می
 تهیه کرده است.  «مک کو»حقوقی 

https://twitter.com/iranintl/status/1194576131904692224?s=21&t=tqF2H3POOl
rsHQZvC5CxzQ 

او حتی به دروغ در کالب هاوس مدعی شده که صدای نوری را در همان جلسه )دقیقه 
 ثانیه( برای مختار شاللوند گذاشته و او صدای نوری را شناخته است.  ۱:۱۳:۵۲

https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%
D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4

%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C 

https://twitter.com/iranintl/status/1194576131904692224?s=21&t=tqF2H3POOlrsHQZvC5CxzQ
https://twitter.com/iranintl/status/1194576131904692224?s=21&t=tqF2H3POOlrsHQZvC5CxzQ
https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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صورت  از ایران به ۱۳۶۱فراری بوده و سال  ۱۳۶۰خرداد  تدقیق کنم که مختار شاللوند از سی
غیرقانونی خارج شده است و به عمرش نه زندان اوین را دیده و نه گوهردشت را و نه به هیچ 
زندانی مراجعه کرده است. مختار که به دلیل اعدام برادرش حمزه، شاکی پرونده است، نه نوری 

نه اساسًا ادعای شناختن نوری را داشت. پس چگونه  شناخت و نه هرگز او را دیده بود و را می
 توانست صدای او را تشخیص دهد؟ می

شناسی؟  گوید شب به مهدی اصالنی زنگ زده و گفته چنین آدمی را می موسوی همچنین می
نوامبر که حمید  سیزده مهدی گفته بله در کتابم هست و ... .در حالی که مهدی اصالنی تا روز 

هیچ اطالعی از ماجرا نداشت و حتی پس از اعالم دستگیری نوری نیز اسم او  نوری دستگیر شد
 های کاوه موسوی است. سرایی ها تمامًا یاوه دانست. این را نمی


ازهمانآغازپروندهداستانسرایی

تر شدن نقش و جایگاه کاوه موسوی در پرونده محاکمه نوری بطور  در اینجا برای هر چه روشن
 آورم.  های موسوی را که از همان ابتدای کار شروع شد می مستند دروغپردازی

اولین نمونه مشخص، مربوط به عکسی است که موسوی را در مقابل ساختمان پلیس سوئد نشان 
این عکس در فضای مجازی ادعا کرد که آن را در روز دستگیری  دهد. موسوی با انتشار می

 حمید نوری گرفته است. 
 . 
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آمیزی به این شرح گذاشت:  بعدتر نوشته زیر عکس را تغییر داد و در اینستاگرام توضیح مغلطه
ا  داد که گوی  ای جلوه گونه به این ترتیب مسئله را «. روزی که رفتم دادستانی سوئد برای شکایت»

که  قبل از دستگیری حمید نوری برای شکایت در دادستانی سوئد حاضر شده بود. در صورتی
 اساسًا چنین رخ نداده بود. 

 گفت:  ۴:۳۳:۰۶او در کالب هاوسی که با امیرعباس فخرآور همراه بود در ساعت 
جا  ه آنزنه. بند چه بسا که آقای نوری خودش داره میاد. سر و مر و گنده. داره سوت هم می»

  کار را کردیم؟ دادستان برای چی این کار را کرده است؟ دیدم. ما برای چی این  بودم،
//www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%https:

AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%
A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

به این دروغ موسوی توجه کنید که مدعی است روز دستگیری حمید نوری در فرودگاه استکهلم 
 است.  کرده  اش را تکذیب می بوده و وی هویت

  

 
 

کس از ما پیگیران پرونده نوری در روز دستگیری وی نه تنها در دادستانی سوئد بلکه در  هیچ
ایوبی به تنهایی در سالن انتظار فرودگاه آرالندا بود که با  استکهلم حضور نداشت. هرش صادق

 تماس پلیس سوئد و اعالم رسمی خبر دستگیری نوری به منزل بازگشت. 
ای توسط  دادگاه اعتراف کرد که در هواپیما و جلوی مسافران و به شکل زننده حمید نوری در

چهار پلیس سوئدی دستگیر شد و اجازه خروج از هواپیما را نیز به او ندادند. موسوی که در 

https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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کسفورد در منزلش لم داده بود دستگیری حمید نوری را کجا و به چه شکل دیده است؟ آیا  آ
  ک شارالتان روبرو هستیم ادله بیشتری باید آورد؟برای اثبات این که با ی
 کردم که نوری هنگام ارائه پاسپورت دستگیر شده است.  خود من ابتدا فکر می

وکیل پرونده، حمید اشتری از   واقع این است که فردای دستگیری حمید نوری، به درخواست
نوامبر در  ۱۳لندن و من از واشنگتن عازم استکهلم شدیم تا پیش از تشکیل دادگاه در روز 

یوران یالمارشون حضور ما در بازپرسی قبل از دادگاه   بازپرسی پلیس سوئد حاضر شویم. به گفته
ود. کاوه موسوی در برابر اصرار حمید برای سفر به استکهلم مدعی شد که خبرنگاران دم حیاتی ب
مضحک آن که دهد!  اش هستند و سرویس امنیتی انگلیس اجازه خروج او از منزل را نمی  در خانه

اش  هنوز دستگیری حمید نوری اعالم نشده بود و موسوی مدعی بود که خبرنگاران دم خانه
شدیم و دم بر  تصور کنید من و حمید بایستی متحمل چه فشاری می اند! صف کشیده

  آوردیم. نمی
هنگامی که از دستگیری برای شناخت شخصیت کاوه موسوی ذکر این نکته شاید الزم باشد 

و  برای دیدار با دادستان و تیم حقوقی نیمو من و ربکا»به من گفت  وینوری مطلع شدیم، 
 «. شویم تکهلم میفردا عازم اس پیگیری پرونده

در گفتگو  ۲۰۱۹. روز یازده نوامبر و سفری در کار نیست گوید  برای من محرز بود که دروغ می
دیگر « مک کو»با یوران یالمارشون مطمئن شدم که نه کاوه موسوی و نه حتی دفتر حقوقی 

رًا به یوران ختم و همه چیز منحص توانند بکنند و دخالتی نیز در آن نمی ارتباطی با پرونده ندارند
  شود.  می

یک ماه بعد از دستگیری حمید نوری و هنگامی که  ۲۰۱۹بنابراین، عکس مزبور در دسامبر 
پلیس سوئد او را برای بازپرسی فراخوانده بود به صورت غیرقانونی برداشته شده است که از قضا 

 ارانی بود. بارید. هنگام دستگیری حمید نوری در نوامبر هوا ب آن روز هم برف می
برداری نیست و این نکته با تصویر بزرگ در چندین  برداری و فیلم در محل یاد شده اجازه عکس

بینیم که  موسوی با اینهمه ادعا درباره حقوقدانی از  قسمت روی دیوار زده شده است. می
گاه نیست و به انجام آن فخر هم می بدیهیات خالف  فروشد. های قانونی آ
شود که در آن چهار روز حیاتی یعنی نهم تا  این سند مدعی می ۲:۴۶:۲۰اعت البته او در س

 سیزدهم نوامبر در استکهلم حضور داشته است!
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8

7%DA%A9%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%8
%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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 همین سند گفته بود:  ۲:۰۲:۱۵او یادش نبود در ساعت 
از این نظر   دانستم این کار )دستگیری نوری( خواهد شد. و خوب پلیس سوئد واقعاً  من می»

کارمان را گفتند ما دیروز به دنیا نیامدیم. ما   چیزه. بهشون هم پیشنهاد کردم. خودشون می
گذارد(  کنیم که نتوانند زورشان) جمله را ناتمام می هایی را انتخاب می بلدیم. نگران نباش. شاهد

جا  جا بدانند چه ساعتی این خود پلیس گفت ناراحت نباش. ناراحتی امنیتی ما خودتی. وقتی این
هماهنگی با که  در کجا هستی بزنندت)ترورت کنند(. یک دلیل که من نرفتم سوئد با وجودی

 پلیس شده بود همین بود. 
BE%D8https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%

%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8
%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

برد  آمد راه به جایی نمی موسوی چون نقشی در دستگیری نوری نداشت و عماًل اگر به سوئد می
 از آمدن به سؤئد خودداری کرد. او یک ماه بعد که پلیس به او فراخوان داد به سوئد آمد، به

 ترورش کنند. تک تیراندازان بی سی پرداخت و نگران نبود که   گفتگو با بی
نوشته از کاوه موسوی  به  «مک کو»ای که دفتر حقوقی  نامه که در شکایت نکته مهم دیگر این

 نامه و ...  کننده شکایت عنوان یک متخصص امور ایران نام برده است و نه وکیل و یا تهیه

 
تأکید کرده است ما از طرف کاوه  «مک کو»کنید که دفتر حقوقی  در این سند  مالحظه می

همه ما کنیم. یعنی او شخصًا و به لحاظ حقوقی دخالتی در ماجرا ندارد.  موسوی اقدام می
گاهیم که اعطای عنوان  تواند صورت گیرد و نیاز به  به هرکسی، می« متخصص امور ایران»آ

 اصی هم نیست. تخصص و اطالعات خ
تواند از یک سند مکتوب حقوقی مستندتر باشد؟ و آیا  از این جهت باید پرسید: چه چیز می

 تواند اعتبار یک سند حقوقی را خدشه دار کند؟  ادعاهای بعدی ربکا مونی، یا هرکس دیگری، می
ه نوری را او نوشت« کیفرخواست»پس از دستگیری نوری مدعی شد که  همچنین کاوه موسوی

کرد که  موکدًا ادعا می کرد و  را دفتر حقوقی خودش معرفی می «مک کو»او دفتر حقوقی  .است

https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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اند و سر ناهار با او  کرده، با هم غذا خورده با دادستان پرونده در تماس بوده، تلفنی صحبت می
 کرد شاکی اصلی پرونده است. گفتگو کرده است. او ادعا می

نیز روی آن تأکید کردم، کاوه « من و تو»کردم و در برنامه   چنانچه بارها پیشتر نیز اشاره
معرفی کرد و در مراحل اولیه، چه به  «مک کو»موسوی، ما شاکیان اولیه پرونده را به دفتر 

عنوان مترجم و چه رابط، در به جریان افتادن پرونده مشارکت فعال داشت. به جز این، باقی 
 ت. ادعاهای او غیرواقعی و دروغ محض اس

 

 
زیر شکوائیه ارائه شده به پلیس بخش جنایت جنگی سوئد را ماتئو جری و ربکا مونی از طرف 

اند. این شکایت از طریق یوران یالمارشون وکیلی که وکالت  امضا کرده« مک کو»دفتر حقوقی 
ارائه شده است و در کیفرخواست نیز  ۲۰۱۹شاکیان را پذیرفته به پلیس روز چهارم نوامبر 

 ستان روی آن تأکید کرد. داد
 این هم حکم دادگاه استکهلم:

ایرج ، «مک کو»دفتر حقوقی به نمایندگی از یوران یالمارشون ، وکیل ۲۰۱۹نوامبر  ۴در »
مطلقًا « به پلیس شکایت کرد.حمید نوری  علیه سمنانی و حمید اشتری مصداقی، مسعود اشرف

 نامی از کاوه موسوی نیست. 
 گوید: این سند می  ۸:۴۵گویی در دقیقه  با یاوه ویاما 

بنده کاوه موسوی، آقای یوران را آوردم توی پرونده بعد از این که شکایت رفته بود به »
 «دادستانی
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https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8
7%DA%A9%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%8

%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
علی رغم این سند مکتوب خطاب به مقامات قضایی سوئد که به « من و تو»مایه تعجب است که 

کند، ترجیح داده اکاذیب دیکته شده از سوی  روشنی جایگاه موسوی را در پرونده مشخص می
حتی « مک کو»شود دید که دفتر حقوقی  می کاوه موسوی را انتشار دهد. حال آنکه با یک نگاه

های بخش جنایات  های سوئد و چند تن از پلیس دانسته که دادستان هنگام ارائه شکایت نمی
وجود، کاوه موسوی در این  کند. با این  استفاده می« آقایان عزیز»جنگی زن هستند و از عنوان 

برداشتم و با دادستان صحبت کردم، موارد  تلفن را»مدت بارها اینجا و آنجا اظهار کرده است که: 
 « قانونی را یادآوری کردم و او دستور دستگیری حمید نوری را داد.

آقای »کرد  که ادعا می می رفت هایش چنان پیش   سرایی در داستاننزد ما  حتی موسوی
دهند تا  برند و یک دسته گل به دستش می به او گفته است هرش را به فرودگاه می« دادستان

دهند که قادر به  مخصوصی عبور می    همه چیز عادی جلوه کند و سپس نوری را از پشت شیشه
از این کارها یاد گفت به آقای دادستان گفتم، جالب است شما هم  می  خنده بادیدن هرش نباشد. 

 اید.  گرفته
با ما همکاری   آسانژ  گفتم که شما در پرونده« به آقای دادستان»که  گفت موسوی به خود من می

کرد که  این ادعا را در حالی مطرح می. او «کنید! نکردید خوشحالم که در این پرونده جبران می
شناختم و به دلیل درگیر  ز نزدیک میوکیل آسانژ خانم جنیفر رابینسون بود و من شخصًا او را ا

 بودن وی در این پرونده، صالح ندیدم برای دستگیری حمید نوری به سراغش بروم.
کرد که در تماس مستقیم با  به دروغ عنوان میموسوی حتی در روز دستگیری حمید نوری نیز 

انستم که او د شود، درحالی که من می دادستان است و لحظه به لحظه به او گزارش داده می
دهد تا از نتیجه امر مطلع  گیرد و سر و گوش آب می مدام با هرش در فرودگاه استکهلم تماس می

های زننده او مدارا کنم تا پرونده  گویی شود. با این حال مجبور بودم در همه این دوران با دروغ
 بی جنجال پیش برود. 

تماسی جریان نداشت چه ادستان و د« مک کو»واقعیت این است که حتی بین دفتر حقوقی 
های  آمد. یک نگاه به متن بازجویی حساب می به برسد به کاوه موسوی که رابط ما با این دفتر

 موسوی و ربکا مونی در پلیس سوئد برای مشاهده این واقعیت کافی است. 

https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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ربکا مونی و همکارش از طرف دفتر  ۲۰۱۹نوامبر چهارم بینیم روز  چنانچه در سند باال می

اند و از طریق او پرونده در سوئد به جریان  با یوران یالمارشون تماس گرفته «مک کو»حقوقی 
افتاده است. تدقیق کنم که تمامی ارتباطات با دادستان از طریق وکیل یوران یالمارشون صورت 

یوران یالمارشون نقشی در ست که  گرفت. اما کاوه موسوی در کالب هاوس مدعی شده ا می
که با چهار وکیل  شدهاو مدعی . دستگیری حمید نوری نداشته و همه کاره خود او بوده است

جالب  کذب است.   ها یوران را انتخاب کرده است که تماماً  سوئدی مصاحبه کرده و از میان آن
به اواز دستگیری نوری داند و دو سال پس از  حتی نام صحیح یوران یالمارشون را نمی است که او

 . برد نام می« وانسون یوردان هی» نام
دادستان خبر دستگیری نوری را هنگامی که در اداره پلیس مشغول بازجویی از مسعود 

بودند به یوران یالمارشون داد  –یکی از شاهدان و شاکیان معرفی شده از سوی ما  –سمنانی  اشرف
 شد.  ایی سوئد به رسمیت شناخته میکه از طرف پلیس و دادستان و دستگاه قض

ایوبی نیز اطالع داد که میهمانی که منتظر ورودش بوده بازداشت  همچنین پلیس به هرش صادق
 شده است.

متنشکایتنامهارسالیبهدادستانی
 

 ۱۲:۲۰موسوی حتی در مورد تعداد دفعات سفر حمید نوری به اروپا با یک مبالغه در دقیقه 
 بار به اروپا آمده است. ۱۷ – ۱۶شود که وی  مدعی می

https://www.youtube.com/watch?v=FPpSWxoT9Pg&t=3s&ab_channel=%D9%BE
%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84

%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

https://www.pezhvakeiran.com/pfiles/shekvaeeh.pdf
https://www.pezhvakeiran.com/pfiles/shekvaeeh.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FPpSWxoT9Pg&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=FPpSWxoT9Pg&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=FPpSWxoT9Pg&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=FPpSWxoT9Pg&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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و شهادت حمید را او  کند که با حمید اشتری مصاحبه کرده و شکوائیه موسوی به دروغ ادعا می
 تنظیم کرده است. 

دقیقه شب با حمید  ۴۶و  ۲۱اکتبر ساعت  ۳۱کنید که ربکا مونی روز  در این سند مالحظه می
« رمز عبور»ای را که بر اساس مصاحبه با او تهیه کرده با  شده  تماس گرفته و شهادت تنظیم

 ند.  برایش ارسال کرده و از او خواسته آن را تصحیح و تدقیق ک
 

  
 

حاال ببینیم موسوی در آخرین پست خود چگونه قبل از تکمیل گفتگوی ربکا مونی با حمید 
 ۲۶دو هفته قبل از دستگیری حمید نوری در تاریخ شود که  مدعی می بافی مهملبا اشتری 

مدعی گویی  با یاوه در حالی که در باال دیدیم اونامه را به دادستانی سوئد داده بود.  اکتبر شکایت
نوامبر من از طریق ایرج مصداقی و ارتباطاتی که داشت  ۹رفت و روز شنبه  بود نوری به آلمان می

 رود و خودم را به دادستانی سوئد رساندم.  متوجه شدم او به سوئد می
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بافد. از  در ارتباط با دادن تصاویر پرواز حمید نوری به دادستانی سوئد هم شطح و طامات می

شب قبل دادستان سوئد حکم دستگیری او را صادر کرده بود و مقامات قضایی سوئد خود بهتر از 
 ها نداشت.  هرکس در جریان امر بودند و موسوی کوچکترین ارتباطاتی با آن

گوید که  گیرد و می دوباره این ربکا مونی است که روز پنجم نوامبر با حمید اشتری تماس می
کنند با او تماس گرفته شود.  احتمال دارد از طرف کسانی که روی پرونده در سوئد تحقیق می

 گوید احتمال این که وکیل یوران یالمارشون با او تماس بگیرد هست.  ربکا همچنین به او می
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ها را ربکا مونی با من هم داشت. در این میان کاوه موسوی که رابط ما با دفتر  شابه این تماسم
بود طبعًا در جریان پرونده قرار داشت و به دلیل رابطه نزدیکی که با ربکا مونی « مک کو»حقوقی 

گتن داشت از جزئیات امر مطلع بود. حتی یک بار از آشپزخانه منزل ربکا مونی با من در واشن
در این گفتگو کاوه تماس گرفتند و من با ربکا مونی در حضور کاوه موسوی صحبت کردم. 

 موسوی دست به سینه نشسته بود و هیچ کالمی به جز سالم و علیک بین ما رد و بدل نشد. 
خواست که اگر چیزی برای اضافه کردن  از او موسوی چندین بار با حمید اشتری تماس گرفت و

 انجام دهد برایش بفرستد.  به اظهاراتش دارد و یا مایل است تغییری در آن
نامه با هم   گاه حتی یک کلمه درباره شهادت او با من نیز بطور مرتب تماس داشت اما هیچ

را در ارتباط با در عوض او بارها به دروغ مطرح کرد که قرار است پرونده نوری صحبت نکردیم. 
ایوبی دنبال کنیم که با مخالفت شدید من روبرو شد. من برای  مسئله حضانت دختر هرش صادق

برای این که مالحظه شود او استدالل کردم که امکان دستگیری نوری به این دلیل وجود ندارد.  
این پیام کاوه سمنانی را نیز ربکا مونی گرفته و نه کاوه موسوی، به  شهادت من و مسعود اشرف

  دقیقه ارسال شده توجه کنید: ۲۲:۴۲ساعت  ۲۰۱۹اکتبر  ۳۰موسوی به حمید اشتری که روز 
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که « با دادستانی قرار تلفنی داریم ۹صبح ساعت »موسوی نوشته است که  ،در پایان این پیام
لین تماس با تر نیز به آن اشاره کردم، او البته دروغ محض است. چنانچه در اسناد آمده، و پیش

از طریق یوران یالمارشون بوده است. قرار تلفنی  ۲۰۱۹پلیس سوئد پنج روز بعد در چهارم نوامبر 
بینیم که کاوه موسوی قادر نیست حتی در یک پیام  توانسته باشد. می با دادستان نبوده و نمی

 ساده هم دروغ نگوید.
بینیم. او دو هفته  های موسوی را می ازیآید نمونه دیگری از دروغپرد در مکاتباتی که در زیر می

گوید که روز دستگیری  ، به رویا برومند می۲۰۱۹وپنجم نوامبر  پس از دستگیری نوری در بیست
حمید نوری در فرودگاه سوئد، از وکالت پرونده استعفا داده است. ابتدا نامه رویا برومند و ابراز 

 نیم و سپس پاسخ موسوی به او را.بی های کاوه موسوی را می نگرانی او از مصاحبه

 
 کاوه جان»

های اخیرت ابراز کنم چون  ای شد که ابراز نگرانی خودم را از مصاحبه ...کاوه جان این پیام بهانه
ها امکان بازداشت دیگری نباشد و باید همه ما  این بازداشت اولی است و ممکن است تا سال

ن توانیم در موردشا تالش کنیم که نوری از عدالت در نرود. به غیر از برخی نکات که بعدا می
کنم این مصاحبه ها شکایت سوئد را از یک شکایت حقوق بشری به یک  صحبت کنیم، فکر می

فعالیت سیاسی تبدیل کرده که ممکن است به خودت و به شکایت لطمه بزند. برای مثال، 



81 
 

نوشت زبان تند و پر  رابرتسون در کتاب جنایت علیه بشریت وقتی در مورد ناقضان حقوق بشر می
کند. اما زمانی که  که همین هم خواندن کتاب را آسانتر و حتی لذت بخش می کنایه ای داشت.

شد توانستند جلوی  خواست در دادگاه سیرالئون قاضی بشود، وکالی فردی که محاکمه می
شرکتش را به دلیل بی طرف نبودن بگیرند. البته جای وکیل و قاضی متفاوت است اما حامیان و 

جمه کردن مصاحبه ها در دادستانی سوئد سم پراکنی کنند و به توانند با تر وکالی نوری می
  .افرادی که در دولت سوئد نمی خواهند با جمهوری اسالمی گرفتاری پیدا کنند بهانه بدهد

شوم اگر متن شکایتی که به دادستان سوئد دادی را بخوانم. یک دوست  در ضمن ممنون می
سال است در دادگاه حقوق بشر اینتر آمریکن  ۲۵خوبی دارم که وکیل آمریکای التینی هست که 

خواهم با او کمی مشورت کنم ببینم از نظر سیاسی و  وکیل نقض قربانیان حقوق بشر است و می
اند.  هایشان را قبول نکرده هایی برخی شکایت اند و به چه بهانه عملی با چه مشکالتی روبرو بوده

 .برایش روشن تر باشداو هم از من متن شکایت را خواست که اوضاع 
 با سپاس

 «رویا
 و این پاسخ موسوی به رویا برومند است:

 
  رویا جان،»

  ممنون از یادداشتت. نگران نباش
من، بعد از دستگیری در فرودگاه، رسمًا از وکیل بودن در پرونده کنار رفتم و امروز شاکی هستم. 

که در کنار دادستان و اداره جنایات ای برای اینکار معین کردم  وکیل بسیار قوی و کار کشته
کنند، نه در سوئد و نه در بریتانیا  جنگی مشغول است. هیچ یك از وکالیی که روی پرونده کار می

  هرگز مصاحبه نکردند و نخواهند کرد.
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مان در سوئد است. نگران نباش. " سوتی" جفری را  مصاحبات من با هماهنگی کامل با وکیل
 ١٣کنم . به همین دلیل بود که تا توقیف رسمی او در  اشتباهی نمی خوب یادم است و چنان

  نوامبر ما هم در سکوت رادیویی مطلق بودیم.
فرستم ولی تا آماده شدن و تسلیم  کیفرخواستی را که نوشتم با کمال میل خدمتت می

بماند. به کیفرخواست جدید از طرف دادستانی و اداره جنایات جنگی در قرنطینه قضایی باید 
  محض برداشتن قرنطینه خواهم فرستاد.

 « قربانت،
کیفر »کند و موسوی از  اشاره می« شکایت»در مکاتبه با خانم رویا برومند دیدیم وی به متن 

ای است که ربکا  کند. البته روشن است که منظورش شکایت اولیه که نوشته یاد می« خواستی
بودند. اگرنه، هر کس که با ابتدایی ترین مبانی  تنظیم کرده «مک کو»مونی و دفتر حقوقی 
هم هنگامی که تحقیقاتش به  نویسد آن داند که کیفرخواست را دادستان می حقوقی آشنا باشد می

 خواهد پرونده را به دادگاه ارسال کند. انتها رسیده و می
موسوی سطح سواد حقوقی کاوه موسوی در حد سواد حقوقی سخنگوی قوه قضاییه رژیم است. 

آقای نوری بی هیچ  »گوید  آبادی می نوری را نوشته و غریب« کیفرخواست»گوید او شخصًا  می
 «کیفرخواستی و طبق ادعاهای واهی در فرودگاه سوئد بازداشت شد.

https://www.khabaronline.ir/news/1644720 
آبادی فکر  تواند کیفرخواست متهم را بنویسد و غریب شاکیان می« وکیل»کند  میموسوی فکر 

اش را پیش پیش آماده  «کیفرخواست»کند دادستانی که هنوز متهم را بازجویی نکرده باید  می
 کرده باشد!

آید و بس. هماهنگی با  موضوع کیفرخواست جدید و قدیم از قوطی مارگیری موسوی در می 
استعفای »ها نیز از اساس دروغ است. باید پرسید که موسوی  جام مصاحبهوکیل برای ان

از سمت وکالت در پرونده را نزد چه کسی و در کجا داده است؟ متن آن را منتشر   اش«رسمی
 کند. 

معرفی شده بود که استعفا داده باشد؟ حال آنکه در پلیس « وکیل پرونده»او در کجا به عنوان 
 شود.  سوئد نیز به او رسمًا تفهیم شده است که به عنوان شاهد از او بازجویی می

 
دروغپردازیدربارهدیداروگفتگوبادادستاناستکهلموتشکیلپرونده

https://www.khabaronline.ir/news/1644720
https://www.khabaronline.ir/news/1644720
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اش پیدا کردیم، حاال  ای موسوی در مورد تحصیالت و تخصصبا توجه به شناختی که از ادعاه
نگاهی خواهیم داشت به ادعاهای او در ارتباط با دیدار و گفتگوهای متعدد با دادستان سوئد 

 برای تشکیل پرونده حمید نوری. 
کرد که با  ها مؤکدًا ادعا می هاوس ها و کالب های گذشته در گفتگو با رسانه موسوی در طول سال

اند و سر  کرده، با هم غذا خورده دستان پرونده نوری در سؤئد در تماس بوده، تلفنی صحبت میدا
پرونده است. در حالی « شاکی خصوصی»کرد  ناهار با او گفتگو کرده است. او همچنین ادعا می

 که نام شاکیان در پرونده مشخص است و او مطلقًا چنین جایگاهی در پرونده ندارد. 

 
 
-https://www.radiofarda.com/a/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87
-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
-DB%8C%D8%AF%D8%AD%D9%85%

/31402726.html-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C 
کرد که مطلقًا  ها خود را شاکی خصوصی پرونده حمید نوری معرفی می او در گفتگوی با رسانه

 واقعیت ندارد. 
اش با دادستان سوئد برای تشکیل پرونده  سند زیر در ارتباط با تماس ۲۲:۵۰موسوی در دقیقه 
 کند: سرهم میسروتهی  چنین اراجیف بی

میگه موسوی تو در زدی، آمدی دفتر من، داری میگی فالنی را بگیر. خوب ایشان میگن این »
گویم این گزارش گالیندوپل است. گزارش  گوید مستندات چیست؟ می اش چیست؟ می سابقه

 نماینده ویژه سازمان ملل، نماینده ویژه حقوق بشر، این گزارش جفری رابرتسون است. این ایران
بینم، خیلی خوب، میگه یک چایی با هم بخوریم، دارم جوش  تریبونال است. یک دفعه می

گه یک ساعت بهت وقت میدم. تو این یک ساعت شما باید این اسناد را آماده کنید.  آورم. می می
پانزده روز دیگه داره میاد.  –میگه برو یک شکایت تهیه کن. ما چقدر وقت داریم؟ آقای نوری ده 

ورد رضایی وقتی بنده فهمیدم که فالکونش روی هوا بود. اگر شانس آورده بود بنزین در م
هواپیما تمام شده بود، تو فرانسه نشسته بود. شما مطمئن باشید من همه چیز را ریخته بودم 

https://www.radiofarda.com/a/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-/31402726.html
https://www.radiofarda.com/a/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-/31402726.html
https://www.radiofarda.com/a/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-/31402726.html
https://www.radiofarda.com/a/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-/31402726.html
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روی زمین و با کرونا و غیره خودم را رسانده بودم به دادستانی پاریس که یقه این آدم را بگیرم. 
خواهد کارش جلو برود. چون  ها. دادستان هم می تفاوت نیست نسبت به این ن بیدادستا

جوری را دستگیر کنه خوب برای ترقی خودش هم بد نیست.  موفقیت به این بزرگی یک آدم این
ها چگونه است. وقتی من با دادستان تماس گرفتم در سوئد،  ما این چیزها را بلدیم. شیوه کار این

ایران. ایران و   گم. آها، عراق؛ خیال کرد عراق را می  گفت: کنم. می ًا مبالغه نمیاول اصاًل، واقع
سند مگر   سال پیش. مدرک ، ۳۰عامی  کنند. شوخی نبود. کدوم، کجا؟ یک قتل عراق فرق می

شاهد داری؟ کار کمی نبود این را قانع کردن. بعد برای این که در محل ما  -وجود دارد؟ حافظه
داشته باشیم با چهار حقوقدان مصاحبه کردم که تصمیم گرفتم یوران را بیارم تو یک نماینده 

 «کار
.youtube.com/watch?v=FPpSWxoT9Pg&t=3s&ab_channel=%D9%BEhttps://www

%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84
%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

شود  ، موسوی با پامنبری عناصر فرقه رجوی  مدعی می۲:۵۷:۰۰در جلسه دیگری، در ساعت 
 که: 

ها  خواهند دراز کنند که شما م این بدبخت جاللی را میکردم گفت وقتی با دادستان صحبت می»
دهد( گفت ابدًا. اصاًل چنین چیز امکان نداره. گفتم اگر وزیر به  را)جمله را ول کرده ادامه می
 ...«کنم.  : دستگیرش میشما زنگ زد. )دادستان( گفت

https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8
7%DA%A9%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%8

%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
تصور کنید دادستان سوئد از دستگیری وزیر سوئدی پشت تلفن با یک بیکاره در بریتانیا صحبت 

هاوس  های فارسی زبان در این کالب نگاران رسانه  انگیز آن که خبرنگاران و روزنامه کند. اسف می
 ف سکوت کردند. حضور داشتند و در مقابل این اراجی

هاوس به نیرنگ بازی  موسوی در زمانی که  با امیرعباس فخرآور رفیق بود و با هم در کالب
های بزرگ را درباره برخوردش با دادستان سوئد و ارائه اسناد ایران  مشغول بودند،  این دروغ
 تریبونال به او سرهم کرد:  

هم در لندن هم  ۲۰۱۲صبی درست کرد در  در مورد ایران تریبونال اول که دوست عزیزم حمید»
کنم که اگر اسنادی که در آن تریبونال  بود. من اقرار می ۶۷عام  در الهه بود. خوب راجع به قتل

توانستم  نیاورده شده بودند، در رکورد آن تریبونال وارد نشده بودند. در بیست روز من نمی

https://www.youtube.com/watch?v=FPpSWxoT9Pg&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=FPpSWxoT9Pg&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=FPpSWxoT9Pg&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=FPpSWxoT9Pg&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3


85 
 

کند. ... وقتی من استشهاد این سه نفر را دادستانی سؤئد را قانع کنم حمید نوری را دستگیر 
تونم به اندازه کافی سند  گرفتم. با خودم گفتم خوب این االن اگر ده روز دیگه بیاد من آیا می

کنم که کمکی که تریبونال مردمی، همین  اذعان می  آماده کنم که دادستانی را قانع کنم. واقعاً 
شدیم.  یعنی شاید موفق نمی  کنه اگر نبود، را میاش  دادگاه مردمی که امیر فخرآور داره صحبت
جا بود، وقتی من به دادستان تلفن زدم  هایی که در آن من حقیقت دارم میگم دیگه. این استشهاد

خواهی بگیری؟ زیر مسئله  بهش گفتم که همچی چیزی هست. گفتش که زیر جنایت جنگی می
 خواهی بگیری؟ کدوم؟ گفتم...  بشر می حقوق
یلی خوب شما این کار را بکنید. اسنادتان را بدهید. اسناد ما چی بود آن موقع؟ وقتی خ  گفت:

گذاره. اگر تریبونال نبود. کارمان خیلی  کنه انگشت روی نقطه حساسی می امیر این سؤال را می
خیلی مشکل بود. چون زمان را نگاه کنید. در بیست روز اگر این دادگاه مردمی که حمید صبی 

بود. آن چنان اسنادی آماده  ۵۰-۵۰ه بود، نبود شانس دستگیری حمید نوری واقعًا درست کرد
کرده بودند که من فرستادم دادستانی. از من پرسیدند این اسناد از کجا آمده؟ گفتم ایران 
تریبونال؟ ایران تریبونال چیه؟ گفتم. مانند راسل تریبونال. وقتی تو بچه کوچکی بودی تو همان 

 « )برگزار شد(.   استکهلم شما
دهد دولت بریتانیا به برتراند راسل و دوگل به ژان پل سارتر اجازه نداد  موسوی بعد توضیح می

گوید:  اش می گویی این تریبونال در این دو کشور برگزار شود و در سوئد برگزار شد. او در ادامه یاوه
ن قدرت نرم سوئد را شما در این به ما کمک کرد. وقتی به دادستان سوئد زنگ زدم. گفتم ای»

 « نظر بگیر.
 بشنوید.   ۲:۰۶:۳۰این ترهات را می توانید از طریق لینک زیر در ساعت 

https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%
AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%

A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
تدقیق کنم که این طرح  توسط حمید « ایران تریبونال»الزمست در باره اکاذیب موسوی پیرامون 

کند با دادن امتیاز  صبی انجام نشد. اما او در برگزاری آن مشارکت داشت. کاوه موسوی تالش می
 و شادی صدر و شادی امین )عبا( نزدیک شود. « دادگاه آبان»به حمید صبی، به 

های ارائه شده  اندرکار تهیه شهادت دکتر پیام اخوان ، به عنوان حقوقدانی که دستدیگر اینکه ، 
ای و   بوده در دادگاه سؤئد نیز حضور یافت و شهادت بسیار خوب، حرفه  «ایران تریبونال»در 

 ای داد که مورد تحسین وکالی ما نیز قرار گرفت.  شرافتمندانه

https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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لیس بخش جنایت جنگی سوئد از من، در تاریخ واقعیت این است که در جریان بازجویی پ
، که با حضور وکیلم یوران یالمارشون صورت گرفت، برای اولین بار، عالوه ۲۰۱۹دوازدهم نوامبر 

ها ، گزارش بنیاد برومند)جفری رابرتسون( و گزارش ایران  های زندان های خودم، نقشه بر کتاب
و تحقیق جفری « ایران تریبونال»شخصًا در برگزاری  تریبونال را ارائه دادم. ناگفته نماند که خود

های زندان نقش غیر قابل  رابرتسون که به همت بنیاد برومند صورت گرفت و همچنین تهیه نقشه
 انکاری داشتم.  

دهد، او  تا ماه دسامبر که  ورای این، چنانکه اسناد بازپرسی از کاوه موسوی در پرونده نشان می
یی سوئد فراخوانده شد هیچ تماس و گفتگویی با هیچ مسئول سؤئدی از به بازپرسی پلیس جنا

پلیس گرفته تا دادستان نداشته و تنها تماس او با یوران یالمارشون وکیل شاکیان بوده است. 
دادستان را نیز برای اولین بار در پلیس جنایات جنگی سوئد دیده است. مطمئنًا او را نشناخته 

دانست که وی زن  کرد و به واقع نمی جا از آقای دادستان یاد می و آن جا است. چون بعدتر این
 است. 

ها  تر در روز دستگیری حمید نوری خانم کارولینا ویسلندر به عنوان دادستان با رسانه از آن مهم
 گفتگو کرد و در بازجویی کاوه موسوی خانم کریستینا لیندهوف کارلسون حضور داشت. 

-mass-1988-sweden-detained-national-https://www.rferl.org/a/iranian
executions/30269703.html 

کسی  زدی با چه داشتی و به دادستان زنگ می از کاوه موسوی بپرسید تو که تلفن را بر می
حتی متوجه نشده دادستان آنقدر از مرحله و پرونده پرت است که کردی؟ موسوی  صحبت می

 تغییر کرده است. 
دهد  آورم که نشان می به پیوست، شکوائیه اولیه ارائه شده به پلیس و دادستانی سوئد را هم می

« ایران تریبونال» رفته اما هیچ ارجاعی به  در آن بارها به گزارش قاضی جفری رابرتسون اشاره
نشده است. چنانکه در پیش گفتم اسناد ایران تریبونال را خود من در دوازدهم نوامبر به پلیس 

 ارائه کردم. 
سؤال « ایران تریبونال»، در بازجویی سوئد، از موسوی درباره ۲۰۱۹هنگامی که در دسامبر 

  گوید: کنند، او می می
The massacre actually happened, we start with that. There are [inaudible] 
testimony in the evidence of the Iran Tribunal, I assume. I was a part by Jeffrey 
Robertson's team when the report on the prison massacre in Iran took place so I 
can testify, it should be my testimony that these events actually took place. 

https://www.rferl.org/a/iranian-national-detained-sweden-1988-mass-executions/30269703.html
https://www.rferl.org/a/iranian-national-detained-sweden-1988-mass-executions/30269703.html
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به گمان من، در مدارک ایران تریبونال شهادت ]نامفهوم[ وجود دارد. زمانی که گزارش قتل عام »
زندان در ایران منتشر شد، من عضوی از تیم جفری رابرتسون بودم تا بتوانم شهادت بدهم، باید 

 «شهادت من باشد که این اتفاقات واقعًا رخ داده است.
رد حضور در تیم جفری رابرتسون و مشارکت در تهیه گزارش بنیاد برومند دروغ موسوی در مو

توان در این زمینه پرسش کرد. من شخصًا در  ها الدن و رویا برومند می گوید. از خانم محض می
تهیه این گزارش شرکت داشتم و قاضی جفری رابرتسون و بنیاد برومند در مقدمه گزارش از من 

 کردند. او هیچ نقشی در تهیه این گزارش نداشت. نام برده و تقدیر 
ربط او که  های بی و پاسخ« ایران تریبونال»به پرسش و پاسخ بازپرس سوئدی از موسوی در مورد 

  شود توجه کنید: موجب اعتراض بازپرس می
FL1: Have you participated in the tribunal, the Iran tribunal? 
KM: No, I wrote an article after the events and I said that I remembers Bertrand 
Russell's war crimes committee, war crimes tribunal which took place in Sweden 
about the war crimes in Vietnam. It was a symbolic trial and everyone laughed at it 
at the time but when US government document opened after 30 years we saw how 
scared US government was. What happened in Stockholm then, [inaudibly] backed 
it the General Court and the General Court's resultswere quite ruthless [e.g.original 
uncertain, the English word in question is probably scathing] so the article I wrote 
was that symbols matter. Symbolic victories are important and that is why it is 
important to have this. It was my  ...  
FL1: ... again I ask you to keep it short because we will write down everything we 
say. You were not in the Iran tribunal, you had no role the? 
KM: Just that I wrote about it afterwards. 
FL1: Do you know anything about the material from the Iran Tribunal and the UN? 
You know what what happened to it? 
KM: Just what I've read here. And the discussions I've had some of those who 
were there, second hand. 
FL1: Do you know who is responsible for the material from the Iran Tribunal right 
now? 
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KM: I think everything is on the site. There is no registrar for Irantribunals. It is 
available on the internet. The entire testimony is printed on internet. 
FL1: So your task now, when you have handed over all this to the Swedes the 
authorities is that everyone who contacts you, you forward them to Göran. Is that 
what you're doing now? 
KM: That's the only thing I do in this case. I'm busy with others errands. 

FL1اید؟ : آیا در تریبونال، ایران تریبونال شرکت کرده 
ای نوشتم و گفتم که کمیته جنایات جنگی برتراند راسل را به  ک.م.: نه، من بعد از وقایع مقاله

ن یک یاد دارم، دادگاه جنایات جنگی که در سوئد در مورد جنایات جنگی در ویتنام برگزار شد. ای
محاکمه نمادین بود و در آن زمان همه به آن می خندیدند، اما زمانی که سند دولت آمریکا پس از 

سال باز شد، دیدیم که دولت آمریکا چقدر ترسیده است. اتفاقی که در آن زمان در استکهلم  ۳۰
رحمانه   بیافتاد، ]به طور نامشهود[ دادگاه عمومی از آن حمایت کرد و نتایج دادگاه عمومی کامالً 
ای که من  بود ]مثاًل نامشخص، کلمه انگلیسی مورد بحث احتمااًل کوبنده است[ بنابراین مقاله

های نمادین مهم هستند و به همین دلیل داشتن  نوشتم این بود که نمادها مهم هستند. پیروزی
 این مهم است. من بود...

FL1گوییم  د زیرا همه چیزهایی را که میخواهم که آن را کوتاه کنی : ... مجددًا از شما می
 کنیم. شما در دادگاه ایران نبودید، نقشی نداشتید؟ یادداشت می

KM.فقط در مورد آن نوشتم بعد : 
FL1دانید؟ میدونی چی شد؟ : آیا چیزی در مورد مطالب دادگاه ایران و سازمان ملل می 
KMبرخی از کسانی که آنجا بودند،  هایی که من با ام. و بحث : فقط چیزی که من اینجا خوانده

 دست دوم داشتم.
FL1دانید در حال حاضر چه کسی مسئول مطالب ایران تریبونال است؟ : آیا می 
KM من فکر می کنم همه چیز در سایت است. هیچ مرجع ثبتی برای ایران تریبونال وجود :

 ندارد. در اینترنت موجود است. کل شهادت در اینترنت چاپ شده است.
FL1اید، مقامات این است  ها واگذار کرده : پس وظیفه شما اکنون، وقتی همه اینها را به سوئدی

گیرد، آنها را به یوران ارسال کنید. آیا این همان کاری است که شما  که هرکسی با شما تماس می
 در حال حاضر انجام می دهید؟

KMگیر کارهای دیگران هستمدهم. من در : این تنها کاری است که در این مورد انجام می» 
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شد و از  کنید همه اسناد و مدارک و شواهد به یوران یالمارشون ارائه می چنانچه مالحظه می
و « مک کو»گرفت و ارتباط مستقیمی بین دفتر  طریق او در اختیار مراجع قضایی سوئد قرار می

هایی بود نیاز نبود به  کاوه موسوی و مقامات قضایی سوئد نبود. اگر امکان برقراری چنین تماس
 یوران یالمارشون مراجعه شود و او وکالت شاکیان را به عهده بگیرد. 
گوید. ذهن پراکنده موسوی  موسوی در مورد نگارش مقاله راجع به ایران تریبونال نیز دروغ می

 قادر به نگارش چند خط درست به زبان فارسی نیست. 
کند و  های دیگری راجع به تماس با دادستان سرهم می هاوس با امیرفخرآور دروغ او در کالب

 کند که دادستان به او گفته کار من این است که در سوئد دزد بگیرم و ...  وقیحانه ادعا می
متن بازجویی موسوی در پلیس سوئد که دادستان نیز حضور داشته ، و در همین نوشته آمده 

های مورد  اهی می دهد که مطلقًا گفتگویی بین کاوه موسوی و دادستان در زمینهاست،  گو
 ادعای موسوی صورت نگرفته است. 

این سند توجه کنید. کاوه موسوی  ۲۶تا  ۲۳های وقیحانه او در دقیقه  به بخش دیگری از دروغ
 گوید:  می

.. گفت: ایران، چی، انقالب، وهفتم اکتبر به دادستان زنگ زدم.... خودم را معرفی کردم. بیست»
انقالب اسالمی، فتوا.... به دادستان گفتم نسل کشی، نسل کشی، یک خرده ایستاد. آخر که 

جا را نرو. دردسر برای همه ما داره. تو عادت داری لقمه را سه  دوست شدیم گفت: موسوی این
 دفعه دور دهنت بچرخانی. ... 

توانم از بریتانیا  یرو برکتی نداشته، این شده که من نمی)باخنده( محبوبیت برای بنده نه تنها خ
اش در اپوزیسیون ایران  توانم غلطی بکنم. محبوبیت نتیجه خارج شوم. بدون اجازه پلیس نمی

 «عکس است. 
-https://www.youtube.com/watch?v=mwSp

7%DA%A9%D9%8bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%8
4%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

 
دهد که دادستان روز چهار نوامبر از طریق یوران  کیفرخواست و اسناد دادگاه نشان می

را دریافت کرده است. اما موسوی در کالب هاوس مدعی « مک کو»یالمارشون شکایت دفتر 
 ه و دوست شده است. کرد وهفتم اکتبر با دادستان خوش و بش می است که بیست

« ایران تریبونال»ای که در مورد  گوید. از او بخواهید مقاله موسوی در مورد مقاله نیز راست نمی
 نوشته را بازنشر کند. 

https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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روایتی نیست که کاوه موسوی در مورد نحوه تهیه شکوائیه، تماس با دستگاه قضایی سؤئد، 
و مقرون به صحت باشد. بدون هیچ اغراق  ارائه کند تشکیل پرونده، دستگیری و محاکمه نوری

 های او سراسر به دروغ آغشته است.  همه روایت
ای که با ربکا مونی داشتیم من روی گزارش بنیاد برومند که توسط قاضی جفری  در جلسه

.  تواند مبنای کار قرار گیرد رابرتسون و جنیفر رابینسون تهیه شده بود تأکید کردم و گفتم که می
توانسته لینک این گزارش را که در اینترنت موجود است در اختیار ربکا مونی  کاوه موسوی می

 قرار دهد. 
ها از این قرارند: گزارش بنیاد برومند )جفری  رفرنس« مک کو»در شکوائیه تهیه شده از سوی 

رابرتسون رابرتسون(؛ گزارش رینالدو گالیندوپل گزارشگر ویژه ملل متحد که در گزارش جفری 
بارها اشاره شده؛ گزارش مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر ملل متحد که باز هم در   به آن

شورای « عام زندانیان سیاسی قتل»گزارش جفری رابرتسون بارها مورد اشاره قرار گرفته؛ کتاب 
را  ۶۷هزار زندانی اعدام شده در سال  ملی مقاومت که به نقل از قاضی جفری رابرتسون آمار سی

های من و حمید اشتری. در واقع سند مورد استفاده دفتر  داند؛ و شهادت به شدت مبالغه آمیز می
گزارش بنیاد برومند بوده است. ارجاعات بعدی هم از گزارش مزبور برداشته « مک کو»حقوقی 

 شده است. 
زداشت نوری در هنگام حضور کاوه موسوی و ربکا مونی در استکهلم و در حاشیه دادگاه تمدید با

های پرونده با ربکا مونی برخورد گرمی  دیدیم که دادستان و پلیس ، به چشم می۲۰۱۹دسامبر 
 کردند.   داشتند اما کوچکترین اعتنایی به کاوه موسوی نمی
ای در  گوید. او در جلسه اش با دادستان می موسوی یک دروغ بزرگ دیگر هم در مورد ارتباط

 کند:  اشتن حمید نوری در سلول انفرادی را چنین روایت میکالب هاوس،  دلیل نگه د
گفت نه نیست. وقتی بهش گفتم دیدی  کرد. می خطر ترورش بود. دادستان اولش شوخی می»

منصوری را کشتند. گفت: تو دنبال منصوری هم بودی؟ گفتم بله این هم کیفرخواستش که 
مع شد. خوب این را تو انفرادی نگه اش نوشتم. خیلی ترسید و خیلی خیلی حواسشون ج  علیه

 « گفت بس است.  داشته بودند و دادگاه یعنی قاضی حاضر نبود تحمل کنه می
 دقیقه بشنوید. ۳۸توانید در لینک زیر ، پس از یک ساعت و  ها را می این گفته

https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%
D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4

%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C 
 هاوس دیگر ذکر کرد که با پلیس پرونده در ارتباط بوده است:  در یک کالب موسوی

https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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ها  بعد از این که قاضی منصوری ترور شد خیلی خیلی حاشیه امنیتی باالتر رفت، مواظبت آن»
 « بیشتر شد. در صحبتی که با پلیس کردیم و خوب این بود دیگه.

ت که همگی هم زن بودند. واقعیت امر این دادستان داش ۴داند که این پرونده  موسوی حتی نمی
ها در هر جلسه تمدید بازداشت نوری یعنی هر چهار هفته یک بار، به دلیل   است که دادستان

وجود خطر فرار نوری و نیز این امکان که بتواند در اسناد و مدارک دخل و تصرف کند و یا از بین 
چه هم که  کردند. باقی آن انفرادی را می ببرد، از قاضی درخواست تمدید بازداشت او در سلول

« کرونوبری»سرایی است. چه خطری نوری را در سلول انفرادی بازداشتگاه  موسوی گفته یاوه
کرد؟ مگر دادستان سوئد بیکار است  ای برخوردار است تهدید می العاده سوئد که از حفاظت فوق

ا به دیدار او برود. مطلقًا چنین امکانی که هر لحظه موسوی تلفن را بردارد با او گفتگو کند و ی
ما مطلع بودیم اطالعی   برای کاوه موسوی نبود. او حتی از کم و کیف برگزاری دادگاه که همه

موضوع کرد از طریق یوران یالمارشون به اطالعات معمولی دست پیدا کند.  نداشت و تالش می
 و موضوع را به من انتقال داد. آنقدر واضح بود که یوران نیز متوجه تالش وی شده بود 

اش در سلول  بیش از هفت ماه پس از دستگیری نوری و بازداشت ۱۳۹۹خرداد   ام سیمنصوری 
های  هاوس ای است که در کالب های شریرانه های موسوی دروغ انفرادی کشته شد. حرف

مشکوک و با پامنبری افرادی همچون حسن داعی و حسن حبیبی  و علیرضا یعقوبی و دیگر 
 وابستگان فرقه رجوی و رژیم مطرح شده است . 

ری این گونه افراد به هیچ رو تصادفی نیست. از یک سو اینهمانی عمیقی میان منش هم منب
دروغپرداز و نیرنگباز کاوه موسوی و شیادی فرقه رجوی وجود دارد و از سوی دیگر در مخدوش 
کردن پرونده نوری برای منافع شخصی و یا گروهی میان اینان همسویی هست. پس بی جهت 

 گذارد. تبلیغ برای کاوه موسوی سنگ تمام می نیست که دستگاه رجوی در
های ناراستی  است  ، که جایی  برای  عرضه گزاره« ایران پدیا»در سایت موسوم به فرقه رجوی 

ای را به حمید به  نوری  پدیا تهیه می شود، صفحه که با رونویسی و دستکاری اطالعات ویکی
یگاه حقوقی موسوی و نقش او در اختصاص داده است. در این صفحه پیرامون تخصص و جا

دکتر کاوه موسوی، حقوقدان ارشد و قاضی »خوانیم : های بزرگ را می دادگاه نوری این دروغ
باشد که در همکاری با مصداقی در این پرونده حضور پیدا کرده است.  المللی الهه می دادگاه بین

ریان این پرونده با او همکاری نفره از وکالی مبارز در ج ۱۸کاوه موسوی گفته است که یک تیم 
گوید علت اینکه حمید نوری دستگیر شد این بود  هاوس میب کاوه موسوی در یک کال.اند  کرده

 « .که موسوی )یعنی خودش( به دادستانی مراجعه کرد



92 
 

 
-https://www.iran

pedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D
8%B1%DB%8C 

انش روشن است که در این سند، فرقه رجوی الطائالت خودش را از زبان موسوی و دیگر وابستگ
علیه من تکرار کرده است. برای آن که متوجه سیاهکاری رجوی شوید به حکم دادگاه سوئد 

 «ایرج مصداقی موتور محرک دستگیری حمید نوری است.»رجوع کنید که تأکید کرده 
 

دروغپردازیدردادگاهاستکهلمزیرسوگند
ایپ در دادگاه به او قاضی ساندر رئیس دادگاه هنگام حضور کاوه موسوی از طریق لینک اسک

ها راجع به حمید نوری زده به دادگاه فراخوانده  هایی که در رسانه تفهیم کرد که به دلیل حرف
 شود.  شده است. همچنین از وی درباره سلسله مراتب زندان هم سؤال پرسیده می

اره موسوی در دادگاه استکهلم زیر سوگند نیز یکسره دروغ گفت. به گزارش رادیو زمانه درب
 شهادت وی توجه کنید:

دادستان پس از معرفی خودش از کاوه موسوی خواست خودش را معرفی کند و پیشینه »
  .خودش را بگوید

گردد به زمانی که جفری  بر می ۲۰۱۰کاوه موسوی: شرکت مستقیم من در این رابطه به سال 
 .گزارش بدهمبه او  ۱۳۶۷رابرتسون با من تماس گرفت تا در مورد قتل عام سال 

 ای شما چه بوده؟ دادستان: چرا با شما تماس گرفتند؟ نقش حرفه
کسفورد بودم و جفری رابرتسون را در رابطه  کاوه موسوی: من رئیس بخش حقوق بشر دانشگاه آ

 .با شغل و حرفه خودم مالقات کردم
 دادستان: با این پرونده چگونه مرتبط شدید؟

کسفورد در مورد کشتار کاوه موسوی: ابتدا به ساکن یک سم  ۶۷پوزیومی بود که دانشگاه آ
 .۲۰۱۱داشت که من در آن نقش داشتم، نوامبر سال 

 دادستان: چگونه به این شکایت ورود پیدا کردید؟
مالقات کردم، خصوصا  ۲۰۱۱کاوه موسوی: من با چندین نفر از قربانیان این سمپوزیوم در سال 

 .آقای ایرج مصداقی
 داقی با شما تماس گرفت؟دادستان: ایرج مص

https://www.iran-pedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.iran-pedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.iran-pedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://www.iran-pedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
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که  ۲۰۱۹اکتبر  ۱۶تا صبح روز  ۲۰۱۱کاوه موسوی: ما تماس دائم با هم داشتیم از سال 
توانم یک جانی بالقوه را دستگیر کنم که مستقیمًا  مصداقی به من زنگ زد و از من خواست می

دقیقه  ۱۵ دست داشته است. گفت این را دستگیر کن. این تماس تلفنی ۶۷های سال  در اعدام
های ایرج و بعد بر اساس اصول حقوق و قضایی  برداری کردم از حرف طول کشید و من یادداشت

زنی برای  گردد و وقتی اتهام می از من خواست به او کمک کنم، من هم گفتم به نقش او برمی
 اثبات چه چیزی در دست دارید؟

 دادستان: پس توافق کردید که با هم ادامه بدهید؟
های بیشتری را مطرح کنم  موسوی: ما همان موقع توافق کردیم که من تحقیق کنم و سوالکاوه 

 .که ببینم این فرد کیست، چه کارهایی کرده و سمت سازمانی او چه بوده
.... 

ای در این مکالمه تلفنی به شما داده شد. آیا تو و ایرج  دادستان: پس کمی اطالعات زمینه
 مصداقی با هم کنار آمدید؟

ساعت به من وقت بدهد تا بررسی کنم. مدارکی در مورد حمید  ۲۴کاوه موسوی: بله به او گفتم 
ساعت  ۲۴… نوری برایم فرستاد و من خواندم جهت بررسی برای جرم جنایت علیه بشریت و 

وقت خواستم. بحث این بود که جرم را جنایت علیه بشریت اعالم کنیم یا جنایت جنگی و باید 
کردیم که ببینم در چه بازه زمانی این اتفاق افتاده است، آیا بعد از جنگ بود  رسی میشرایط را بر

هایی وجود دارد که فرمول  ای برای من بود. بررسی کردم چه شکایت یا نه و این سوال پیچیده
و جرمی که در جریان بود این است که … کشی، جنایت علیه بشریت و بندی شود، شکنجه، نسل

 .راد تحویل داده نشده است، به همین دلیل با جفری رابرتسون تماس گرفتماجساد این اف
 دادستان: قدم بعدی برای اینکه بتوانید طرح شکایت کنید چه بود؟

کاوه موسوی: سوال دوم این بود آیا حمید نوری که قصد سفر به ایتالیا را داشت، به سوئد برود یا 
ساعت و مشکل این بود  ۲۴وقی سوئد و ایتالیا را در کردم روند حق ایتالیا و من باید بررسی می

 .کشد تا این فرد دستگیر شود چقدر طول می
 آوری کنید؟ دادستان: با هم قرار گذاشتید تا مدارک و شواهدی جمع

کاوه موسوی: من به ایرج گفتم دستکم به شهادت سه شاهد نیاز دارم که مستقیم با حمید نوری 
سه شاهد را گرفتیم. ما رفتیم آنها را دیدیم و تصمیم گرفتیم. اند و خب این  تماس داشته

سال پیش با دستگاه قضایی سوئد برخورد  ۲۰دستگیری ترجیحًا در سوئد انجام شود چون من 
 …داشتم

 دادستان: این شاهدها چه کسانی بودند؟
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 کاوه موسوی: حمید اشتری، مختار شاللوند و ایرج مصداقی
 قات کردی؟دادستان: آیا با آنها مال

اکتبر و طی آن سه روز توانسته بودند یک تیم  ۱۹کاوه موسوی: بله، من آنها را دیدیم، شنبه 
حقوقی تشکیل بدهند، چون من تشخیص دادم این یک کار سختی است چون حمید نوری ویزا 

 .را گرفته و در راه بود، و متوجه شدم که چرا ایرج نگران است
 .ت با این شاهدها چگونه انجام شددادستان: توضیح بدهید مالقا

کاوه موسوی: بله من ایرج را در فرودگاه مالقات کردم و به دیدار مختار شاللوند رفتیم و اول با 
سه نفر صحبت کردم و در این زمان داماد ناتنی حمید نوری زنگ زد و من توانستم از او هم 

 .شاهد در آن تیم داشتم ۴سوال بپرسم، در واقع من 
 ان: پس شما در خانه مختار شاللوند مالقات کردید؟دادست

 کاوه موسوی: بله درست است
 دادستان: شما یک همکار هم به همراه داشتید، او که بود؟

 کاوه موسوی: دکتر ربکا مونی
 دادستان: مصاحبه را از چه کسی شروع کردید؟

بلکه آن را بعدها از کاوه موسوی: اول حمید اشتری، به صورت رسمی از ایرج مصاحبه نکردیم 
 …دهم طریق اسکایپ انجام دادیم که دالیلش را توضیح می

 کردی چه اشخاصی در اتاق حضور داشتند؟ دادستان: وقتی با حمید اشتری مصاحبه می
رفتند اما بسیار دقیق بودیم که  آمدند و می کاوه موسوی: آنها قسمت دیگری از خانه بودند، می

 گوید؟ میآنها نشنوند این شاهد چه 
 دادستان: آیا از قبل در مورد متهم عکس و فیلمی دریافت کرده بودی؟

کاوه موسوی: نه، ایرج به من یک سری فتوکپی اسکن شده در مورد حمید نوری داده بود. بعد 
شناختم و اطالعی  من خودم کمی تحقیق کردم، باید اعتراف کنم حمید نوری را از قبل نمی

 .نداشتم
https://www.radiozamaneh.com/705373 

تا  ۲۰۰۳کاوه موسوی در همه موارد فوق زیر سوگند دروغ گفت. او  به گفته خودش از سال 
کسفورد مرتبط بوده است. پس چگونه در سال  ۲۰۰۹ رئیس بخش حقوق  ۲۰۱۰با دانشگاه آ

کسفورد بود  ه است؟ بشر آ
چنانکه در صفحات پیش با شواهد عینی اثبات کردم، این ادعا از اساس دروغ است و موسوی 

به عنوان یک از اهالی شهر  ۲۰۰۹گاه چنین سمتی در این دانشگاه نداشته است. او در اوت  هیچ

https://www.radiozamaneh.com/705373
https://www.radiozamaneh.com/705373
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کسفورد عضو  کالج ولفسون شده بود. یک صاحب رستوران یا سوپرمارکت ساکن « اتاق مشترک»آ
کسفورد  توانست عضو این اتاق شود.  نیز می شهر آ

ای خود گفته  در حکم دادگاه هم آمده است که کاوه موسوی درباره سوابق اکادمیک و حرفه
 است: 

 
About his academic and professional background 
He became a member of the Iranian Bar Association before the revolution but has 
subsequently not renewed its license. Today he works at Oxford University, where 
he is responsible for the Faculty of Law's program on human rights. He has acted 
as an expert witness in a number of trials and also held assignments at UN Human 
Rights Committee. About ten years ago he worked together with the British lawyer 
Geoffrey Robertson in the preparation of a report on the political prisoners 
executed in Iran in 1988. 

 ای کاوه موسوی درباره سوابق تحصیلی و حرفه»
ن درآمد اما پس از آن مجوز خود را او قبل از انقالب به عضویت کانون وکالی دادگستری ایرا

کسفورد کار می کند، جایی که او مسئول برنامه حقوق بشر  تمدید نکرد. امروز او در دانشگاه آ
دانشکده حقوق است. او در تعدادی از محاکمات به عنوان شاهد کارشناس عمل کرد و همچنین 

سال پیش همراه با وکیل  وظایفی را در کمیته حقوق بشر سازمان ملل انجام داد. حدود ده
را  ۱۳۶۷درباره زندانیان سیاسی اعدام شده در ایران در سال  بریتانیایی جفری رابرتسون گزارش

 «تهیه کرده است.
چه موسوی در دادگاه گفت دروغ محض است و او مستحق مجازات به علت دروغگویی زیر  آن

. او به عمرش کمیته رابرتسون نداشتسوگند است. او هیچ نقشی در تهیه گزارش قاضی جفری 
حقوق بشر سازمان ملل را ندیده چه برسد که وظایفی را در رابطه با آن انجام داده باشد. در 

کسفورد هم دروغ می  گوید.  رابطه با کارش در آ
کسفورد با من  بعالوه بر خالف آنچه موسوی در دادگاه گفت، هیچ گفتگویی در سمپوزیوم آ

بین من و او دروغ محض است. او طی این  ۲۰۱۱در مورد تماس دائم از سال نداشت. ادعای او 
بار به من ایمیل زد و من طبق عادتی که دارم به او نیز پاسخ  ۴-۳تنها  ۲۰۱۹مدت، تا آوریل 

 دادم. 



96 
 

بردم به اصرار آقای کمال آذری حاضر شدم در  هنگامی که در برکلی به سر می ۲۰۱۹در آوریل 
های  خواهد برای یکی از چهره کرد می از طریق اسکایپ به او که ادعا می یک جلسه سه نفری

شورای مدیریت »رژیم در خارج از کشور پرونده تهیه کند کمک کنم. آقای آذری از اعضای 
 گیرم.   هستند و من او را به شهادت می« گذار

اطالعاتی را به او  کنید و به موسوی گفتم شما در بریتانیا هستید چرا از مهاجرانی شروع نمی
دادم. موسوی دو بار دیگر در ارتباط با تهیه پرونده برای مهاجرانی با من تماس گرفت و طی این 

مورد    آورد سوژه گفت و گوها برایم روشن شد که توانایی انجام  چنین کاری را ندارد. او بهانه می
 است.   نظر با او همکاری نکرده
ای در لندن و صحبت در  موسوی در ارتباط با شرکت در جلسه، ۲۰۱۹پس از آن، در سپتامبر 

شوند.  سفر و هتل را نیز متقبل می   از من دعوت کرد و گفت هزینه« عدالت انتقالی»ارتباط با  
 گفتم اطالعات الزم را بفرستید تا تصمیم بگیرم. بیست و پنجم سپتامبر برای او نوشتم: 

سپتامبر شورای مدیریت گذار  ۲۹و  ۲۸رار است در روزهای کردم ظاهرًا ق من در اخبار نگاه می»
از جمهوری اسالمی به دموکراسی در ایران اعالم موجودیت کند و با موضوع عدالت انتقالی که با 

 «.هم صحبت کردیم متفاوت است
 و به این ترتیب حاضر به حضور و سخنرانی در جلسه مزبور نشدم. 

پور از من سؤال کرد و مدعی شد که وکالت  مورد اردشیر حسینسه بار هم در  –در همان ایام دو 
پور را به عهده گرفته است. یک بار هم مدعی شد که وکالت مازیار  خواهرش محبوبه حسین

 اش را دارد.  ابراهیمی و خانواده
 ها از طریق ایمیل، سفارش پنج دوره کتاب عدالتخانه و ویرانگرانش را داد تا به زعم عالوه بر این

کسفورد و ... هدیه کند.   خودش به کتابخانه دانشگاه آ
ارتباط من با او پیش از مطرح شدن پرونده حمید نوری، همینقدر بوده است. من تا روزی که به 

اکتبر   ۱۷لندن رفتم هیچ اطالعی در مورد نوری به کاوه موسوی ندادم. برخالف ادعای او روز 
 با او تماس گرفتم.  ۲۰۱۹

از سوی من نیز دروغ  «فتوکپی اسکن» ادعای موسوی راجع به دریافت ویزا و عکس نوری و  
اکتبر  ۱۷نوامبر خود تأکید کرده بود که ایرج مصداقی  ۱۲پیشتر موسوی در پیام  محض است.

 کند.  به من زنگ زد و جزئیاتی را در مورد متهم گفت. او مطلقًا به ارائه اسناد و مدارک اشاره نمی
من در لندن و در حضور حمید اشتری و مختار شاللوند و  ۲۰۱۹رای اولین بار روز نوزده اکتبر ب

کسفورد است عکس  پس از دیدن ربکا مونی و مطمئن شدن از این که او وکیل و دانش آموخته آ
نوری را به این دو نفر نشان دادم. ربکا مونی نیز در دادگاه تأکید کرد که نوزدهم اکتبر عکس 
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نوری و مدارک و اسناد را به موسوی داده بودم   ی را دیده است. اگر روز شانزدهم اکتبر عکسنور
داد. موسوی هیچ عکس و سندی را زودتر از ربکا مونی ندیده بود.  او حتمًا به ربکا مونی نشان می

کردم دروغ  گوید دو روز پیش از آن که ایرج وارد لندن شود روی کیس تحقیق می این که می
خواهد نقش خود در  حض است. او هیچ اطالعی از نام متهم نداشت. او با این اظهارات کذب میم

 تهیه پرونده و شکایت را پررنگ کند. 
سمنانی عکس حمید نوری را از ابتدا دیده بودند. حتی برای  تنها حمید اشتری و مسعود اشرف

مان  کند به خانه لم زندگی میسمنانی را که در استکه های الزم، مسعود اشرف رعایت احتیاط
دعوت کردم و عکس را در کامپیوتر شخصی خودم به او نشان دادم. مسعود در دادگاه و در 
جریان شهادتش به این موضوع اشاره کرد. در خانه مختار شاللوند بعد از آن که تصمیم گرفتم با 

به موسوی و بقیه نشان دادم تا ربکا مونی پرونده را دنبال کنیم تصویر ویزای نوری و چند فیلم را 
 ربکا مونی موضوع را جدی گرفته و دنبال کند. 

حمید اشتری قبل از اند که  در حکم دادگاه به این موضوع اشاره شده است و قضات تأکید کرده
انتشار عکس حمید نوری آن را دیده بود و از این بابت شناسایی حمید نوری قبل از دستگیری 

 توسط او مهم است. 
کرمی،  من حتی به دوستان نزدیکم همچون مهدی اسحاقی، منوچهر اسحاقی، رحمت علی

سیامک نادری، همایون کاویانی و مهدی برجسته گرمرودی که از جمله شاکیان پرونده بودند، 
شان را به من بدهند و برای  ها خواسته بودم کارت شناسایی نام نوری را نگفته بودم. فقط از آن

 حضور نزد پلیس جهت شهادت و شکایت در یک پرونده مهم آماده باشند.  سفر به سوئد و
داند. او بعدها به  مختار شاللوند جزو شاکیان اولیه پرونده نبود. موسوی حتی این موضوع را نمی

 پرونده پیوست. 
او  ناپذیری از کردار کاوه موسوی است. دروغگویی بخش جداییدر جریان کار بزودی دریافتم که 

 تواند بدون دروغ بافتن زندگی کند.  نمی
موسوی در شهادتش در دادگاه، در همان حال که سوگند خورده راست بگوید، درباره چگونگی 

 گوید:  برخوردش با حمید اشتری دروغ می
 کنی آیا عکسی یا مدارکی از حمید نوری داشتید؟ دادستان: وقتی با حمید اشتری مصاحبه می»

ها را  ط مدارکی که ایرج مصداقی سه روز قبل در اختیار من گذاشته بود همانکاوه موسوی: فق
 .داشتم

 دادستان: عکس هم میان آنها بود؟
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کردیم، من از  را بررسی می ۶۷کاوه موسوی: نه، من به جفری رابرتسون زنگ زدم چون قتل عام 
 .شناخت و عکسی از او نداشت او عکس خواستم اما نوری را نمی

 پس تو هیچ عکسی به شاهد نشان ندادی؟ اطالعاتی به شاهد ندادی؟ دادستان:
کاوه موسوی: نه هیچ اطالعاتی بیش از آن چیزی که ایرج مصداقی به من داد چیز بیشتری 

 .نداشتم
 دادستان: شما چه سواالتی از شاهدها پرسیدید؟

او برخورد داشتید؟ شناسید؟ با  کاوه موسوی: از حمید نوری اطالعات دقیقی دارید؟ او را می
 .خواستم استفاده کنم و از حمید اشتری پرسیدم ها را به عنوان مدرک می این

 کنید؟ دادستان: حمید اشتری از کجا فهمید در مورد چه کسی صحبت می
خواستم مطمئن بشوم حمید اشتری همین حمید  کاوه موسوی: سوال من همین بود که می

اسم مرسومی در ایران است و برایمان مهم بود از شناسد؟ چون حمید نوری  نوری را می
 .هایش برایم قابل قبول بود مشاهدات خود او بدانیم و حرف

 دادستان: از کجا فهمدید همان شخص مد نظر است؟
عکس ویزای حمید نوری را داشتم و به حمید اشتری نشان دادم و گفت شک … کاوه موسوی: 

 .ندارم خودش است
 عکس به حمید اشتری نشان دادید؟دادستان: پس شما یک 

 …کاوه موسوی: بله عکس ویزا را
 های دیگری به حمید اشتری نشان دادی؟ دادستان: دیگر چه عکس و فیلم

 کاوه موسوی: نه هیچی
 ها و ویدیو از حمید نوری دریافت کردی؟ دادستان: در مراحل بعدی عکس

ند و شک نداشتیم که با عکس ویزا یکی خوا کاوه موسوی: بله فیلمی که داشت در ماشین آواز می
 .است

 دادستان: این فیلم را به کسی نشان دادید؟
نگارهای  کاوه موسوی: آن زمان در قانون سوئد نگاه کردم ببینم چگونه است و به یکی از روزنامه

 «.معروف آمریکا نشان دادم
https://www.radiozamaneh.com/705373/ 

جایی که  هرآنچه کاوه موسوی در رابطه با حمید اشتری در دادگاه گفت دروغ محض بود. آن
حمید نوری اسم مرسومی در ایران است و برایمان مهم بود از مشاهدات خود او بدانیم »گوید:  می

، ضمن آن که دروغ محض است همکاری و همدستی با «.هایش برایم قابل قبول بود و حرف

https://www.radiozamaneh.com/705373/
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نام مرسومی در « حمید نوری»وکالی حمید نوری است که تالش داشتند به دادگاه بقبوالند که 
 کردند.  ایران است و چند حمید نوری هم در زندان کار می

و نشان راست این است که کاوه موسوی مطلقًا با حمید اشتری مصاحبه نکرد و هیچ عکسی به ا
نداد. حمید اشتری یک هفته قبل از آن که موسوی در جریان قرار بگیرد عکس حمید نوری را 

ریزی من برای دستگیری او اطالع کامل داشت. در  دیده بود و او را شناسایی کرده بود و از برنامه
وری حکم دادگاه نیز به این موضوع اشاره شده است و قضات تأکید دارند که شناسایی حمید ن

توسط حمید اشتری بالفاصله پس از ارسال عکس او توسط ایرج مصداقی یکی از دالیل محکم 
 شناسایی حمید نوری است. 

گردد. کاوه  دوستی ما به چهل سال قبل برمی  ترین دوست من است و سابقه حمید نزدیک
عکسی از او دانست و نه  موسوی وقتی وارد خانه مختار شاللوند شد نه اسم حمید نوری را می

 دیده بود. 
ساله من از حمید اشتری کاوه موسوی برای اولین بار  ۴۰آیا منطقی است با وجود شناخت 

 عکس نوری را به او نشان دهد؟ 
اکتبر برای رفتن نزد  ۱۹اکتبر با موسوی تماس گرفتم و به او اطالع دادم که روز  ۱۷من روز 

گوید که از سه  . موسوی به دروغ در دادگاه میلندن حاضر شود« رو هیث»شاهدانم در فرودگاه 
به او را داشته است. من تا وقتی که به لندن  طهای حمید نوری و اسناد مربو روز پیش عکس

 ها پیش ببرم.  نگرفته بودم که پرونده را با آن  رفتم هنوز تصمیم
اش از او پرسید به  موسوی در پاسخ به پرسش دادستان که درباره فیلم حمید نوری در ماشین

راست این است که او این فیلم را «. به یک روزنگار معروف آمریکایی نشان دادم»دروغ گفت که  
 داد و این تلویزیون بدون اجازه صاحب آن پخش کرد. « من و تو»بطور غیرقانونی به 

های سوئدی شکایت  کند همراه با مقام هایش ادعا می نیده، او به دروغ  در مصاحبهدادستان که ش
 را تنظیم کرده موسوی را مورد سؤال قرار داد: 

 های سوئدی شکایت را تنظیم کردی؟ دادستان: آیا شما با مقام»
را  ماه بعد از دستگیری نوری!( و شما کاوه موسوی: بله، بعد از اینکه به استکهلم آمدم)یک

مالقات کردم سعی کردم دادستان را قانع کنم و بررسی کردیم جنایت جنگی است و با بخش 
المللی سوئد تماس گرفتیم. بعد هم گفتم بهتر است یک وکیل سوئدی که به قوانین  جرائم بین

المللی آشناست وارد پرونده شود و بعد به دادستانی سوئد مراجعه کردم. من  سوئد و جرائم بین
های سوئد که بسیار خوب برخورد  واهم از فرصت استفاده کنم و تبریک بگویم به دادستانخ می
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ام افراد جنایتکار را دستگیر  کردند، این برخالف کشورهای دیگر بوده که من تالش کرده
«…کنیم

در اینجا روشن است که کاوه موسوی متوجه سؤال مشخص دادستان شده اما دوغ و دوشاب 
زمان ضمایر مفرد و جمع  معنی و به کار بردن هم با بر زبان راندن جمالت بیکند و  قاطی می

مشخص است که شکایت قبل از   کند. کامالً  کوشد از پاسخ به سؤال دادستان فرار می می
دستگیری حمید نوری انجام گرفته است و موسوی یک ماه پس از دستگیری حمید نوری، 

شده و هنگام بازجویی پلیس، دادستان را دیده است که درشرایطی توسط پلیس سوئد فراخوانده 
اتهامات نوری مشخص شده و پرونده در بخش جنایات جنگی پلیس سوئد در دست بررسی است. 

گوید و ادعای کذب دیگری  های سوئد تبریک می او برای این که موضوع را عوض کند به دادستان
 کشد. را پیش می

یست آنچه را که در دادگاه در پاسخ به سؤال مشخص برای فهم نیرنگ بازی موسوی بد ن
ها در مورد دیدارها و گفتگوهایش با دادستان سرهم  هاوس چه که در کالب دادستان گفته، با آن

 کرده مقایسه کنید.  می
در پاسخ به سؤال قاضی ساندر رئیس دادگاه، کاوه موسوی، زیر سوگند قضابی، به دروغ خود را 

 عضو کانون وکالی ایران معرفی کرد. به گزارش رادیو زمانه در این باره توجه کنید: 
رئیس دادگاه گفت شاید بهتر است االن که شاهد در مورد ایران و سیستم قضایی صحبت »

 .کند عنوان چه کسی این نظریه را مطرح میکند، بگوید به  می
ام و  های زیادی شرکت کرده کاوه موسوی: به عنوان یک متخصص، یک کارشناس، چون جلسه

های طوالنی عضو کانون وکالی ایران بودم، چیزی که باید سوئد بداند این است که چنین  سال
دهند که عدالت در  ازمان ملل میکنند و به س ها را رد می چیزی وجود ندارد. ساالنه این گزارش

 .شود مورد این افراد در ایران رعایت نمی
رئیس دادگاه خطاب به شاهد گفت تو چهل سال پیش عضو کانون وکالی ایران بودی درست 

 است؟
من از آن زمان دریایی از مشکالت … کاوه موسوی: بله، من عضو کانون وکال شدم در زمان شاه

دم. در ایران سیستم قانونی که عملکردش درست باشد وجود در سیستم قضایی ایران دی
من بگویم که االن دیگر عضو کانون وکالی ایران نیستم، چهل و هشت ساعت بعد از … ندارد

اینکه جمهوری اسالمی به سر کار آمد دیگر دیدم عدالت و سیستم قضایی وجود ندارد و 
 .های اعدام برپا شد جوخه
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 :ها خارج از چهارچوب شهادت است تراض کرد و گفت صحبتوکیل مدافع حمید نوری اع
اید نه کارشناس، ولی االن دارد به عنوان  شما کاوه موسوی را به عنوان شاهد دعوت کرده

کند در حالی که به این عنوان دعوت نشده است. وضعیتی  کارشناس حقوق قضایی صحبت می
که در مورد شهادت او وارد این مسائل که االن کاوه موسوی شروع به بیانش کرده چیزی نیست 

 .شود
رئیس دادگاه توضیح داد هدف سلسله مراتب داخل زندان بود و از کاوه موسوی خواست به 

 «.ها واضح جواب بدهد سوال
https://www.radiozamaneh.com/705373 

های  سال»کند  ساله بوده و زیر سوگند ادعا می و چهار بیستکاوه موسوی در زمان انقالب 
 وپنج بیستشرایط عضویت در کانون وکال داشتن حداقل «. طوالنی عضو کانون وکالی ایران بودم

« های طوالنی سال»سال سن است. او از چند سالگی عضو کانون وکال بوده است؟ منظور از 
 گویی زیر سوگند مستحق مجازات قانونی است.  برای این همه دروغچیست؟ موسوی 

 
سوادیدرمواردحقوقیبی

کرد  می ترین مفاهیم حقوقی ادعا  دادم که موسوی بدون آشنایی با ابتدایی  تر توضیح پیش
به این ادعای او که در کالب هاوس صورت گرفته توجه اکنون  کیفرخواست نوری را نوشته است.

 شود:  ثانیه این فایل به دروغ مدعی می ۴۹:۴۵وی در دقیقه »کنید: 
های مختلف، مادرها دارند با من  من شاید ده دفعه بهش )حمید نوری( پیغام فرستادم از کانال»

 « های ما کجا هستند. گیرند که بچه تماس می
-https://www.youtube.com/watch?v=mwSp

bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%
A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%

%88%D8%B3 
های ویژه قرار  پرسند تو به فردی که در سلول انفرادی است و تحت محافظت مخاطبان او نمی

 دارد چگونه ده دفعه پیام فرستادی؟
شدگان بخواهند برای کسی پیامی بفرستند آیا از طریق من که همراه  عام اگر مادران قتل

 کنند یا یک شارالتان عالف در بریتانیا؟ ام این کار را می فرزندانشان در راهرو مرگ بوده
ای خطاب به نوری  برای اطالع خوانندگان ذکر این مورد مفید است. یکی از شاکیان پرونده نامه

نوشته بود و از من خواست که از طریق یوران یالمارشون به دست دادستان برسانم که در اختیار 

https://www.radiozamaneh.com/705373
https://www.radiozamaneh.com/705373
https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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نیت که برای  تخفیف در مجازات خودش هم که شده اعتراف کند. حمید نوری قرار گیرد. با این 
مان در  من به او توضیح دادم که امکان چنین کاری نیست. اما به اصرار او موضوع را با وکیل

 ناپذیر.  میان گذاشتم. یوران به صراحت و به تأکید گفت کاری است غیرقانونی و امکان
شد و او را  ید بالفاصله مانع شهادت او در دادگاه میرس ادعای موسوی چنانچه به گوش قاضی می

داد. هرگونه تماس از سوی هرکس با حمید نوری حتی در دادگاه  مورد پیگرد قانونی قرار می
، « من و تو»پایه و اساس  ممنوع بود. یک مدعی داشتن دانش حقوقی و یا به ادعای بی

 ترین اصول دادرسی آشنا نیست.  حتی با ابتدایی« حقوقدان یک دانشگاه بسیار معتبر»
بافد که پس از محکومیت نوری به زندان،  سند زیر موسوی چنین یاوه می ۴۷:۳۰در دقیقه 

آن موقع نوری فرصت دارد تا اطالعاتی که « کنند.  آیند زندان رسیدگی می هیأت تخفیف می»
 .. ها کجا هستند و .  ّدارد به هیأت بدهد. مثاًل به محکمه بنویسد جنازه

-https://www.youtube.com/watch?v=mwSp
bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%

F%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9A
%88%D8%B3 

هیأت عفو »و « هیأت تخفیف»های رژیم چیزهایی در مورد  روشن است که موسوی در رسانه
شود  اش گرم می کردند خوانده و شنیده است، هنگامی که چانه ها دیدار می که از زندان« امام

گاه به مسائل حقوقی و  وئد بازتولید میها را در ارتباط با دستگاه قضایی س همان کند تا خود را آ
اطالعی مطلق او از روند حقوقی در سوئد  پرونده نوری نشان دهد. در حالی این ادعاها نشانگر بی

 است. 
گوید:  همین سند بدون آن که شناختی از قوانین سوئد داشته باشد می ۴۸:۳۰یا آن که در دقیقه 

 «گرفت. مده بود در فرودگاه آرالندا گفته بود، حداکثر سه سال میاگر روز اول حمید نوری آ»
های آمریکایی دیده به جای   هایی را که در فیلم آور دیالوگ موسوی به نحوی مضحک و حیرت

 فایل زیر(  ۸:۱۵:۰۰زند. ) ساعت  بازجویی شش ساعته اولیه حمید نوری جا می
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE
%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84

%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87 
موسوی مطلقًا به متن بازجویی حمید نوری دسترسی نداشت اما من که به متن بازجویی و نیز به 

گویم ادعاهای موسوی دروغ محض است. گفتار نوری دسترسی دارم، به تأکید می  
 

https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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، نشر اکاذیب، اقدامات از سوی موسوی به لو رفتن منبع به دام انداختن نوریبعدی در بخش 
چرایی روشنگری ها،  و برخورداری از پشتیبانی آن همدستی با فرقه رجویتخریبی علیه پرونده، 

 پردازم. دستگیری حمید نوری می  در مورد نحوه


لورفتنمنبعبهدامانداختننوریازطریقموسوی
ها و به منظور جا انداختن خود به عنوان کسی  موسوی به منظور مطرح کردن خود در رسانه-۱

نوامبر مبادرت به انتشار ویزای حمید  ۱۳که پشت ماجرای به تور انداختن نوری بوده است روز 
 نوری کرد. 

ن رژیم ایوبی گرفته بود و با انتشار آ الحیل از هرش صادق ویزای حمید نوری را با لطایف وی
دانست ویزا در اختیار هرش بوده  متوجه شد دستگیری نوری از کجا آب خورده است. چرا که می

ام برمال  ایوبی را به عنوان منبع اصلی پلیس سؤئد حتی نام هرش صادق  است. من در بازجویی
نکرده بودم و توضیح داده بودم چنانچه مایل باشد خودش تماس خواهد گرفت )این در اسناد 

کردم و   پرونده موجود است(. چرا که نسبت به سرنوشت هرش و دخترش احساس مسئولیت می
موسوی یک اقدام بیشرمانه دیگر نیز انجام  خواستم همه چیز با میل و انتخاب او پیش برود. می

اقدام  ها فاش کرد تا برای خودش وجهه کسب کند. ایوبی را نزد رسانه نام هرش صادق داد و
ایوبی را که منبع اصلی ما بود  امنیت هرش صادقدر انتشار ویزای نوری، کاوه موسوی نابخرادنه 

و نقش مهمی در دستگیری نوری داشت در اولین قدم به خطر انداخت. انتشار این ویزا هیچ 
کرد و فقط کاوه موسوی را در مرکز اخبار قرار  کمکی به پرونده و یا حتی شناسایی نوری نمی

ن، در بازجویی پلیس و در دادگاه به دلیل انتشار همین عکس، دادستان، موسوی داد. پس از آ می
را مورد پرسش قرار داد تا نشان بدهد که ایرج مصداقی که شاکی پرونده است عکس نوری را 

های سوءاستفاده بعدی به لحاظ حقوقی و علیه پرونده را  و راه برای اولین بار انتشار نداده است
که موسوی اجازه انجام چنین کاری را نداشت. در کجای دنیا، حتی اگر  روشن است بگیرد.

دهد؟ مگر  ای باشد اسناد مربوط به آن را که متعلق به موکلین است انتشار می کسی وکیل پرونده
  ها و به ویژه در آن مورد با اجازه آن  نه این که اسناد مربوط به موکلین بایستی با رضایت و اجازه

 شد؟  وبی پخش میای هرش صادق
ای موسوی که تنها با هدف خودنمایی صورت گرفت، پلیس امنیتی  به دلیل این اقدام غیرحرفه

ایوبی را از سر میز صبحانه بدون اطالع به خانواده به یک محل مخفی منتقل  سوئد، هرش صادق
چه بر سر  دانستند و نمیبودند  سرنوشت او نگران  او که شدیداً   کرد. من از طریق خانواده
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دانستم موضوع از چه قرار است در  جایی که نمی از آندر جریان قرار گرفتم. فرزندشان آمده 
 همان اولین قدم با بحران عجیبی روبرو شدیم.

های مکرر از طریق وکیل پرونده و دادستان و ... هرش با من تلفنی تماس گرفت.  پس از پیگیری
د که وی نیاز به محافظت امنیتی ویژه ندارد و به سر سرانجام دستگاه امنیتی سوئد تشخیص دا

اش برگشت. البته خود او نیز اصراری بر زندگی مخفی نداشت چرا که امکان دیدار  زندگی
داد. الزم به ذکر است که دلیل همکاری هرش با من در پروژه دستگیری  دخترش را از دست می

لی بود و هراسش از این که مادر، دختر او را نوری نه سیاسی بلکه عالقه سرشار او به دخترش امی
 ها جدایی بیافتد.  با خود به ایران ببرد و میان آن

موسوی در یک اقدام غیرقانونی دیگر فایل تصویری مربوط به حمید نوری و هرش -۲
به قصد « صدای آمریکا»و برنامه تبلت « من و تو»در تلویزیون  را ایوبی)آرین( صادق

پرنسیبی و  آفرینی به نمایش گذاشت. این اقدام که خیانت در امانت بود بار دیگر عمق بی جنجال
شخصیتی کاوه موسوی را نشان داد. او فقط و فقط به فکر مطرح کردن و کسب وجهه برای  بی

گردد به  ختن جان دیگری. تاریخ نمایش این فیلم بر میخود بود حتی به قیمت به خطر اندا
این نوری را به دادگاه بفرستد.   پروندهبا تهیه کیفرخواست سال قبل از آن که دادستان  یک

 کرد. موسوی بود که با انتشار فیلم نوری برای پرونده حاشیه درست 

 
https://www.youtube.com/watch?v=E_IViHKOCto&ab_channel=niloupejvak 

دلیل شادمانی و  است. حال رقص پشت فرمان و با صدای مرجان درحمید نوری در این فیلم 
رقصیدن نوری از این قرار است که ما عکس چند دختر سوئدی و خارجی را به او نشان دادیم و 

 رود. ها به تفریح و ... می کرد در صورت سفر به سوئد با آن او تصور می
نقشی در پرونده نداشت و الجرم اطالعی هم از روند هیچ جایی که موسوی در آن دوران  از آن

ها پیدا کند و خود را منبع و  کوشید محملی برای حضور در رسانه به پرونده نداشت میرسیدگی 

https://www.youtube.com/watch?v=E_IViHKOCto&ab_channel=niloupejvak
https://www.youtube.com/watch?v=E_IViHKOCto&ab_channel=niloupejvak
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ها و اسناد مربوط به حمید نوری به لحاظ  مرجع اسناد نشان دهد. یادآوری کنم که تمامی فیلم
من و »شد علیه تلویزیون  قانونی و به صورت کتبی به نیما سروستانی تعلق دارند. به سادگی می

و کاوه موسوی شکایت و درخواست غرامت سنگین کرد. اما در آن مقطع « صدای آمریکا»و « تو
 به دلیل حساسیت پرونده حمید نوری از انجام این کار خودداری کردیم. 

توانست مشکل  ای که می متأسفم که پاسخ چشم پوشی خیرخواهانه من درباره این کار غیر حرفه
اخیر آنها در دفاع بی پایه و   ای وجود آورد، اقدام غیرحرفهبه « من و تو»بزرگی برای  تلویزیون 

 که بعدتر راجع به آن توضیح خواهم داد. مایه از کاوه موسوی است
 

اقداماتتخریبیازنشراکاذیبتا
با شروع به کار دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری، کاوه موسوی در هماهنگی با فرقه رجوی 

توانست با فرقه رجوی  او تا میای را علیه من و نیما سروستانی آغاز کرد.  گسیخته حمالت لجام
رقه ها نیز مورد حمایت قرار گرفت. به یکی از تبلیغات این ف  به مغازله پرداخت و البته از سوی آن

 علیه من و در دفاع از کاوه موسوی توجه کنید:

 
 

گوید: بی خود  سخنان آقای کاوه موسوی در کالب هاوس درباره ایرج مصداقی کاوه موسوی می»
مجاهدین برای برخورد با مصداقی دلیل دارند. آنها  -گویند.  نیست مجاهدین علیه مصداقی می

تواند نقطه عطفی در  ای که می خواهد پرونده میدانند مصداقی دنبال چیست. مصداقی  خوب می
به من نوشته که اگر کسی جز من خبر را  صریحاً  ایرج مصداقی -تاریخ کشور ماست را نابود کند. 

خوای فقط  کنم.  گفتم که برای تو عدالت مهم نیست و می به دنیا برساند پرونده را خراب می
ما مطرح  تواند در دادگاه بر علیه  می  صداقیایرج م فیلم -مطرح بشی. گفت: نه مهم نیست. 
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به صراحت به من گفت که اگر اسم من به عنوان دستگیر کننده مطرح  ایرج مصداقی -شود. 
خواهد در  مصداقی می –کنم. ایرج مصداقی یک فرد خودشیفته هست.  نشود پرونده رو خراب می

ایرج  یچ ابایی ندارم از اینکه بگمنفر شاهد االن ه ۱۵۰پرونده اختالل ایجاد کند. با وجود 
 «.خواهد در روند پرونده اختالل ایجاد کند و پرونده به نفع نوری تمام شود می مصداقی

 
https://www.facebook.com/watch/?v=156151023324179 

داند. چرا که  ها را نمی نفر است کاوه موسوی حتی تعداد آن ۶۰تعداد شاکیان و شاهدان پرونده 
 هیچ اطالعی از پرونده و روند رسیدگی به آن نداشت. 

از او  برای روشن شدن این واقعیت کافی است گوید دروغ محض است. چه موسوی می تمام آن
 نوشته من را انتشار دهد.  خواسته شود که

سوی در هیاهوهایش پیرامون محاکمه، این گزافه عجیب را مطرح کرد که دادگاه در شرف مو
اعالم شدن بوده و او با افشاگری علیه نیما سروستانی و من در کالب هاوس فارسی « غیرقانونی»

 آن را نجات داده است. اظهارات او با توهین و فحش فراوان به نیما سروستانی و من همراه بود.
با وقاحت مدعی شد که اگر شکایت تنها مختص به ایرج مصداقی و حمید اشتری و  او حتی

خورد. بماند که مختار شاللوند جزو شاکیان اولیه نبود. من  مختار شاللوند بود حتمًا شکست می
و حمید اشتری و مسعود اشرف سمنانی بودیم. در حکم دادگاه به صراحت آمده است که نقش 

 را ما سه نفر داشتیم.  در شناسایی و محکومیت حمید نوری و تعیین کننده اساسی
برای مردم و افکارعمومی رو شده بود و در تنگنا قرار گرفته بود در ساعت  وی اما وقتی دست

کند با آویزان شدن  سعی میگویی علیه من،  ها پس از شروع دادگاه و هرزه ماهاین سند  ۸:۱۸:۵۳
 «درصد هم عقیده هستیم ۹۶و ۹۵من با ایرج در » وید:گ به من برای خود آبرو بخرد و می
_channel=%D9%BE%D8%https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab

AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%
A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

  گوید: همین سند می ۷:۳۶:۴۰او در ساعت 
ها. سوئد یک آدمی مثل  کوشک میگه من دارم میرم سوئد. فالن و این حرف اکبر خوش»

میره. بنده هرگز منکر نقش ایرج  میاد، کیمصداقی مثل گرگ نشسته. حواسش جمع است کی 
 «نبودم. ایرج دوست من است. 

بایستی اضافه کنم که ایرج  باز ندارم. همچنین که من هیچ دوستی با این شیاد حقه البته
حواسش جمع »بلکه « کی میاد، کی میره،»نه تنها به این که « حواسش جمع است»مصداقی 

https://www.facebook.com/watch/?v=156151023324179
https://www.facebook.com/watch/?v=156151023324179
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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ویزان شدن به این پرونده و سرهم کردن مشتی دروغ و دغل آن که هر شارالتانی نتواند با آ« است
را به بیراهه ببرد. برای درک میزان پررویی موسوی کافیست توجه کنید که او منت گذاشته و 

 من نشده است.« منکر نقش»
مؤکد که علیه من در دادگاه حرفی نزند تا های حقوقی  توصیههمچنین علیرغم  موسوی 

به دروغ شهادت داد و در پاسکاری با وکالی حمید نوری نوک تیز حمالت توانست علیه من  می
 اش را متوجه نیما سروستانی کرد که اساسًا هیچ ربطی به پرونده نداشت.  بیمارگونه

ها اکتفا  ها و هتاکی پردازی مهم است در اینجا یادآوری کنم که کاوه موسوی تنها به این جعل
 آورم :  های شاخص آنها را در زیر می م دست زد که نمونهنکرد بلکه به اقدامات تخریبی ه

پس از اکاذیب کاوه « دگراندیشان سیاسی»هاوس،  شود شنید، در کالب البته چنان که می
، به شرح و تفسیر «دکتر میترا بابک»من از سوی او، « خودشیفتگی»موسوی و طرح مشکل 

واقع سوژه  تر شود. به رکه هرچه گرمپرداخت تا مع « خودشیفتگی»روانشناسانه در در مورد 
های مشترکی است که بین فرقه رجوی و کاوه موسوی  و  ایرج مصداقی، از تم« خودشیفتگی»

 کند تا جعلیاتشان را بهتر جا بیاندازند.  کرد و می رژیم نکبت اسالمی هماهنگی برقرار می
https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%

%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4D8%AF%DA%AF%D8
%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C 

شرم و حیا مانند مسعود افتخاری)ستار( عضو هیأت اجرایی سابق فرقه رجوی  چند روانشناس بی
داریوش برادری یک  و در دفاع از حسن داعی ،کند اش نمی ای به گذشته که هیچ اشاره

پلید که یک دوجین مطلب علیه من انتشار داده نیز با همین بهانه به میدان آمدند. « اکثریتی»
 مصاحبه مجید خوشدل با افتخاری را در آدرس زیر ببینید. 

ost_183.htmlb.com/J/2020/07/p-https://www.azadi 
هفت سال سکوت کرده بود و هیچ واکنشی نیز در ارتباط « خوشدل»ذکر این نکته الزم است که 

را به « تحفه»اش گل کرد و این  شناسی با دستگیری نوری نشان نداده بود اما ناگهان مسئولیت
 میدان آورد: 

حمید نوری فریب افکار  های موسوی با شروع دادگاه اما یکی از دالیل اصلی باال گرفتن جنجال
های  درپی در فضای مجازی و با فیل هوا کردن در اتاق های پی . موسوی با  توئیتبودعمومی 

چه در  ساعت مداوم، کوشید توجهات را از روی آنهفت هاوس گاه تا  وابسته به رژیم در کالب
هایش طرف سئوال  گذشت به جای دیگری منحرف کند تا درباره دروغ دادگاه و شهادت من می

 قرار نگیرد. او در این راه از همیاری کامل فرقه رجوی برخوردار بود و هست. 

https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.azadi-b.com/J/2020/07/post_183.html
https://www.azadi-b.com/J/2020/07/post_183.html
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ین متوجه خطری شده اند و اینچن موسوی مدعی شد که وکالی حمید نوری با وی تماس گرفته
شد که، با اقدامات  ها مدعی  خوانی کند. موسوی با این قبیل روضه که پرونده را تهدید می

هم به زبان فارسی، خطر را دفع کرده و سبب شده دادگاه را  هاوس آن اش در کالب روزی شبانه
 غیرقانونی اعالم نکنند و پرونده بسته نشود و حمید نوری در حبس بماند. 

 
رست در روزهایی که قرار بود من در دادگاه به عنوان اولین شاهد و شاکی به مدت چهار روز د

گر  شهادت دهم موسوی هماهنگ با فرقه رجوی به میدان آمد. این فرقه با بسیج مشتی شکنجه
و سرکوبگر درمانده تحت نام زندانی سیاسی دوران شاه از لزوم محاکمه من در کنار نوری 

کشیدند که قصد دارند من را در مقابل  زدن دادگاه عربده می ورانش به قصد برهمگفت و مزد می
 دادگاه به صالبه بکشند. 

 
بهرام مودت عضو شورای ملی مقاومت، اما این توطئه و غائله با اقدام دادستان سوئد و دستگیری 

ان و این ادعا که آناظهار پشیمانی  و از وابستگان فرقه رجوی خواه حمید شاهوردی و جواد کیان
ها از پیگیری قضایی پرونده خودداری کرد و  خوابید و دادستان با آزادی آن ،اند شوخی کرده

 قضایی سوئد را کافی دانست.  به موقع و سریع و قاطع دستگاه واکنش
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ها را برای دستگاه قضایی سوئد و به ویژه  خوشبختانه اقدامات ابلهانه فرقه رجوی ماهیت آن
 دادستان و قضات دادگاه روشن کرد. 

گلوله و  همین ننگ برای فرقه رجوی بس که طی چهار روز شهادت من در دادگاه، با ماشین ضد
در تمام مدت حضور در  ودم ش به دادگاه برده می  ها ای ویژه شخصیت محافظان مسلح و حرفه

 ظت شدید پلیس برخوردار بودم. فاساختمان دادگاه و بیرون آن از ح
شرمانه ادعا  هماهنگ با تبلیغات لجام گسیخته فرقه رجوی بی در این شرایط، کاوه موسوی،

ام و اگر پرونده به من و حمید اشتری و مختار شاللوند منحصر  کاره کرد که من در پرونده هیچ می
من را  ۲۰۱۹نوامبر  ۱۲اگر یادتان باشد او قباًل در تاریخ  .خورد شد حتمًا شکست می می

 این پرونده خونده بود. « قهرمان»
دهم که نقش  برای درک میزان دروغگویی کاوه موسوی شما را به حکم دادگاه سوئد ارجاع می

و اسناد ارائه شده از  دستگیری و پیگیری حقوقی پرونده نوری را به منشناسایی و اساسی در 
داده است و شهادت حمید اشتری را بسیار مهم ارزیابی کرده سال گذشته  ۲۶سوی من طی 

 است. 
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ab_channel=EsteghlalAzadhttps://www.youtube.com/watch?v=O2eWZzTdwKQ&
i 

اضافه شد. من و حمید اشتری و   های اولیه نبود. او بعداً  بماند که مختار شاللوند در میان شاکی
 گوید.  موسوی در این مورد ساده نیز دروغ میهای اولیه بودیم.  سمنانی شاکی مسعود اشرف

دش جای او را بگیرد و در قدم این شیاد ابتدا سعی کرد ربکا مونی را از پرونده حذف کند و خو
و این اوست که « ام هیچکاره»بعدی وقاحت را به حدی رساند که مدعی شد من در پرونده 

 چرخد.  و پرونده روی کاکل او می کاره است همه
های ایرج را به یوران گفتم او داشت سکته  گوید وقتی گفته می  در همین فایل به دروغ موسوی

 کرد.  می
ها نفر رابطه  مان داشته و دارم. صد شود که من ارتباط دائم با وکیل مطرح می  درحالیاین ادعا 

این رابطه فراتر از رابطه وکیل و  اند. صمیمانه او و من را در دادگاه و در بیرون از دادگاه دیده
  موکل است.

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2eWZzTdwKQ&ab_channel=EsteghlalAzadi
https://www.youtube.com/watch?v=O2eWZzTdwKQ&ab_channel=EsteghlalAzadi
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العاتی به او داده از آنجا که کاوه موسوی در پرونده مقامی نداشت که از طریق دادستانی سوئد اط
شود، پیش از شروع دادگاه یک بار با یوران یالمارشون تماس گرفته بود تا بلکه بتواند در مورد 

 و سپس خود را مطلع نشان دهد.  تاریخ شروع دادگاه و نحوه برگزاری آن و ... خبر بگیرد
و فرستادند! کند که روز اول کیفرخواست را برای ا این سند ادعا می ۲۶:۳۰اما در دقیقه 

کند که گویا دادستان و یا دستگاه قضایی سوئد کیفرخواست را  ای موضوع را مطرح می گونه به
نیز از طریق  من و امثال من که شاکی بودیم ،ها دروغ محض است برای او فرستاده است. این

 یافتیم. مان به اسناد دست می وکیل
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8
%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8

%D8%B3%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88 
بازی با یوران تماس گرفته بود تا با تکرار همین  بعد از تشکیل دادگاه نیز موسوی با حقه

ام جوسازی کند اما یوران با  علیه ،ها به من خزعبالت و سرهم کردن مشتی دروغ و انتساب آن
های  به او پاسخ داده بود که هیچ خطری متوجه پرونده نیست و گفته که ویژگی اوست متانت

بیرون از دادگاه و در حاشیه دادگاه مطلقًا تأثیری در روند دادگاه و محاکمه ندارند. نادانی 
توان فهمید که یوران یالمارشون وکیل  جا می موسوی و بیگانه بودنش با مفاهیم حقوقی را از این

گذارد. به خصوص اگر کسی  وضوع مربوط به پرونده را با من در میان میمدافع من است و هر م
 کند.  او از حقوق من دفاع میعلیه من پرونده سازی کرده باشد. 

آورم که توسط فرقه رجوی  هایی از ادعاهای سراسر جعل کاوه موسوی  را می در اینجا نمونه
 شد: پخش می

 
https://www.youtube.com/watch?v=Qa6rULGhshI&ab_channel=MasoudDalvand 

یافت  یادآوری کنم چند روز قبل از این اظهارات دروغ کاوه موسوی که توسط فرقه رجوی بازتاب 
حوه فریب و دستگیری حمید نوری و در مورد ن« رادیو مانی»من و او همراه با جالل ایجادی در 

دالیل گشودن این پرونده در لندن گفتگو کرده بودیم و هنگام توضیحات من موسوی لبخند 

https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=Qa6rULGhshI&ab_channel=MasoudDalvand
https://www.youtube.com/watch?v=Qa6rULGhshI&ab_channel=MasoudDalvand
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آمیزی بر لبش بود. چند روز بعد او به همراه فرقه رجوی مدعی شد که به موجب این  مسرت
انع شد و پرونده را با اظهارات من، خطر توقف دادگاه و آزادی حمید نوری پیش آمده بود که او م

 هم به زبان فارسی نجات داد.   لیچارگویی در کالب هاوس آن

 
https://www.youtube.com/watch?v=4AGZLL0FKLk&ab_channel=RadioMani 

های عجیب و غریبی راجع به همین گفتگو و  دروغ موسویوس ها متأسفانه چند روز بعد در کالب
ای است که موسوی به کرات  این شیوه .مطرح کرد و او را شاهد گرفت یدر حضور جالل ایجاد

متأسفانه سکوت افراد او را محق  (۳:۰۱:۲۰) .تا خود را محق جلوه دهد کند میاز آن استفاده 
 دهد.  جلوه می

https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8
7%DA%A9%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%8

%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
مان یوران یالمارشون از روز اول  حائز اهمیت آن که پلیس سوئد و دادستان و وکیل  نکته

افتادن او بودند. اسناد و مدارک این امر دام دستگیری حمید نوری در جریان چگونگی فریب و به 
وعده و نوری نیز در اختیار دادستانی بود. ما هیچ عمل غیرقانونی انجام نداده بودیم بلکه به 

وعید یک سفر لوکس و مجانی با برخورداری از امکانات ویژه را داده بودیم. طبق قوانین سوئد 
شد. چگونگی فریب حمید نوری  تشکیل نمیشود وگرنه پرونده  این عمل غیرقانونی محسوب نمی

موضوعی نیست که به پرونده ربط داشته باشد. به همین دلیل هیچ سؤالی در این موارد در 
بینیم که هرش  تر می دادگاه از سوی قاضی یا دادستان از من پرسیده نشد. و از آن مهم

عنوان شاهد به  ایوبی که نقش بسیار مهمی در دستگیری حمید نوری داشت حتی به صادق
با وجودی که وکالی حمید نوری هم از چنین درخواستی اجتناب کردند.  دادگاه فراخوانده نشد.

درباره چگونگی فریب حمید نوری و سفر او به  هرشدر پلیس جنایات جنگی تحقیقات جامعی از 

https://www.youtube.com/watch?v=4AGZLL0FKLk&ab_channel=RadioMani
https://www.youtube.com/watch?v=4AGZLL0FKLk&ab_channel=RadioMani
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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الکل از او ب ،ها دسترسی داشتند سوئد شده بود و وکالی حمید نوری به متن و صدای بازجویی
چگونگی فریب و سفر حمید نوری به سوئد ربطی به پرونده قضایی او و  را کهپرونده حذف شد. چ

 دادگاه سوئد نداشت.   
ای تشکیل شده  ای را که بر اساس عمل مجرمانه دادستان، برای حفظ آبرو و پرستیژ خود پرونده

دلیل ناآشنایی با حقوق و قوانین به  ها جعلیاتی است که موسوی فرستد. این باشد به دادگاه نمی
کرد تا  اش را می پامنبری« دکتر امید ساعدی»کرد و  با شروع دادگاه نوری سرهم می حقوقی

 د.ناذهان را به جای دیگری منحرف کن
ایوبی و با اطالع و اجازه وکیل  حتی تیزر کوتاه فیلم نیما سروستانی نیز در حضور هرش صادق

و دادگاه هاوس  نتشار یافت که موسوی روی آن و علیه نیما در کالبپرونده یوران یالمارشون ا
 معرکه گرفته بود.سوئد 

 
وارکسترهمراهپامنبریفرقهرجوی

در چنین شرایطی فرقه رجوی و دیگر دشمنان دادخواهی همراه با کاوه موسوی ارکستر 
و این فرقه علیه من و نیما سروستانی وابستگان هماهنگی را تشکیل داده بودند. به اطالعیه 

  توجه کنید:
مشخص شد  ۱۳۶۷در اولین هفته دادگاه حمید نوری جنایتکار دست اندرکار قتل عام تابستان»

ها برای  ترین نفر این پرونده همان کسی است که نزدیک به دو سال است در تمام رسانه دشمن
دهد و او کسی نیست جز ایرج مصداقی  می این پرونده دشمن کاذب درست کرده و روی آن مانور

 . های اپوزیسیون که سودایی جز محو کامل دیکتاتوری آخوندی ندارند دشمن اصلی همه نحله
این  «اگر کسی جز من خبر دستگیری حمید نوری را اعالم کند این پرونده را نابود خواهم کرد»

دهد که مصداقی بر عکس  جمله که به اندازه صد کتاب روشنگری در آن است بوضوح نشان می
ادعاهای کاذبش مطلقا دغدغه دادخواهی ندارد و برای هیچکس و هیچ چیز ارزشی باالتر از 
خودش قائل نیست و داد خواهی از خون هزاران شهید سربدار در مقابل فردیت او ارزشی جز 

و او مصمم است که چنین جنایتی را به آسانی انجام دهد. او نمونه نادری است در  نابودی ندارد
همه انقالبات تاریخ که به اسم مخالفت با یک رژیم کار اصلی اش حمله و هجوم به اپوزیسیون 
 همان رژیم است.

 هموطنان ؛
یکسال  افشاگری آقای کاوه موسوی نشان داد که نیما سروستانی مستند ساز همکار مصداقی

ونیم است که دست اندر کار تهیه یک مستند سرتا پا دروغ است تا افکار عمومی جهان را منحرف 
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تا همینجا ثابت شده که نقش مصداقی خائن در دستگیری حمید نوری تنها تلفنی بوده کند.... 
است که به کاوه موسوی زده است و بالفاصله بعد از آن با کشاندن پای حمید اشتری بریده 

تنها تهدید این پرونده همچنان مزدور ...کند. دروغگو به این پرونده خیانت خود را شروع می
گوست  ۲۰ایرج مصداقی است کما اینکه در پنجمین جلسه دادگاه جمعه  تقریبا تمامی  ۲۰۲۱آ

دفاعیات وکیل مدافع حمید نوری بر پایه اظهارات غیرمسئوالنه و اعمال غیرقانونی و خود محور 
و جعلیاتی بود که این تواب مزدور در این مدت انجام داده است چنانکه اگر افشاگری بینی 

  «مسئوالنه و به موقع آقای کاوه موسوی نبود پرونده با چالش مهمی روبرو بود
جا پیش رفتند که  اش تا آن در حمایت از کاوه موسوی و ادعاهای رذیالنه رجویفرقه وابستگان 

هتاکی کردند. این افراد  حامی جنبش دادخواهی هنرمند و روشنفکر و فعال مدنی ۱۰۴به  حتی
که حول این  ییها به کارشکنی ،های بیدار به حمایت از محاکمه نوری در فراخواندن وجدان

گروهی  گرفت اشاره کرده بودند. البته در این فراخوان هیچ نامی از سازمان و یا پرونده صورت می
برده شده بود، وابستگان این  پروندهده بود. اما از آنجا که نام من به عنوان سبب ساز این برده نش

 :طرح کردندآنان ترین اتهامات را علیه  زشت فرقه
اتحاد زندانیان سیاسی ایران که اکثر اعضای آن یک یا چند عضو خانواده خود را در »

هنرمند و فعال ۱۰۴روشنفکر،  دربارهاند  های خمینی در دهه شصت از دست داده خویی درنده
 نوشت: فرا خوانده بودندحمایت از محاکمه حمید نوری  های بیدار را به وجدان مدنی که

شود و از همان ابتدا  های تباه حکومت ختم نمی ها درباره این پرونده فقط به ترفند کارشکنی»
گان این پرونده هستیم که با های ایدئولوژیک با کوشند های ناشی از مخالفت اندازی شاهد سنگ

ای صورت گیرد حاصلی جز خدمت به اهداف جمهوری اسالمی در پنهان کردن حقیقت  هر انگیزه
حال کسی را بغیر از مصداقی ه کند آیا تا ب سئوال می،  «و انکار جنایت ندارد و نخواهد داشت

 سراغ دارید که عزم نابود کردن این پرونده را داشته باشد؟
 –شرافت و شهامت آنرا دارید که اعالم کنید در تور پروپوگاندای ساخته و پرداخته مصداقی آیا 

 «اید؟ بهبهانی و دروغ سازی چون نیما سروستانی قرار گرفته
-ww.aftabkaran.com/2021/08/21/%DA%A9%D8%A7%D8%AEhttps://w
-%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C
-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%DB%8C
-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%B1
-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4

%D8%B4%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/ 

https://www.aftabkaran.com/2021/08/21/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF/
https://www.aftabkaran.com/2021/08/21/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF/
https://www.aftabkaran.com/2021/08/21/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF/
https://www.aftabkaran.com/2021/08/21/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF/
https://www.aftabkaran.com/2021/08/21/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF/
https://www.aftabkaran.com/2021/08/21/%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF/
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روشنفکران و هنرمندان و ... نتیجه عکس داد و پس از  های مذبوحانه فرقه رجوی علیه تالش
نویسنده و شاعر و هنرمند و فعال مدنی و سیاسی از پیروزی جنبش  ۲۱۴محکومیت حمید نوری 

حمایت کردند. رجوی با صرف مبالغ هنگفت در آرزوی ها  علیرغم همه کارشکنیدادخواهی 
ها  شرافتمندی حاضر به نزدیکی به آن ایرانی  است اما هیچداشتن حمایت یکی از این افراد 

شوند و حمایت  ها نزدیک می ها دالر به خارجی به همین دلیل ساالنه با صرف میلیون.  شود نمی
 کند.  ها را که شناختی از این فرقه ندارند جلب می  ّآن

112800.html-vakeiran.com/maghalehhttps://www.pezh 
خوانند و قضات دادگاه نوری نه تنها شهادت  می« دروغگو»رجوی و مزدورانش حمید اشتری را 

گویی او تأکید  کنند بلکه بر درستی و راست او در مورد شناسایی حمید نوری را مهم ارزیابی می
نی چه را که دیده و یا ندیده به روش گویند او اهل مبالغه نیست و آن کنند و در داوری خود می می

شان به او  و میزان عالقه کافیست نظر وکالی ما را در مورد شخصیت حمید اشتریکند.  بیان می
ها شهادت حمید اشتری در دادگاه و آرامش  آنبپرسید تا به عمق رذالت فرقه رجوی پی ببرید.  را

 او را ستودنی توصیف کردند. 

https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-112800.html
https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-112800.html
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 ر دادگاهحمید اشتری و وکالی پرونده بعد از شهادت ستودنی حمید د

 ،و معرفی این سازمان به عنوان بخشی از ارتش عراق رجوی خشمگین از حکم دادگاه استکهلم
  با وقاحت مدعی شد:خود را به صحنه فرستاد و او حشمت علوی یک شبح اینترنتی 

با  )ایرج مصداقی(زندانیان سیاسی سابق به احتمال زیاد به دلیل اطالع از روابط مشکوک وی»
اند. حمید نوری از مقامات  وزارت اطالعات و امنیت آخوندها همیشه در تیررس مصداقی بوده

زندانی سیاسی ایران در سال  ۳۰۰۰۰سابق رژیم ایران که نقش مستقیمی در قتل عام بیش از 
المللی استکهلم دستگیر شد و به اتهام جنایات  در فرودگاه بین ۲۰۱۹نوامبر  ۹داشت، در  ۱۳۶۷

 :بط محاکمه شد. مصداقی بالفاصله یک کمپین اطالعات نادرست با دو هدف راه اندازی کردمرت
منحرف کردن توجه از جنبش دادخواهی مجاهدین خلق با هدف پاسخگو کردن مقامات رژیم - 

 .دخیل بودند ۱۳۶۷ایران که در کشتار 
منظور اجازه دادن به  ادعای اعتبار برای دستگیری نوری و به خطر انداختن روند قضایی به- 

اعتبار کردن مدارک ارائه شده علیه وی به هر  تیم دفاعی نوری برای ادعای محاکمه غلط و یا بی
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 .نحو ممکن
اند و  مصداقی مدعی است که ساعت پنج صبح از فرودگاه امام خمینی تهران با او تماس گرفته

  (!)دستگیری او هماهنگی کرده است اند که نوری ایران را ترک کرده، و سپس او فورًا برای گفته
رسد. ثانیًا، حتی اگر ادعای مصداقی را درست فرض کنیم،  چنین ادعایی حداقل بعید به نظر می

اند؟ دالیل منطقی وجود دارد که باور کنیم او هنوز با وزارت اطالعات  منابع او چه کسانی بوده
 «.رژیم ایران در ارتباط است

گل به کاوه موسوی  یندگی از رجوی ضمن دادن یک دستهحشمت علوی همچنین به نما
 شده بود تکرار کرد:  تولید «صدای آمریکا»های او را که در  دروغ

 ۲۳فارسی در تاریخ  –کاوه موسوی، وکیل شناخته شده ایرانی، در مصاحبه با صدای آمریکا »
تیرماه، در خصوص ادعای مصداقی مبنی بر اینکه عامل اصلی دستگیری نوری بوده است، چنین 

 :گفت
ویزا ]برای سفر به سوئد[ دریافت  ۱۳۹۸مهر  ۲۲این یک دروغ تمام عیار است. حمید نوری در »

کرد. سه روز بعد داماد نوری آقای صادقی با ایرج مصداقی مالقات کرد. مصداقی در حالی که 
ای صادقی حضور داشت با من تماس گرفت. سه روز بعد ]مصداقی[ به انگلستان آمد و مرا به آق

گویم ]ادعای  خانه دو شاهد برد. بعد از آن او به آمریکا رفت. از طریق این مصاحبه من به شما می
 . مصداقی[ کذب محض است

شویم که مصداقی هیچ ارتباطی با دستگیری نوری در  های آقای موسوی متوجه می از صحبت
 «نداشته است ۲۰۱۹نوامبر 

https://www.balatarin.com/permlink/2022/7/20/5835140 

https://www.balatarin.com/permlink/2022/7/20/5835140
https://www.balatarin.com/permlink/2022/7/20/5835140
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باز کاوه موسوی و پامنبری مجاهدش حشمت علوی به  و حقهبردن به شخصیت دروغگو  برای پی
برابر  ۲۰۱۹اکتبر  ۹ایوبی به من در روز   . این نامه هرش صادقتوجه به تاریخ این سند کافیست

کنید تمامی ادعاهای کاوه موسوی کذب و یاوه  است. چنانچه مالحظه می ۱۳۹۸مهر  ۱۷با 
به بالفاصله پس از دریافت نامه هرش و ارسال عکس نوری، پروژه فریب نوری و کشاندن او  است.
ایوبی کلید خورد. هیچ کس دیگری در جریان این پروژه نبود.  توسط من و هرش صادقسوئد 

ها بار  ایوبی بود. من به هرش ده  طراحی پروژه از من و اجرای هنرمندانه آن از سوی هرش صادق
هرکدام که در این رابطه بهتر عمل  ،دکنی و هم حمید نوری فیلم بازی میتم که هم تأکید کرد

گویم عمل کند  چه را که می بود. به او تأکید کردم که مو به مو آند پیروز میدان خواهد کنی
و مطمئن باشد که نوری در تور ما خواهد افتاد. نوری قصد داشت سه تا پنج روز در سوئد بماند 

تا  روزه کردیم ۱۷به بارسلون و میالن مدت سفر او را با کشتی به فنالند و ه سفر لوکس ه بهانبما 
در صورتی که او در فرودگاه آرالندا به هر دلیل دستگیر نشد فرصت کافی برای اجرای پروژه 

 دستگیری او داشته باشیم. 
ت موسوی بلند شد بندی روی دس خالی  درگران فرقه رجوی   االسالم یکی از شکنجه حسین داعی

گوست  درحالی که  بلیط هواپیمایش را هم خریده بود. ۲۰۱۹و مدعی گردید که نوری در ماه آ
او در حالی که حتی  است. همین نوشته آمدهخریداری شده در  ۲۰۱۹نوامبر  ۶بلیط نوری که 

در ارتباط با »که وی  کند ادعا می گوید می« صادقی ایوب»به غلط ایوبی را  نام هرش صادق
 بوده است.« های اطالعاتی و امنیتی رژیم ارگان
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https://www.youtube.com/watch?v=tAK9aPdvTG4&ab_channel=shanzdahazar 
کرد که حمید نوری در اثر همکاری  فرقه رجوی تبلیغ میتوجه داشته باشید که دو سال و نیم 

دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی با ایرج مصداقی و به منظور سفید کردن وی دستگیر شده 
است. پس از دو سال و نیم تبلیغات رذیالنه حاال با همدستی کاوه موسوی مدعی هستند که 

 ته است!اساسًا ایرج مصداقی هیچ نقشی در دستگیری نوری نداش
فارسی یک « بی سی  بی»پیشتر برای شناخت ماهیت حشمت علوی ذکر این نکته الزم است که 

 این چهره پلید وابسته به فرقه رجوی پخش کرده بود.  در موردبرنامه روشنگرانه 
01684860-https://www.bbc.com/persian/iran 

حکم دادگاه سوئد تأکید شده  ۲۳۶ه در بند ک کافیست بدانیم برای درک سیاهکاری فرقه رجوی
 «ایرج مصداقی نقش موتور محرک در دستگیری حمید نوری داشته است.»است که 

  مدعی شد:در ادامه این مقاله اینترنتی فرقه رجوی  حشمت علوی شبح 
رژیم را که « کمیته مرگ»وگو با صدای آمریکا تالش کرد همکاری خود با  مصداقی در گفت»

ای در جریان  مسئول تعیین سرنوشت زندانیان سیاسی از طریق محاکمه صحرایی چند دقیقه
 .بود، پنهان کند ۶۷کشتار 

https://www.youtube.com/watch?v=tAK9aPdvTG4&ab_channel=shanzdahazar
https://www.youtube.com/watch?v=tAK9aPdvTG4&ab_channel=shanzdahazar
https://www.bbc.com/persian/iran-48600168
https://www.bbc.com/persian/iran-48600168
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ادامه پیدا مرداد، به دنبال یک تماس تلفنی، اعدام ها متوقف شدند و دیگر  ۲۵در »مصداقی: 
 «.نکرد

کند که مصداقی در کنار اعضای کمیته مرگ نشسته بود وگرنه هیچ زندانی  این اظهارات ثابت می
 شد؟ مطلع نمی ۶۷در سلول یا بند از تماس تلفنی با باالترین مقامات دخیل در کشتار 

بود به واقعیت این است که ایرج مصداقی در کمیسیون مرگ بود و درحالی که شال روی سرش 
توانست چهره زندانیان را ببیند و آنها را شناسایی کند، اما زندانیان  بندها منتقل شد. او می

داد و  نتوانستند او را شناسایی کنند. او زندانیان مقاوم را به اعضای کمیسیون مرگ نشان می
 «.اخبر شوندخواستند زندانیان از او ب کرد. مقامات رژیم نمی سپس به بیرون از اتاق هدایت می

نیز تحت عنوان حسین زهری به فرقه پلید رجوی حتی  ،از این ادعاهای رذیالنه که بگذریم
آویزان شد. برای آن دسته از خوانندگان که حسین زهری را « های فدایی خلق سازمان چریک»

در فرانسه و اسپانیا شناسند بایستی بگویم که وی گانگستری است که یک باند مافیایی را  نمی
کرد و با اداره  زمان با سرویس امنیتی عراق و فرانسه و رژیم همکاری می هم کند. وی اداره می

که قباًل در مورد اقدامات  به دلیل آن زهری .کرد در پاریس برای رژیم پولشویی می صدیقی صرافی
هم کرده بود و حاال نوچه خزعبالتی را سر راجع به منبا بیشرمی اش روشنگری کرده بودم  کثیف

  کند: ها اشاره می رجوی به همان
 بازجویی از زندانیان مارکسیست در ایران»

های گذشته بارها مطالب مهمی درباره نقش ایرج  های فدایی خلق ایران در سال سازمان چریک
های وی برای نفوذ در  مصداقی در بازجویی از اعضای سازمان خود در دوران زندان و تالش

 :های مخالف رژیم ایران منتشر کرده است. دو نمونه در زیر ذکر شده است سازمان
 مصداقی و وزارت اطالعات

پس از دستگیری و قول همکاری ]مصداقی[ به بسیاری از مردم خیانت کرد. او بارها بازداشت »
سابق  نژاد ]رئیس جمهور شدگان را شکنجه و بازجویی کرد و پس از آن به همراه محمود احمدی

رژیم ایران[ و حسین شریعتمداری ]سردبیر روزنامه کیهان، بلندگوی رهبر رژیم ایران، علی 
منصوب شد. او در کتاب هایی که نوشته « سازان توبه»خامنه ای[ به عنوان شکنجه گر در تیم 

 .کند که هفت سال است توبه کرده است است این واقعیت را کتمان نمی
وسی توسط وزارت اطالعات به همراه خانواده اش به ترکیه اعزام مصداقی پس از مدت ها جاس

شد. رژیم با کمک ماموران وزارت اطالعات در کشورهای مختلف توانست مصداقی را به عنوان 
 « .مخالف نظام به سازمان ملل معرفی و او را به عنوان مخالف جمهوری اسالمی ایران معرفی کند

https://www.balatarin.com/permlink/2022/7/20/5835140 

https://www.balatarin.com/permlink/2022/7/20/5835140
https://www.balatarin.com/permlink/2022/7/20/5835140
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آید به دلیل دشمنی با من به  رجوی که فاقد اخالق و مرام است و انجام هر خیانتی از او بر می
وباره به حسین زهری در دشمنی با او سال گذشته نیز د خیزد. حمایت از حسین زهری بر می

 من آویزان شده بود. 
که تحت نام حقوق بشر )عبا( دفاع از شادی صدر و شادی امین  فرقه رجوی در همین مقاله در

های مالی این دو را نیز منکر  سنگ تمام گذاشت و کوشید سوءاستفادهبه چاپیدن مشغول هستند 
  شود. 

https://www.balatarin.com/permlink/2022/7/20/5835140 
زند تا مسئولیتی متوجه او  اش می ترین اتهاماتش به من را از طریق اشباح اینترنتی رجوی کثیف

زهری را نیز از همین طریق انجام  های پلیدی چون حسین نباشد. او همچنین حمایت از چهره
 دهد.  می

رسد  تنها نبود، به من و جنبش دادخواهی که می هیدر کارزار علیه من و جنبش دادخوا رجوی
چپ درمانده »یک « اشرف دهقانی»شوند. دلدادگان  دشمنان رنگانگ نیز با یکدیگر هماهنگ می

که متجاوز از سه دهه است در کنف حمایت ملکه انگلیس به زندگی انگلی خود ادامه « و وامانده
را از فرط درماندگی و واماندگی با یک  کشد این مطلب امپریالیستی می دهد و کباده ضد می

اشرف دهقانی از دشمنان هایشان خنک شود.  کردند تا دل دیگر ارسال می توضیح برای یک
و گناه بزرگ من از نظر او تالش برای تشکیل این دادگاه بود.  شد محسوب میدادگاه حمید نوری 

  الحظه کنید:اش آمده م خشم او نسبت به من را که در این بند از اطالعیه
دولت سوئد مطرح نیست بلکه همه دست اندرکاران و  البته در رابطه با دادگاه حمید نوری صرفاً »

شان به نیروهای ارتجاعی معرف  ترتیب دهندگان این دادگاه که پرونده سلطنت طلبی و وابستگی
مورد توجه حضور همگان است و یا آلوده پروژه های امنیتی جمهوری اسالمی هستند نیز باید 

گزار  توانستند خدمت اند که نمی شان ثابت کرده قرار گیرند که بنا به ماهیت ضد مردمی
 «های ارتجاعی علیه مردم ظلم دیده و زجر کشیده ایران نباشند. سیاست

 
%B1%D8%A7%D9%85%D9%88https://siahkal.com/%D9%BE%DB%8C%D8

-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86
-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%DB%8C

%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%
%D8%AC%D9%85-B1%D8%A7%D9%86/  

https://www.balatarin.com/permlink/2022/7/20/5835140
https://www.balatarin.com/permlink/2022/7/20/5835140
https://siahkal.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85/
https://siahkal.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85/
https://siahkal.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85/
https://siahkal.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85/
https://siahkal.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85/
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های ارتجاعی  سیاست»از ادعای این که تشکیل دادگاه رسیدگی به جنایات حمید نوری یکی 
که نیاز به بستری شدن  آید از بیماری برمیتنها  است،« مردم ظلم دیده و زجر کشیده ایران علیه

 در بخش بیماران حاد یک تیمارستان را دارد.
های  چریک»بارز شدن ماهیت کاوه موسوی، زینت میرهاشمی سخنگوی سازمان چندنفره با 

در  ،و دوقلوی جریان روی کاغذ حسین زهری که حقوق بگیر فرقه رجوی است« فدایی خلق
ها اجازه نداد بطور علنی علیه  از مریم رجوی تشکر کرد که به آن «شورای ملی مقاومت»جلسه 

گیری کنند. میرهاشمی چاپلوسی را به حد اعلی رساند و مدعی دوراندیشی  کاوه موسوی موضع
 مریم رجوی شد. 

وکیل حقوق »این ارکستر پیوست و موسوی را نیز که منتظر فرصت بود به « سایت کوچه»
. این توانست برایش سابقه تراشید و تا می خواند و القاب دروغین زیادی به او بخشید« بشری

و چندین نام  دوبله که به خدمت فرقه رجوی درآمده« جاش»به یک همزمان  سایت مشکوک
ترین روزهای  هاوس علیه من را در حساس در کالب و اراجیف موسوی میدان داد مستعار دارد
با گذاشتن عکس من کنار عکس رئیسی و  به این بسنده نکرد و« کوچه»انتشار داد.  دادگاه نوری
 . ادنشان دنسبت به من را کینه خود  حمید نوری

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wbwzkJeaZgk&ab_channel=Koocheh 
اش از  موسوی دیر وارد معرکه شد و در ارزیابیبرخالف چنین تبلیغاتی، واقعیت این است که 
و  گیری معرکه بازی و عوامفریبی  و کرد با حقه شرایط دچار اشتباه اساسی شد. او تصور می

تواند مانعی در سر راه پرونده  می« کوچهسایت »و پوشش  یبرخورداری از حمایت فرقه رجو

https://www.youtube.com/watch?v=wbwzkJeaZgk&ab_channel=Koocheh
https://www.youtube.com/watch?v=wbwzkJeaZgk&ab_channel=Koocheh
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توجهات را به خودش جلب کند غافل از این که جنبش دادخواهی بیدی نیست که ایجاد کند و یا 
 به این بادها بلرزد. 

نتوانسته بود کاری از  در یک روند دو سالهها دالر  امکاناتش و صرف میلیون  رجوی با همه  فرقه
فهمید که پیوستن به  ای دوراندیشی داشت باید می  پیش ببرد مطمئنًا کاوه موسوی اگر ذره

کند و بدنامی  دردی از او دوا نمیو دشمنان دادخواهی خورده مجاهدین  اردوی شکست
 آورد. دوچندان برایش می

ز روز اول دستگیری حمید نوری فرقه رجوی دشمنی خود با این پرونده را ا یادآوری کنم که 
در  حتی شاهدانش در بازجویی پلیس و در دادگاه علیه من شهادت دادند ه بود.نشان داد

کنیم و نه ایرج  ها تذکر داده بودند که ما در مورد حمید نوری بازپرسی می بازجویی پلیس به آن
ام  لقب داده  «درمانده و وامانده» هم که من  «چپ»مدعیان  بخشی از رجوی تنها نبود، .مصداقی

 .با او همیار بودند
نیما رستمی یک وکیل پناهندگی سوپر  ۲۰۱۹در دسامبر  ،از دستگیری حمید نوری یک ماه بعد

 نوری در پرونده را ها به خدمت گرفته شده بود تا آن «سوپرچپ»راست که توسط مدعیان 
برای شناخت . سازی کرد توانست پرونده تا و علیه من نمایندگی کند به فرقه رجوی پیوست

و ضد پناهندگان بگویم که او عضو حزب خارجی ستیز  بایستی «وکیل»شخصیت این 
فرقه رجوی  است و درآمدش از راه وکالت پناهجویان افغانی و ایرانی است. «های سوئد دمکرات»

 نویسد: اصطالح وکیل می در گزارش خود از اقدامات این به
روز پس از دستگیری دژخیم  ۴۰کمتر از  ۲۰۱۹دسامبر  ۱۷رستمی مقیم سوئد در وکیل نیما »

نوری نامه ای خطاب به خانم کریستینا لیندهوف کارلسون دادستان این پرونده نوشته که 
های  های متعدد کلیپ ضمیمه پرونده شده است. وکیل رستمی همراه با نامه خودش لینک

ه نامه کرده است و جا به جا به آنها استناد و اشاره کرده مصداقی را هم بعنوان مستندات ضمیم
 :هایی از این نامه چنین آمده است است. در بخش

فعالین پرداخته است. او به  وی ]مصداقی[ اخیرًا به افترا علیه سایر شاکیان، وکالی شاکیان و«
معتقد است  کند و ها توهین می همه افرادی که می خواهند درگیر این پرونده شوند برای ساعت

گزارش تهیه کنند باید  خواهند در این پرونده شاکی شوند وبرای اینکه بتوانند اصالً  کسانی که می
شاکی  ۱۴کند عبور کنند... او همچنین در مورد من که با  از او و وکیلی که با او همکاری می

ت حقیرانه درباره کند. کلیپ پر است از اظهارا ام به نحو تحقیرآمیزی صحبت می صحبت کرده
افراد مختلفی که سعی در جلب توجه به دستگیری و محاکمه نوری دارند... اگر نوری وکیل 

شاکیان  ها و توانست به راحتی از این مطالب علیه دادستان داشت می مدافع هوشیاری می
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 استفاده کند... اظهارات مصداقی همچنین توسط بسیاری به عنوان یک سناریوی ترسناک تلقی
تواند گزارشی را آغاز کند. همه افراد دیگری که سعی در  شود که هیچ کس به جز خودش نمی می

انجام این کار دارند، صرفًا منافقانی بی رحم و بی پروا هستند. یک بار دیگر، مصداقی فحش 
دهد و تقریبًا سر همه و درباره کسانی که به نوعی توجه خود را به پرونده نوری جلب کرده  می

 .کشد ند، فریاد میا
گوید که او  شود و می کند با پرونده ربطی دارند، آزرده خاطر می او از هر کس دیگری که ادعا می

 .کند های پرونده را نیز کنترل می کنترل کل پرونده را در دست دارد و همه شهادت
کند، از او بد گفته است.  گوید مسعود رجوی که زنده است و مجاهدین را رهبری می ایرج می

هایی از  خواهد به نوری کمک کند. ایرج نمونه مجاهدین با دولت ایران در تبانی است و می
گوید که رجوی به  کند. ایرج می چگونگی کمک رجوی به دولت ایران را در طول اعصار ذکر می

کرده است که علیه او اند را ممنوع  عنوان رهبر مجاهدین، کسانی که تحت تأثیر نوری قرار گرفته
گوید  برد. او می شهادت دهند. ایرج حدود بیست نفر را که از مجاهدین رجوی هستند نام می

 «دستانشان خونین است.
https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7

-%D8%B1
D8%B%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%

-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%88-3%D8%AA
-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2
-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87
-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85
-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF
-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7

D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%
C  

این ادعاها را وکالی حمید نوری علیه من در دادگاه خواندند و حاصلی جز   اضافه کنم همه
این به  کنیم که مشاهده مینداشت.  و فرقه رجوی «چپ»مدعیان برای رسوایی هرچه بیشتر 

اصطالح وکیل نه به دادستان بلکه به وکالی حمید نوری خط داده بود که برای حمله به پرونده 
 برای مثال های عجیب و غریبی علیه من سرهم کرده بود. توانند بگیرند و دروغ ای می چه معرکه

https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
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اند  تمایلی به شهادت دادن افرادی که همچنان در فرقه باقی مانده من کند که او ادعا می
برعکس است. چرا که من بارها در گفت و گوهای تلویزیونیم که  ام. اما واقعیت دقیقاً  نداشته

اینان را  شناختند با نام بردن از زندانیان مجاهد که حمید نوری را از نزدیک میموجود است، 
گزارش چه را که شاهد بودید  دادستان مراجعه نکنید و آن اگر به مورد خطاب قرار دادم و گفتم

هایی را شاهد بودید  بارها گفتم علیه نوری واقعیتعام شدگان دارید.  ندهید دست در خون قتل
این   مالحظه کنید چگونه بگویید.  هم فرموده علیه من خواهد به تان می بگویید هرچه دل تنگ

 من را وارونه کرده بود. گفته  شرم شخصیت و بی وکیل بی
در آن تاریخ مسعود رجوی مدعی شده بود مادامی که ایرج مصداقی و همراهانش در پرونده 

 شوند.  هستند زندانیان مجاهد وارد پرونده نمی
 بیشرمانهرسد  دانست به لحاظ قانونی به دست وکالی حمید نوری می ای که می در نامه رستمی

توانست به راحتی از این مطالب علیه  داشت می اگر نوری وکیل مدافع هوشیاری می»نوشته بود: 
 «!شاکیان استفاده کند ها و دادستان

و از همان ابتدا  اجازه نداد وارد پرونده شود اوراه به جایی نبرد و دادستان به  نیما رستمیترفند 
به دروغ خود را وکیل پرونده  «کیهان لندن»او که در گفتگو با . به این ترتیب کنار گذاشته شد

آقای یوران یالمارشون  شاکیانوکیل  اما در شرایطی که .پذیرفته نشدپرونده  در اساساً   ،خواند می
وکیل  با ادعای اینکههای قانونی حاضر به گفتگو با مطبوعات نبود این فرد  به دلیل محدودیت

  داد. اطالعات نادرست راجع به پرونده میاست  پرونده
https://www.youtube.com/watch?v=K21vN8T6ijw&ab_channel=KAYHAN.LON

DONONLINE 
ذکر این نکته واجب است تنها کسانی که از طریق یوران یالمارشون اقدام کردند در بازجویی 

 ضور وکیل مدافع برخوردار بودند و بقیه چنین امکانی نداشتند. پلیس از ح
 
دستگیریحمیدنوریروشنگریمندرموردنحوهییچرا

پس از دستگیری حمید نوری، فرقه رجوی به مدت بیست و یک ماه با بسیج تمامی امکاناتش از 
گرفته تا « مقاومتشورای ملی « »قضایی»و « امنیت و ضدتروریسم»های  به اصطالح کمیسیون

تبلیغات مسمومی  ،و سر آخر با به صحنه آمدن هادی خرسندی ،خدمت گرفتن علی جوانمردی به
به راه انداخت مبنی بر این که گویا دستگاه امنیتی رژیم حمید نوری را در میان دعوای باندهای 

نوشتم و ردم و تنها ، من سکوت پیشه ک اش لو داده است. در برابر این اظهارات رذیالنه اطالعاتی
دستگیر شد. به کنایه از همان عبارتی « عملیات پیچیده چندوجهی»که نوری در پی یک گفتم 

https://www.youtube.com/watch?v=K21vN8T6ijw&ab_channel=KAYHAN.LONDONONLINE
https://www.youtube.com/watch?v=K21vN8T6ijw&ab_channel=KAYHAN.LONDONONLINE
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خبر دستگیری  الله زم به کار برده بود. استفاده کردم که اطالعات سپاه برای دستگیری روح
اختن نوری و در بحبوحه طراحی عملیات ما برای به تور اند ۲۰۱۹اکتبر  ۱۴الله زم روز  روح

به رژیم ضربه روانی بزرگی به اپوزیسیون وارد کرده بود و ما در صدد تالفی بودیم. منتشر شد. 
 نمایی اپوزیسیون ایران بود.  قدرت« وجهی عملیات پیچیده چند»همین دلیل استفاده از عنوان 

طالعات سپاه برای مان به ا حمله دام انداختن نوری و ضد استفاده از این عبارت و موفقیت ما در به
از این  دانست قصد دارم می، درحالی که او بعدًا کاوه موسوی نیز به او پیوست .رجوی کشنده بود
رجوی پس از روشن  ای که پس از دستگیری نوری خواهم داد استفاده کنم. عبارت در اطالعیه

دست بردار  شدن چگونگی به دام افتادن نوری و دستگیری وی و پس از صدور حکم دادگاه نیز
اصطالح طنز که اوج  کند. به این به تولید می های خود را به انواع مختلف باز همچنان دروغبود و ن

 درماندگی این فرقه است توجه کنید: 
https://www.youtube.com/watch?v=1Ax2uvN439M&ab_channel=PakeshadiIrannt

v 
ه پس از ارسال پرونده به دادگاه در مورد نحوه به دام افتادن و دستگیری حمید نوری چ آن  همه

ها اعتراف  ها به اطالع عموم رساندم، قباًل در پرونده آمده بود و حمید نوری نیز به آن در رسانه
حمید نوری یا  ی. من نکته جدیدی را که وکالبود سوئد ود و اسناد آن نزد مقامات قضاییکرده ب

و مقابله با سازی،  شفاف به منظورتنها مقامات قضایی از آن مطلع نباشند فاش نکردم. 
و افکار عمومی  ،وکیلمدید و اجازه  های فرقه رجوی و وابستگانشان با صالح سیاهکاری

من حتی اولین گفتگویم  دادم. قرار و چگونگی دستگیری نوری ان پرونده را در جریدادخواهان 
 ها با اجازه وکیلم صورت گرفت.  با رسانه

عالوه بر این، چند ماه قبل از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده نوری به دادگاه، من و نیما 
داشتیم. حمید ایوبی حضور  سروستانی در دادگاه مربوط به حضانت امیلی دختر هرش صادق

که چگونه به سوئد  جا توضیح داد نوری به عنوان شاهد در آن دادگاه شرکت کرده و در آن
 کشانده شده و دستگیر شد. 

با شروع دادگاه و روشنگری من، فرقه رجوی که قافیه را باخته بود به سراغ کاوه موسوی رفت و 
شد بلکه مدعی به خطر افتادن دادگاه و  اندختن نوری خدمت گرفتن او، نه تنها منکر به تله با به

 آزادی حمید نوری هم شد. 
چنانکه در پیش گفتم، من به دلیل مصالح پرونده، در تمام دورانی که دادگاه جریان داشت، در 

های کاوه موسوی و فرقه  رجوی سکوت کردم و در  ها، اتهامات و بیشرمی این دروغ   برابر همه
ای نوشتم. حال آنکه من اولین شاهد و شاکِی دادگاه  م و نه جملهدفاع از خودم نه کالمی گفت

https://www.youtube.com/watch?v=1Ax2uvN439M&ab_channel=PakeshadiIranntv
https://www.youtube.com/watch?v=1Ax2uvN439M&ab_channel=PakeshadiIranntv
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ها، وکالی نوری و  استکهلم بودم و همانطور که در مستندات پرونده موجود است، تمرکز دادستان
و حکم صادره از شخص او بر اسناد و مدارکی است که توسط من تهیه شده بود. روند دادگاه 

غالب شاکیان و به همین دالیل، شهادت  یت گواهی داد.به روشنی بر این واقعسوی قضات 
و  .اختصاص داده شد  شهادت من چهار روز به و طی یک روز صورت گرفت  شاهدان در دادگاه 

پس از شهادت شریرانه کاوه  ۲۰۲۲ها، برای پنجمین مرتبه در فوریه  دادستان عالوه بر آن، نیز
با رجوع به حکم دادگاه سوئد مرا به دادگاه فراخواندند تا ادله اثباتی پرونده تقویت شود. موسوی 

 العاده شهادت فوریه من در دادگاه خواهید شد. متوجه اهمیت فوق
و توضیح روشن او  شاکیانتوانید به گفتگوی یوران یالمارشون، وکیل  در پیوند با این موضوع، می
 نده که ضبط آن در فایل صوتی موجود است توجه کنید. درباره نقش من در این پرو

گیری کاوه موسوی در کالب هاوس توجه کنید که  هکپیش از آوردن اظهارات یالمارشون به معر
 زد: فریاد می

شود. محاکمه از سر نو، کیفرخواست را بگذارید کنار، از سر نو  منحرف شده، محاکمه معلق می»
کنم اگر این داره ثبت  آقای حمید نوری. دوستان من اعالم می شروع کنید. دستور آزادی موقت

میشه، ضبط میشه، پخشش کنید در سراسر کره زمین. اگر این واقعه به وقوع بپیوندد و اگر 
اش معلق شود، مسبب این فاجعه ایرج مصداقی است. به خاطر  حمید نوری محاکمه

 ..« بینی، اصرار که من، من، من. . خودشیفتگی، خود بزرگ
 به بعد گوش کنید: ۲۷از دقیقه 

https://www.youtube.com/watch?v=NMD8p_12RzY&ab_channel=PersianClubho
use1 

عوامل و  ه شب برقرار بود وتا نیم که یهاوس در کالبشب پیش از آخرین شهادت من در دادگاه،  
نزدیک به هفت ساعت هرچه کاوه موسوی  ،دادند مزدوران رژیم و فرقه رجوی در آن جوالن می

در  . ها همراه کرد ترین توهین با رذیالنهاظهاراتش را و  بافتدروغ و دغل که ممکن بود علیه من 
عالقه فرقه رجوی هم پیدا  های مورد یکی از چهره« دکتر امید ساعدی»هاوس سروکله  این کالب

. او در دقیقه قوقی بپوشاندحشد لباس  کرد به اتهاماتی که بر ضد من عنوان می که تالش می شد
خواندن وی چنین « استاد»و « دکتر»های کاوه موسوی و  ضمن تأیید گفته مباحثات ۳۳:۳۰
 گفت: 
)ابطال « میس ترایل»هایی که آقای دکتر موسوی فرمودند، این بحث  در تأیید صحبت»... 

دادرسی( که مطرح کردند که خیلی دوستان نگران نباشند. همانطور که آقای دکتر موسوی هم 
آرامش خاطر دادند به دوستان که پیگیر دادخواهی هستند. این در واقع به این شکل نیست. این 

https://www.youtube.com/watch?v=NMD8p_12RzY&ab_channel=PersianClubhouse1
https://www.youtube.com/watch?v=NMD8p_12RzY&ab_channel=PersianClubhouse1
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کلی در واقع یک بحث ایراد شکلی است. یعنی بحث خطر ابطال دادرسی است. یعنی بحث ش
پرونده است. و این در واقع در بعضی موارد البته خود آقای موسوی استاد هستند. من در پاریس 

 کنم.  کنم و به یک تعبیر دیگه برای آرامش خاطر دوستان نکاتی را عرض می صحبت می
بحث خطر ابطال یک سند، ، شود در بعضی موارد که به لحاظ ایرادات شکلی که پیدا می

شود.  د اظهارات شاکی، کیفرخواست یا در بعضی موارد کل دادرسی ابطال میصورتجلسه یا سن
نهایت ممکن است   ها موارد خاصی دارد. یعنی االن تو این موردی که پیش آمده، هرکدام از این

مثاًل تحت شرایطی بشه فقط صورت جلسه اظهارات مصداقی یا ایکس و ایگرگ تحت شرایطی به 
این صورتجلسه از کل پرونده حذف میشه و بقیه پرونده روال عادی دالیلی ابطال بشود. فقط 

دهد. و ....  دوستان خیلی نگران نباشد، آقای موسوی با جدیت کار  را  خودش را ادامه می
از طرف آقای  یخواستم بپرسم چه واکنش کنند. ... از آقای دکتر موسوی می پیگیری می

 «است.مصداقی یا دوستانی از این طیف پیش آمده 
 توانید این اظهارات را بشنوید. در فایل زیر می

&ab_channel=%D9%BE%D8https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM
%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8

%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
مسبب تشکیل که شخصی کسی نیست از این به اصطالح وکیل بپرسد چگونه ممکن است 

و ، کیفرخواست بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از سوی او تنظیم شده و اولین پرونده است
و پرونده روال عادی خودش را  گردد شود حذف ترین شاکی و شاهد پرونده محسوب می مهم

 ادامه دهد!
 شخصیت بی این به اصطالح وکیلماهیت برای اطالع خوانندگان و به منظور روشنگری در مورد 

 ۹۹که نام من  ای قضات دادگاه حمید نوری عالوه بر آن صفحه ۳۹۸بایستی بگویم که در حکم 
صفحه به شهادت من اختصاص یافته و قضات به مقاالت، پنج در صفحات گوناگون آمده،  بار

اند و از این حیث هم نقش اساسی و غیرقابل مقایسه با دیگر   ها و کارهای من استناد کرده کتاب
شده  کاری دستدر حکم دادگاه نیز به جای استناد به ماکت دارم. پرونده شاهدان و شاکیان 

است. در این حکم آمده است که ایرج مصداقی به ن، از نقشه زندان من استفاده شده مجاهدی
اند و  ای است کشیده های ماهواره سمنانی این نقشه را که مطابق عکس همراه مسعود اشرف

به این ترتیب  حکم صریح دادگاه دادستان نیز به آن استناد کرده است و مورد تأیید دادگاه است.
قضات دادگاه در موارد متعددی با آوردن های مذبوحانه رجوی کشید.  تالشخط بطالنی بر 

کنند.  ها شهادت ایرج مصداقی را تأیید می اند که آن فاکت از وابستگان فرقه رجوی تأکید کرده

https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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در واقع قضات دادگاه شهادت و اسناد ارائه شده از سوی من را محور صدور حکم خود قرار داده 
  کنند.  دیگران را در ارتباط با آن ارزیابی میو صحت و سقم شهادت 

و حذف آن ضمن  یکی از وابستگان فرقه رجوی زاده و برای رد شهادت سراپا دروغ اصغر مهدی
اند که ایرج مصداقی پیشتر)دو دهه قبل( در رد این  آوردن دالیل متعدد سرآخر تأکید کرده

زاده مدعی شده بود  بگویم که اصغر مهدیبرای اطالع خوانندگان بایستی اظهارات نوشته است. 
این شخص به دستور رجوی در دادگاه نیز علیه من . زندانیان را در مقابل او دار زده بودند

 اعتباری ادعاهای او و شهادتش زد.  اما دادگاه مهر بر بی کرد.گویی  یاوه
   آمده است: ناز سوی م در مورد شناسایی حمید نوریحکم دادگاه   ۲۴۹در بند برای مثال 

شود گفت که ایرج مصداقی زمانی که عکس حمید نوری را در اکتبر سال  به این اعتبار می»
مشاهده کرد بالفاصله او را به عنوان حمید عباسی از گوهر دشت شناخت. یک شناسایی  ۲۰۱۹

این شناسایی بدون هیچگونه دستکاری یا دخل و تصرف  بالفصل، قویترین نوع شناسایی بصری.
 نا مربوط انجام شد.

شناسایی حمید نوری از جانب ایرج مصداقی طبق نظر دادگاه مطمئن و به همین اعتبار دارای 
 «ارزش اثباتی باالیی است.

  حکم دادگاه حمید نوری آمده است: ۲۵۰در بند
از نظر دادگاه مشخص است که مطالب ارائه شده از جانب ایرج مصداقی در مورد هسته اصلی »

طرح در کیفرخواست حمید نوری در طول مدت زمان ثابت بوده و قابل اعتماد ارزیابی حوادث م
هایی که برای بررسی  مطالبی که او از مشاهدات خود در مورد حمید نوری از موقعیت شوند. می

مطالبی که  باشند بسیار مدلل و قابل اعتماد هستند. موارد حقوقی استناد شده حائز اهمیت می
ی دادستان یی خود ابراز نموده است دارای ارزش اثباتی قوی جهت اثبات عمل ادعااو در بازپرس

 «را دارند.
های دیگری  هاوس در کالب« دکتر امید ساعدی»شود که موسوی و  ها معلوم می ز خالل صحبتا

 اند.  هم علیه من و پرونده نوری فعال بوده
شاید بد  فرقه رجوی مراجعه کنید. های توانید به سایت می« دکتر امید ساعدی»برای شناخت 

های تلویزیونی  برنامهنباشد برای شناخت بیشتر همکاری او با فرقه رجوی اشاره کنم که اینان 
 کردند.  تهیه می، علیه شاهزاده رضا پهلویدر مورد مطالب او نیز ویژه 
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https://www.youtube.com/watch?v=DgwghmITXBc&ab_channel=SimayAzadiTV 

 از نظر ساعدی کوتوله سیاسی رضا پهلوی است و شمشاد قد سیاسی البد مسعود رجوی 

 
در در کالب هاوس برگردیم . موسوی  و پاسکاری او با موسویحال به اظهارات این شخص 

  چنین دروغی گفت:  درباره رابطه من با وکیل پرونده هاوسهمین کالب  ۴۵دقیقه
کیش شخصیت و این مالیخولیا، و این خودشیفتگی سوار نشده بود و حاکم بر ایشان نشده بود »

 «که این گونه به پرونده ضربه زده است. حرف یوران را گوش نداد چه برسد به من.
 صبح به او زنگ زده است.  ۷ادعا کرد که یوران ساعت  ناراستی و بعد هم به

را شنید صورتش از عصبانیت سرخ شده  موسویهای  وقتی یوران دروغواقعیت اما این است که 
کافیست کمی به  گفت چرا من به موسوی زنگ بزنم؟ مگر او در پرونده چه نقشی دارد؟ و می بود

پرونده را من اشتباه هولناکی مرتکب شدم و  ،ادعای احمقانه موسوی فکر کنید، بنا به ادعای او
هر یوران یالمارشون به جای آن که یقه من را که در استکهلم هستم و به مرز نابودی کشاندم. 

کسفورد زنگ میبینیم  روز یکدیگر را می . چه زند بگیرد، ساعت هفت صبح به کاوه موسوی در آ
 قادر نبود انجام دهد؟  باز ساخته بود که یوران خودش کاری از دست این حقه

های سراسر کذب کاوه موسوی، این یوران یالمارشون بود که  برخالف ادعایراست این است که 
گوید در دادگاه  ها علیه من و نیما سروستانی می هاوس که در کالب را خزعبالتی به او توصیه کرد

https://www.youtube.com/watch?v=DgwghmITXBc&ab_channel=SimayAzadiTV
https://www.youtube.com/watch?v=DgwghmITXBc&ab_channel=SimayAzadiTV
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رخالف توصیه وکیل مدافع ب ما موسویکنند. ا تکرار نکند چرا که وکالی حمید نوری استفاده می
که هیچ ربطی به پرونده نداشت تکرار کرد بلکه به را  هایی یاوهدر دادگاه شاکیان، نه تنها 

 پاسکاری با وکالی نوری پرداخت. 
ها و  هاوس های موسوی در کالب ها مورد از دروغگویی توانستند ده وکالی حمید نوری می

ه دهند و او را مفتضح کنند اما این کار را نکردند. چرا که های تلویزیونی را در دادگاه ارائ مصاحبه
ها تالش کردند از شخصیت  ها نداشت. برعکس آن دروغگو جلوه دادن وی سودی برای آن

 باز موسوی علیه من و نیما سروستانی استفاده کنند.  دروغگو و حقه
قاضی،  ،کاوه موسویهای مورد ادعای  در حوزهد که نده اسناد دادگاه به روشنی نشان می

کردند و کاوه موسوی تنها به امدادرسانی به وکالی نها و وکالی شاکیان سؤالی مطرح  دادستان
البته هیچ دستاوردی این سخنان  .زد ها می های باب طبع آن حرف و حمید نوری مشغول بود

دادخواهی در به جنبش  کاوه موسویو  تنها به عنوان گواه خیانت  داشتنبرای او و حمید نوری 
  پرونده ثبت شد. 

 گفت:« دکتر امید ساعدی»موسوی در هماهنگی با این کالب هاوس،  ۲:۰۳:۰۰در ساعت 
پرتگاه کشانده بود. با وجودی  عبرتی برای ایرج مصداقی شده. چون پرونده را به لبه این درس»

ها را بزنی  حرف که به کرات هم من و هم آقای یوران بهش گفته بودیم. اگر بروی و این نوع
کنی. آدم چقدر کم شعور باید باشه. ... اگر آن روز بنده جای دیگه  مشکل برای پرونده درست می

بودم، در محکمه بودم، آن تلویزیون را ندیده بودم، خطر جدی بودکه روز دوشنبه دادگاه ابطال 
تر از این او را نگه بشه و آقای نوری چون قاضی دو سه دفعه گفته بود من دیگه حاضر نیستم بیش

 «شد. خطر بسیار بسیار بزرگی از بیخ گوش ما گذشت دارم آزاد می
موسوی از نوع   گویی ها تمامًا یاوه این و ی رخ ندادهیواقع آنست که به هیچ رو چنین برخوردها

تواند برایش  ها می دهد که در صورت اطالع از آن او مطالبی را به قاضی دادگاه نسبت می است.
گویی موسوی باید بگویم که پس از  تولید دردسر کند. جهت اطالع خوانندگان از میزان یاوه

از آن تاریخ و پایان محاکمه، نوری همچنان به دستور قاضی در سلول انفرادی گذشت یک سال 
 رد و او در پیام صوتی که از زندان داده نسبت به این وضعیت معترض است.ب به سر می

ید چرا هیچ ردی از ادعاهای شما در یوکیل قالتاق دروغگو بگو« دکتر امید ساعدی»به موسوی و 
های  ای دادگاه نیست؟ چرا حکم دادگاه به همه چیز اشاره کرده است اال تالش صفحه ۳۹۸حکم 

خطر »ین اقدامی در پرونده و حکم دادگاه ضبط و ثبت شده است چرا به بازان. کوچکتر شما حقه
چرا حکم دادگاه این همه کند؟  اشاره هم نمی «شما گذشته  گوش بسیار بسیار بزرگی که از بیخ

 روی شهادت و اسناد ارائه شده از سوی ایرج مصداقی تأکید کرده است؟ 
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 همین  کالب هاوس چنین گفت: ۲:۱۰:۲۵آورش در ساعت  در ادامه اکاذیب حیرتموسوی 
یک صابون کوچک زیر پای وکیل بذاری بخوره زمین کار تمومه، یا زیر پای دادستان. آقای »

 «.مصداقی یک بمب هیدروژنی زیر پای دادستان گذاشت با آن چرندیاتی که گفت
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8
%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8

%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
ی کاوه موسوی در پرونده نوری دروغ بزرگی بود که تولید کرد و به من ها ی دیگر از خیانتیک

موسوی در  نسبت داد. اما ادعای او را جز دستگاه قضایی رژیم و وکالی نوری کسی نخرید.
ام دستگیری حمید نوری به علت  من گفتهمدعی شد که های وابسته به رژیم  هاوس کالب

دستگاه قضایی رژیم ! ت و نه معیارهای حقوقیاس دوستی دادستان و یوران یالمارشون بوده
دوستی و رفاقت قدیمی دادستان و یوران »هاوس را تبدیل به  ادعای کذب موسوی در کالب

 بوده است.« های سوئدی بسیار پرحاشیه رسانه»کرد و مدعی شد که این خبر در « یالمارشون

 
 

ترین  یوران یالمارشون یکی از خوشنامکه من گفته بودم پذیرش وکالت شاکیان از سوی  در حالی
دستگیری گیری دادستان برای  تصمیمبیانگر جدی بودن اتهامات نوری است و در وکالی سوئد 

 شناخته شدهاو مؤثر بود. چرا که از نظر دادستان و دستگاه قضایی سوئد یالمارشون وکیلی است 
موسوی در دادگاه نیز خواست روی  .گیرد ای را به عهده نمی جهت وکالت پرونده و بی ای و حرفه

 این مورد مانور دهد که کسی او را جدی نگرفت. 
پرونده و رسیدگی به اتهامات من چنین حرفی زده بودم نیز تأثیری در  فرض کنیم اگر حتی
گفتند برداشت اشتباه یک نفر از دستگاه قضایی سوئد است و ربطی به  نداشت چرا که می نوری

https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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توانست برای فرقه رجوی و رژیم نکبت  تا میاما موسوی  د.نهاد ندار و ماهیت اینسالمت 
  مقاصد شوم خود را پیش ببرد. کرد تا بتوانند  اسالمی خوراک تولید 

دادستان مرا برای شهادت  ،«دکتر امید ساعدی»برخالف ادعاهای موسوی و جالب است که 
 اشاره شده است. ۲۰۲۲و در حکم دادگاه به شهادت مهم من در فوریه  بیشتر به دادگاه فراخواند
کاوه موسوی و  مشترک به اراجیف یوران یالمارشون وکیل شاکیان در مصاحبه زیر، واکنش

از ابتدا تا انتهای تشکیل پرونده حضور داشته و در  توانید بشنوید. او را می« دکتر امید ساعدی»
  :شته استتمامی جلسات دادگاه شرکت دا

 
 

ای چند روز پس از شروع دادگاه ادعا   عده»که  کند می در این مصاحبه، نیما سروستانی طرح
های ایرج مصداقی و غیره دادگاه در لبه پرتگاه بوده و قرار  کردند به خاطر مسائلی نظیر صحبت

 « بوده نوری آزاد شود.
این ادعا غلط است. هرگز در چنین شرایطی نبودیم. برعکس » گوید: یالمارشون در پاسخ می

ها با اتکا به مدارک ایرج مصداقی موفق به تشکیل دادگاه شدند. بدون مدارک ایرج  دادستان
 «ای به این سطح داشته باشیم. توانستیم پرونده مصداقی ما نمی

المللی نظیر این،  ای بزرگ بینه معمواًل در رابطه با روند پرونده»کند که:  یالمارشون اضافه می
هایی از طرف کسانی که در رابطه با مسائل حقوقی کم اطالع هستند   همیشه شایعات و حاشیه

کنند همه چیز را  های به اصطالح متفکر که فکر می  شود. بخصوص از طرف آدم مطرح می
از من بگیرید.  خواهید گویم اگر اطالعات صحیح می هایم می دانند. من معمواًل به موکل می

 « امیدوارم همه چیز به آرامی پیش برود. اگر نگرانی هم داشتید با ما تماس بگیرید.
https://www.youtube.com/watch?v=lQGNdJBe9rQ&ab_channel=%D9%85%D8%
AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87%D9%94%D8%AD%D9%85%DB

https://www.youtube.com/watch?v=lQGNdJBe9rQ&ab_channel=%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87%D9%94%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%28%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%29---HamidNouri%27sTrial
https://www.youtube.com/watch?v=lQGNdJBe9rQ&ab_channel=%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87%D9%94%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%28%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%29---HamidNouri%27sTrial
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%8C%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%28%D8%B9%D8%A8
rialHamidNouri%27sT---%D8%A7%D8%B3%DB%8C%29   

دادخواهانی که در اثر تبلیغات رذیالنه فرقه   کند به همه یالمارشون در همین گفتگو تالش می
بودند   شان را از دست داده آرامش« دکتر امید ساعدی»های کاوه موسوی و  رجوی و دروغ

ای تهدیدی متوجه دادگاه نبوده و  اطمینان دهد که دادگاه به خوبی پیش رفته، در هیچ مرحله
 نیست و همه چیز بر وفق مراد است. 

کنم که فرقه رجوی و همچنین عناصر وابسته به رژیم،  آوری می با مرور این اظهارات دوباره یاد
ای به او ارائه  وقفه کردند و خدمات بی های موسوی همکاری می کاری در تمام این مدت در سیاه

بود. وی پیشتر در فعاالن این فرقه در امدادرسانی به کاوه موسوی حسن داعی یکی از دادند.  می
گفتگو با علیرضا میبدی و در هماهنگی با علی جوانمردی مدعی شده بود که حمید نوری را 

یکی از تبلیغات  سند زیر اند. اش را فراهم کرده باندهای امنیتی رژیم لو داده و موجبات دستگیری
 موسوی را کوشد است. داعی میاش  اراجیف نشر اکاذیب و و کاوه موسوی حسن داعی برای 

  بزند. جا « جنبش اصیل دادخواهی»بخشی از 

 
 

هایش طرفی نبست پس از صدور حکم دادگاه نیز دست از توطئه  حسن داعی که از سیاهکاری
 برنداشت و مدعی شد: 

https://www.youtube.com/watch?v=lQGNdJBe9rQ&ab_channel=%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87%D9%94%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%28%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%29---HamidNouri%27sTrial
https://www.youtube.com/watch?v=lQGNdJBe9rQ&ab_channel=%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87%D9%94%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%28%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%29---HamidNouri%27sTrial
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رجوی همه    برخالف فرقهسوئد بایستی گفت در  «ارتجاع مغلوب»پروپاگانداچی پاسخ به این در 

اند با جزئیات  گرفته برای پیگیری این پروندهشفاف و روشن است حتی پولی که وکال چیز 
بر اساس استانداردهای مورد نظر دادستان  تواند بماند. و چیزی پوشیده نمی مشخص است

کادمیک سوئد  منافع رجوی تشخیص داده روزبه پارسی را به دادگاه بیاورد. چنانچه محافل آ
و با ایرج  حکم کند حسن داعی مدعی خواهد شد که دادستان سوئد از عوامل رژیم است

 پارسی یک مثلث را تشکیل داده بودند.   مصداقی و روزبه
شده  حاضر« مدرنیت»و   «مدرن»لباس عالوه بر عوامل فرقه رجوی، شیادان دیگری نیز در 

 .زدند و زیر بیرق کاوه موسوی سینه می بودند
معرفی « روان درمانگر ارشد» خود راداریوش برادری که   دشمنانه اظهارات رای مثالی دیگر بهب

با  «حقوقدان»با رفتن به جلد یک  دارد «اکثریتی»کند توجه کنید. او که تمایالت سیاسی  می
که ناشی  این نوشته شریرانه. دهد ه میارائ گری تحلیلی بس مغرضانه متهم کردن من به افراطی
که خبرنگارانش از نزدیک تحوالت « رادیو زمانه»متأسفانه در تریبون  از نادانی مفرط نیز هست

 کردند و با حقایق آشنا بودند انتشار یافت:  دادگاه را پیگیری می
شکست آن  ی جالب و تراژیک اما این است که تحوالت کنونی دادگاه حمید نوری و خطر نکته»

نکه آتوانی تحول مدرن بخواهی و بیافرینی بی  دهد و اینکه نمی درستی این هشدارها را نشان می
آقای کاوه موسوی و بنا به  زیرا بقول. که از شیوه های مدرن استفاده بکنیآن مدرن بشوی و بی 

اگر با تله گذاری و با عملیات جیمزباندی کسی را بدام بیاندازی، در واقع داری ضد  قوانین مدرن
توان حمید نوری را در زندان نگه داشت و یا  کنی و به همین دلیل نمی قوانین مدرن عمل می

قی و اینکه چطوری حمید ور ایرج مصداآی شرم  محاکمه کرد. یا بقول این حقوقدان مصاحبه
تواند باعث بشود که این دادگاه شکست بخورد. در این لحظه است که  نوری را به تله انداخت، می

حقیقت اصلی برمال می شود. اینکه یک اپوزیسیون افراطی یا انقالبی دروغین و افراطی چون 
اه سوئد استفاده بُکنند، ایرج مصداقی و امثالهم، حتی اگر از امکانات یک دادگاه مدرن چون دادگ

ی خودشیفتگانه و دیکتاتور منشانه شان این دادگاه مدرن و قوانین  آنگاه مجبورند بنا به ذایقه

https://www.youtube.com/watch?v=nIMHNenvs1s&ab_channel=FriendsFreeIran
https://www.youtube.com/watch?v=nIMHNenvs1s&ab_channel=FriendsFreeIran
https://www.youtube.com/watch?v=nIMHNenvs1s&ab_channel=FriendsFreeIran
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اش را به گند بکشند، چه برسد که بخواهند روزی قاضی دادگاه بشوند. زیرا انگاه دوباره  مترقی
یا ازینرو بقول این حقوقدان و  اندازند، مثل پدران جبارشان در حکومت. اعدام انقالبی راه می
ی امثال ایرج مصداقی و  ی علیه حمید نوری، مبالغات خودشیفتگانه عضو مهم در پرونده

ی نیما سروستانی این دادگاه و محاکمه ی مهم را به خطر انداخته  مستندسازی خودشیفتگانه
سازد. یعنی نشان  است و همزمان حماقت و کوری بنیادین این اپوزیسیون افراطی را برمال می

خواهد مثل ایرج مصداقی با  دهند که این همه سال هیچ تغییر اساسی نکرده اند. یکیشان می می
تحریف و مبالغه گویی قهرمان ملی بشود، و برای این تمتع و قدرت خودشیفتگانه حاضر است 

تمتع خویش بکند. نها را قربانی آحتی دادخواهی قربانیان سراسری را زیر پایش له بکند و دوباره 
یا یک دیگری مثل مسیح علی نژاد می خواهد ژاندارک ایران و زن ایرانی باشد و حاضر است ایران 
و زن ایرانی را تحت گرسنگی و بایکوت و فشار حداکثری نگه دارد و قربانی راه و تمتع 

خواهد از یاد  ی خویش بکند و بیشتر مشهور بشود. یکی مثل ایرج مصداقی می خودشیفتگانه
ببرد که خودش نیز در زندان جمهوری اسالمی ندامت نامه نوشته بود و یا احتماال تواب بود و از 

نها را قربانیان آنکه آها را ُبریده نامید، بجای آنمد علیه توابان موضع گرفت و آروزی که بخارج 
 .«انان ُمرده دفاع بکندشکنجه های یک حکومت دیکتاتور بنامد، یا بر روی منبر رفت تا از قهرم

1-page-https://www.tribunezamaneh.com/archives/275662/comment 
ها از  را بگذارید کنار حکم دادگاه سوئد و ارزیابی آن« روانشناس ارشد»اصطالح  خزعبالت این به

 ت من و اهمیت اسناد و شواهد ارائه شده از سوی من تا با ماهیت پلید این فرد آشنا شوید. شهاد
شوند. چرا که از  دالنی همچون داریوش برادری با هر شیاد و شارالتانی علیه من همراه می سیاه

 یک جنس هستند. 
زبان غالبًا نه در های فارسی  ها این است که رسانه نکته مهم دیگر درباره این گونه سیاهکاری

کنند و نه فرد دروغپرداز را با طرح پرسش  مورد اظهارات و ادعاهای غیرواقعی تحقیق جدی می
تواند باشد جز  دهند. حاصل چنین روندی چه می اش قرار می گویی به تناقضات در موقعیت پاسخ

، در حذف «ومن و ت»رخدادهای به غایت مسخره و تأسف باری از جنس افتضاخ اخیر تلویزیون 
من و »ای سراسر دروغ  تحت عنوان نتیجه کار تحقیقی مستقل وکالی  برنامه من و قرائت نوشته

  «.تو
 

به دلیل عدم حضور موسوی در جلسات دادگاه و نظریه حقوقی  آید در بخشی که در پی می
 پردازم.  در مورد جایگاه او در پرونده می« من و تو»عجیب و غریب وکالی 



https://www.tribunezamaneh.com/archives/275662/comment-page-1
https://www.tribunezamaneh.com/archives/275662/comment-page-1
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حضورکاوهموسویدرجلساتدادگاهاستکهلمدلیلعدم
کرد شاکی اصلی پرونده است، درحالی که او فقط به عنوان شاهد به دادگاه  موسوی ادعا می

فراخوانده شد و هیچ سمتی در پرونده نداشت. حتی وکالی حمید نوری نیز به این موضوع در 
توانست  ای نبود که شاکی پرونده محسوب شود؛ چون کسی می  دادگاه اشاره کردند. او کاره

 از سوی حمید نوری آسیبی متوجه او شده باشد. شاکی باشد که 
ها در  و در رسانه کاوه موسوی به عنوان شاهد و کسی که عکس ویزای نوری را انتشار داده

وگرنه دلیلی برای حضور او در  به دادگاه فرا خوانده شد ارتباط با نوری گفتگوهای زیادی داشته
در جلسات دادگاه را نداشت. نگاه کنید موضوع  نیز اجازه شرکت ۲۰۲۲تا فوریه  دادگاه نبود. وی

 دهد! را چگونه وارونه جلوه می

 
در گفتگوی با یوران یالمارشون که لینک آن در همین نوشته آمده او به این مسئله که شاهدان 

 کند.  را نداشتند اشاره می شان پیش از ادعای شهادت اجازه شرکت در دادگاه
های مربوط به علت عدم حضورش در  دازیش، در پاسخ به پرسشنیت توجیه دروغپر  موسوی، به

دهد. درحالی که برای  کرد پلیس انگلیس اجازه خروج از انگلیس را به او نمی دادگاه ادعا می
کنند منعی جهت خروج از انگلیس و  حمید اشتری و مختار شاللوند که در انگلیس زندگی می

سر و  چنانچه ه سوئد نیامد چون هراس داشتحضور در دادگاه وجود نداشت. موسوی حتی ب
ای، و بنابر ادعای  ها از او بپرسند اگر وکیل پرونده اش در حول و حوش دادگاه پیدا شود رسانه کله

ای یا جزو شاکیان اصلی پرنده هستی، چرا اجازه نداری در جلسات  خودت، کیفرخواست را نوشته
کرد که  ها موسوی ادعا می این پرسش دادگاه شرکت کنی؟ برای پاسخگویی پیشاپیش به

ها مطرح شوند. در حالی که او از همان آغاز چنانچه در  خواسته به جای او دیگران در رسانه می
ها از انجام هیچ کار  پیش شرح  دادم و مستند کردم برای مطرح کردن شخص خودش در رسانه

کرد. او حتی پس  روگذاری نمیایوبی، ف نادرستی و ، حتی به خطر انداختن موقعیت هرش صادق
از شروع دادگاه در پیام کتبی به حمید اشتری از او خواست که من، حمید و مختار در نزد 

 ها حق او را ادا کرده و به نقش او اشاره کنیم.  رسانه
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های فارسی حاضر بودند پول بلیط هواپیمای او را  موسوی در کالب هاوس مطرح کرد که رسانه

ثانیه  ۵۰:۴۷دقیقه  ها را بیاورد. کند نام یکی از رسانه اما جرأت نمی استکهلم برود.بدهند تا به 
 نگاه کنید. 

https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%
D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4

%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C 
هایش ادعا کرد که به دالیل امنیتی قرار شده است که برای  موسوی در ادامه دروغپردازی

سرانجام نیز مدعی شد که به دلیل آن حضور یابد. « ماهواره»شهادت در دادگاه سوئد از طریق 
شد  که مخارج هنگفتی به دولت سوئد بابت اتخاذ تدابیر امنیتی و حفاظت از من تحمیل می

 نیامدم. 

https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.youtube.com/watch?v=2LEtzcgTOQ8&ab_channel=Degarandishan%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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واقعیت اما این است که امکان شرکت در دادگاه از طریق اسکایپ، توسط آقای توماس ساندر، 
جایی که شهادت شاهدان پرونده، از جمله کاوه  قاضی پرونده، مطرح شد. او تأکید داشت از آن

ها از  موسوی، از درجه اهمیت باالیی در مقایسه با شاکیان برخوردار نیست و نیازی به رؤیت آن
ها گفتگو  های دادگاه از طریق تماس تصویری با آن جویی در هزینه یک نیست به منظور صرفهنزد

های دادستان روبرو شد، اما باالخره پس از بحث میان  شود. این پیشنهاد ابتدا با مخالفت خانم
ها از طریق اسکایپ صورت گیرد.  ها و وکالی پرونده پذیرفته شد که شهادت قاضی و دادستان

فر نیز از طریق اسکایپ در دادگاه شهادت دادند. در پی آن، کاوه  پیام اخوان و محمد اولیاییدکتر 
به  و از او اجازه خواست کهترسید به قاضی نامه نوشت  موسوی که از عواقب شرکت در دادگاه می

 از طریق لینک اسکایپ در دادگاه حاضر شود. دالیل 
کند کاماًل  تبدیل می« ماهواره»به شهادت از طریق  وقتی کسی شهادت از طریق لینک اسکایپ را

هایی  مشخص است که در ارتباط با نقش خود در تشکیل پرونده نوری نیز دست به چه بزرگنمایی
 زده است. 

 ۱:۵۱ها نیست در یک ساعت و پنجاه و یک دقیقه او که اساسًا در جریان پرونده و روند شهادت
 گوید:  می

 « خواهند کرد شاهدهای متعددی )به دادگاه( ببرند.  ری( سعیها)وکالی حمید نو این»
داند که قبل از شروع دادگاه برای کلیه شاکیان پرونده، فایلی از طرف وکالی مدافع  او حتی نمی

فرستاده شد بود که در آن نام، سمت و روزی که قرار است افراد به عنوان شاکی، شاهد، 
گاه در دادگاه حاضر شوند  شد از  مشخص شده بود. تمام تغییراتی نیز که داده میمتخصص و آ

 رسید.  پیش به اطالع شاکیان می
توانست شاهدی را در  داند به غیر از اسامی که از پیش اعالم شده بود کسی نمی موسوی نمی

 دادگاه حاضر کند. 
  گوید: ای را مطرح کرده و می او همچنین ادعای مسخره

کنم. یک دلیل این که  می من خواهند کرد را پیش بینی هایی که از درصد سوال ۹۹من »
 «ها را جمع کنم. دهد( که بروم این دادستان من را آخر گذاشته)آخرین نفری که شهادت می
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-https://www.youtube.com/watch?v=mwSp
bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%

AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9
%88%D8%B3 

بر پرونده  اش درصد سواالت که بگذریم، این ادعای او نیز که به دلیل تسلط ۹۹بینی  از پیش
آخرین نفر گذاشته شده نیز دروغ است. چرا که موسوی در ماه فوریه شهادت داد و پس از آن، 
من نظر به جایگاهی که در پرونده داشتم دوباره به دادگاه فراخوانده شدم و دادگاه تا ماه می 

د اساسًا یک شاهادامه داشت. آخرین متخصصی که در محاکمه شهادت داد دکتر پیام اخوان بود. 
 تواند شهادت دهد.  در چنین جایگاهی قرار ندارد او فقط در ارتباط با موضوع مشخص می

ها از دکتر پیام اخوان چندین بار نام برده شد و به شهادت او اشاره شد  در دفاعیه آخر دادستان
 اما هیچ نامی از کاوه موسوی به میان نیامد حتی در حد این که در دادگاه شهادت داده است.  

ه نفع جا دوباره بگویم که وکالی ما شهادت کاوه موسوی در دادگاه را به ضرر پرونده و ب  همین
تر به او تأکید شده بود که علیه من صحبتی نکند چرا که به  حمید نوری ارزیابی کردند. پیش

ضرر پرونده و به نفع حمید نوری است. اما او در همنوایی با وکالی حمید نوری و در پاسخ به 
کاذیب توانست علیه من به دروغ شهادت داد و ا ها و در هماهنگی با فرقه رجوی تا می سؤاالت آن

ای نداد و  اما نتیجه او توسط وکیل فرقه رجوی علیه من در دادگاه مورد استفاده قرار گرفت
. این فرقه در تبلیغاتش نیز در دشمنی با پرونده به کرات نگشود و رجوی گرهی از کار نوری

 اراجیف موسوی را بازنشر داد و در حول و حوش آن برنامه تلویزیونی تولید کرد. 

 
تر از آن، در فضای  چه موسوی علیه من و نیما سروستانی در دادگاه و، پیش آن  م همهفرض کنی

اش حتی اگر مرتکب  در کجای دنیا وکیل پرونده علیه موکل  مجازی گفت واقعیت داشته باشد؛

https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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درانی و لیچارگویی  دهد و در فضای مجازی به یقه اشتباه شده باشد در دادگاه شهادت می
ادستان انتظامی کانون وکالی ایران پیش و پس از انقالب سؤال کنید، از مراجع از د پردازد؟  می

حقوقی کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا و استرالیا بپرسید که حتی اگر شخصی پروانه وکالت 
خویش در فضای مجازی و دادگاه، و در جریان   گیری علیه موکل  داشته باشد، آیا به سبب موضع

دهد؟  شود و صالحیتش را از دست نمی مورد رسیدگی است، پروانه وکالتش لغو نمی ای که پرونده
 آیا اثبات شیادی کاوه موسوی نیاز به دلیل و برهان بیشتری دارد؟

ترین اصول شناخته شده حقوقی در تضاد است در کالب هاوس  او با بالهت عجیبی که با ابتدایی
توانند  گیری کنیم، وکالی حمید نوری نمی داقی موضعکرد چنانچه خود ما علیه ایرج مص ادعا می

 ،از آن استفاده کنند چون ما خواهیم گفت خودمان که گفته بودیم! او برای بیان این خزعبالت
وکیل عضو « دکتر امید ساعدی»و کرد  و شاکیان پرونده معرفی می« دادخواهان»خود را نماینده 

در این امر یاد « دکتر کاوه موسوی»کرد و از جدیت  د میکانون وکالی فرانسه با بالهت آن را تأیی
پرسید اگر چنین چیزی حقیقت دارد چرا وکالی ایرج  بازان نمی یکی از این حقهکرد.   می

 گویند؟  مصداقی علیه او چنین چیزهایی نمی
ها با  موسوی در دادگاه به دروغ خطاب به وکالی حمید نوری گفت که فردی از طرف دفتر آن

  ره مخفی با وی تماس گرفته است. این ادعا چنان حیرت این وکال را برانگیخت که قیافهشما
 هایی روبرو نشده بودند.  بازی شان در دادگاه دیدنی بود؛ شاید به عمرشان با چنین حقه

 
شانونظریهبدیعحقوقی«منوتو»وکالیمستقل

نقش »شان به  حقوقی  در نظریه« من و تو»انگیز این است که وکالی تلویزیون  نکته حیرت
اند! چه کسی چنین صالحیتی را به  کاوه موسوی در تشکیل پرونده و محاکمه رسیده« اساسی

صفحه حکم دادگاه  ۳۹۸هم درحالی که  باره اظهار نظر کنند؟ آن ها داده است که در این  آن
رخواست دادستان و وکیل شاکیان که از ابتدا پرونده را پیش برده ابدًا چنین استکهلم و کیف

تر این که من به عنوان شاکی اصلی و اولیه پرونده و کسی که نقشه فریب  مهم  نظری ندارند. نکته
نوری را طراحی کرده و برای تشکیل پرونده حقوقی و شکایت اقدام کرده، صالحیت اظهار نظر 

دهند در چنین امر مهمی اظهار  به خود اجازه می« من و تو»الح وکالی مستقل اصط ندارم و به
 تعیین کنند. « فرعی»یا « نقش اساسی»نظر کرده و برای افراد 

ها مطلقًا موازین حقوقی را در نظر نداشته و  دهد که آن ای نشان می این اظهارنظر غیرحرفه
 اند.  پرورانده مقاصد دیگری را در سر می
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ین که میزان مشارکت موسوی در پرونده و اهمیت نقش او پی ببریم بایستی توضیح دهم برای ا
 محکم قرار گرفت.   که تشکیل پرونده حمید نوری و ارجاع آن به دادگاه بر چهار پایه

ایوبی و ارائه اسناد و مدارک متقن و کافی برای سفر حمید نوری به سوئد  وجود هرش صادق -۱
ایوبی برای سفر نوری و ...نقش   ریزی دقیق ایرج مصداقی و هرش صادق و تاریخ آن. برنامه

 بدیل هرش برای تماس با نوری و متقاعد کردن او به سفر طبق برنامه.  بی
های  ها و فیلم ها و نوشته شهادت ایرج مصداقی، ارائه اسناد، مدارک و شواهد کافی در کتاب -۲

و چه در مورد نقش حمید نوری در آن. عالوه  ۶۷ وی از یک ربع قرن پیش، چه در مورد کشتار
در حکم دادگاه سوئد   باره دادستان در کیفرخواست و در دفاعیاتش از کیفرخواست، بر تأکید چند

بدیل ایرج مصداقی در دستگیری و محکومیت حمید نوری تأکید شده  نیز بر نقش اساسی و بی
 است. 

سمنانی به عنوان شاکی و شاهد در  مسعود اشرفبسیج شاکیان اولیه و معرفی حمید اشتری و 
سمنانی، حمید اشتری و ایرج مصداقی  پرونده و ارائه شهادت از سوی آنان. شرکت مسعود اشرف

گیری  در بازپرسی پلیس با حضور یوران یالمارشون وکیل شاکیان و دادستان قبل از تصمیم
 .۲۰۱۹نوامبر  ۱۳دادگاه در روز 

ری جهت چگونگی تشکیل پرونده حقوقی برای حمید نوری در منزل گی نشست برای تصمیم -۳
 ریزی و تهیه مقدمات این نشست توسط ایرج مصداقی صورت گرفته است.  مختار شاللوند. برنامه

و « مک کو»تهیه شکایت برپایه مستندات و شواهد و اسناد از سوی ربکا مونی و دفتر حقوقی  -۴
 های بعدی وی.  به دستگاه قضایی سوئد و پیگیری ارائه آن از سوی یوران یالمارشون

داشتند. به « نقش اساسی»بدیل بودند و  اول در دستگیری نوری بی  باید توجه داشت دو پایه
توانست  و یوران یالمارشون هر جایگزین دیگری می« مک کو»جای ربکا مونی، دفتر حقوقی 

توانستیم دور هم جمع شویم حتی در  یباشد. به جای منزل مختار شاللوند در هر جای دیگری م
 شاپ. یک کافی

نقش »دارای « من و تو»گیرد که به تعبیر وکالی  کاوه موسوی کجای این پروسه قرار می
افراد در آن « نقش اساسی»ها با کدام صالحیت در مورد این پرونده و  شده است؟ آن« اساسی

هم به  و داشتن نقش رابط و مترجم آن «مک کو»اند؟ آیا معرفی ما به دفتر حقوقی  صحبت کرده
 شود؟  معنا می« نقش اساسی»کنی  صورت محدود و کارچاق

 حکم دادگاه در مورد نقش موسوی آمده است: شرح در 
کسفورد« ام آر آی«  ایرج مصداقی با کاوه موسوی رئیس سابق برنامه» . تماس گرفت دانشگاه آ

کسفورد مالقات کردند. در این سمپوزیوم که در این دو یکدیگر را در یک سمپوزیوم در دانشگا ه آ
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برگزار شد جفری رابرتسون گزارش خود درباره کشتار زندانیان سیاسی  ۲۰۱۰ماه می  ۱۰
 McCue & Partners LLPحقوقی  با دفترکاوه موسوی را ارائه داد.  ۱۳۶۷درایران در سال 

 پس از آن جلسات مختلفی در لندن برگزار شد. .تماس گرفت
ایرج ، «مک کو»دفتر حقوقی به نمایندگی از یوران یالمارشون ، وکیل ۲۰۱۹نوامبر  ۴ر د

از  به پلیس شکایت کرد.حمید نوری  علیه سمنانی و حمید اشتری، مصداقی، مسعود اشرف
بود.  ۱۳۶۷جمله موارد مطرح شده در این شکایت، جنایت جنگی در گوهردشت در تابستان 

رفت  حاوی اظهارات شاهدان فوق هنگامی که حمید نوری انتظار میو به صورت مکتوب  شکایت
 «وارد سوئد شود ارائه شد.

است. هیچ   «مک کو»شود نقش کاوه موسوی معرفی ما به دفتر حقوقی  چنانچه مالحظه می
 نقش دیگری نه کیفرخواست و نه حکم دادگاه برای او قائل نشده است. 

 
دادستانی »اند حضور کاوه موسوی در   شده  مدعی« من و تو»تر این است که وکالی  مضحک  از آن
به درخواست دادستانی سوئد و ارائه اطالعات و مشاوره حقوقی به دادستان سوئد جهت « سوئد

 بوده است!« کمک به مقامات دادستانی سوئد
و در بایستی تأکید کنم که موسوی به این دلیل که من از ا« من و تو»در پاسخ به وکالی مستقل 

پرونده نام برده بودم و عکس ویزای حمید نوری را بدون اجازه شاکیان انتشار داده بود و با 
ها در مورد این پرونده مصاحبه کرده بود، توسط پلیس سوئد به عنوان شاهد فراخوانده شد.  رسانه

با در جلسه بازپرسی پلیس به روشنی به او تفهیم شده است که به عنوان شاهد و در رابطه 
شود. با مراجعه به متن بازپرسی منتشر شده  ها انجام داده از او بازپرسی می اقداماتی که در رسانه

کاوه موسوی موضوع کاماًل روشن است. حتی در متن فراخوان او برای حضور در دادگاه 
آور است که وکالی یاد شده بدون مالحظه  استکهلم نیز به این موضوع اشاره شده است. حیرت

ای را که بخشی از  بازجویی کاوه موسوی که در دسترس است چنین ادعاهای مسخره متن
اند که به جای دادستان  داده  ها چگونه به خودشان اجازه اند. آن گویی اوست تکرار کرده یاوه

 استکهلم اظهارنظر کنند؟
 در حکم دادگاه تأکید شده است که او به عنوان شاهد در پرونده حضور داشته است. 

اند؛ اگر چه دادستان نیز در  کدام مشاوره حقوقی به دادستان؟ مخاطب او بازجویان پلیس بوده
اند که  به این باور رسیده« من و تو»جلسه بازپرسی حضور داشته است. چگونه وکالی مستقل 

های سوئدی مشاوره حقوقی داده است؟ در حالی  اش به دادستان موسوی با سواد حقوقی نداشته
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ها نظر بزرگترین کارشناسان حقوقی سوئد را خواستار شده بودند و همگی در دادگاه  ستانکه داد
 حاضر شده و به دفاع از نظراتشان پرداختند. 

ای نشد  اگر موسوی واجد چنین نقشی در پرونده بوده، چرا در دادگاه از او چنین استفاده
 اده شد. درحالی که از نظر و رأی حقوقی صاحبنظران در دادگاه استف

بردن من  پیش از آن که موسوی به بازپرسی فراخوانده شود، دادستان و پلیس سوئد به دلیل نام
از نیما سروستانی، او را به اداره جنایات جنگی پلیس سوئد فراخواندند و از او بازپرسی به عمل 

تگوی او در قم با و گف« ایران تریبونال»و برگزاری « ها که گفتند نه آن»آوردند و در مورد فیلم 
 الله منتظری که فیلم آن منتشر شده با او به گفتگو پرداختند.  آیت

، جزو مستندات قوی ۶۷الله منتظری در قم راجع به کشتار  فیلم گفتگوی نیما سروستانی با آیت
 و مؤثر پرونده حمید نوری است که در دادگاه نیز به نمایش درآمد. 

اش در پلیس سوئد همه تالشش را به کار برده تا به  بازجویی تر اینکه، کاوه موسوی در مفتضح
کنم که این فرقه در  شان یاری رساند. یادآوری می خورده مجاهدین در پیشبرد سناریوی شکست

اعتبار کردن اتهاماتی که متوجه حمید نوری بود   هماهنگی با دستگاه امنیتی رژیم و به منظور بی
وری یک نوار صوتی انتشار داد. در این نوار صوتی شیخ محمد شش روز بعد از دستگیری حمید ن

کند که نوری دفتردار وی در اوین بوده و در دستگاه  مقیسه، رئیس حمید نوری، تأکید می
ای نبوده است. مقیسه، در آن فایل صوتی، نعل به نعل ادعاهای حمید نوری در  قضایی کاره

ستان تا روز آخر این نوار صوتی را نپذیرفت و حاضر نشد کند. داد ها و دادگاه را تکرار می بازجویی
دانست به ضرر پرونده است. موسوی با  آن را به عنوان ادله اثباتی به پرونده اضافه کند چرا که می

آن که نظر کارشناسی من در این مورد را شنیده بود همسو با مجاهدین روی این نوار صوتی مانور 
 شت. دا داد و از ما پنهان می می

های بعدی او و شناختی که  کاری فرقه رجوی پس از مشاهده متن بازجویی کاوه موسوی و سیاه
تواند وارد همکاری شود و علیه پرونده توطئه  از وی پیدا کرده بود به این نتیجه رسید که با او می
اکیان اندرکاران پرونده و شاهدان و ش دست  کند. به همین دلیل با وجودی که این فرقه همه

کرد  گیری علیه موسوی خودداری می داد از موضع معرفی شده از سوی ما را مورد حمله قرار می
 پرداخت.  و برعکس به همکاری و هماهنگی با او می

موسوی در جریان بازجویی پلیس سوئد از هیچ  داستانسرایی و دروغگویی فروگذار   عالوه بر این،
 پلیس مدعی شده است: نکرده و از جمله خطاب به بازجویان 

های مرزی ایران اخطار سپاه پاسداران انقالب  گوید به تمام پاسگاه من پیامی دارم که می»
در زندان  ۱۳۶۷تا آبان  ۱۳۶۷اسالمی شده است. به کلیه مقامات قوه قضائیه که در فاصله تیر 
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کردند، اعالم شود که از ایران خارج نشوند. ایران را ترک نکنید،  گوهردشت یا زندان اوین کار می
زیرا خطر دستگیری در خارج از کشور وجود دارد. یک منبع فوق العاده معتبر در سفارت ایران 

ا ارسال شده ه در فرانسه به من گفت که یک تلگرام فوق سری وجود دارد که به همه سفارتخانه
 «است.

های اتحادیه اروپا،  یک تلگراف کاماًل محرمانه از وزارت امور خارجه در تهران به کلیه سفارتخانه
های ایران در اتحادیه اروپا با سواالت زیر ارسال شده است. ببینید واقعًا چه چیزی  سفارتخانه

 پشت دستگیری نوری است.
 گوید:  موسوی در ادامه اکاذیبش می

آیند در خطر جدی  ادیه اروپا. با عرض پوزش، همه کسانی که برای شهادت به اینجا میاتح»
تواند وارد اتحادیه اروپا شود و با قطار به سوئد برود،  دانند که هر کسی می هستند، اما اکنون می

رسم. مقامات  روم و سپس به سوئد می بنابراین من فقط برای دیدن پسر عمویم به آلمان می
اکنون در حال سرکوب همه کسانی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سوئد  ایرانی

 آیند. می
 آیند؟ پلیس سوئدی: همه کسانی که به اتحادیه اروپا می

کاوه موسوی: اتحادیه اروپا. اما به خصوص اگر کسی وارد سفارت سوئد شود و بگوید من ویزا 
چرا باید به سوئد بروید؟ آیا در این مورد شهادت پرسد:  ها می خواهم، رژیم ایران از آن می
ام که قصد رفتن به سوئد را دارند  های مستقیمی از افرادی دریافت کرده دهید؟ من گزارش می

ها نه  که این سئوال برایم پیش آمده است: هدف شما از سفر به سوئد چیست؟ از ایرانی
 «ها سوئدی

KM: As they say among lawyers, about information and faith, all that trying to 
come to Sweden is now under control. I want to show you something, if I may? I 
have a Whatsapp group with extremely reliable lawyers and close friends who are 
working to arrest some of these people. I has a message saying that all border posts 
in Iran have become warned by the Islamic Revolutionary Guards. All officials in 
the judiciary that worked in the Gohardasht prison or Evin Prison between July 
1988 and November 1988 should be notified that they should not leave Iran. Do 
not leave Iran, as they risk being arrested abroad. An extremely reliable resource at 
the Iranian Embassy in France told me that there is a top secret telegram that has 
passed out to all embassies. 
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KM: A top secret telegram sent from the Ministry for Foreign Affairs in Tehran to 
all embassies in the European Union, Iranian embassies in European Union, with 
the following questions. Find out what's really is behind the arrest of Nouri. 
FL1: What is really behind it? 
KM: Specifically, is it just the law or is there any political will behind this? Third, 
each embassy can submit lists of individuals whom they consider should not travel 
to the European Union. 
FL1: A list of people ... 
KM: ... who should not travel to the European Union. 
FL1: That should not. 
KM: From Iran to the European Union. I say this in response to it latest issue, as 
context. The questions were: Can such people travel out of Iran? Iran is now so 
sensitive to the consequences of this that everyone who would try to come to 
Sweden right now would end up in a lot serious situation. I can say it officially. 
FL1: Did you say Europe or Sweden? 
KM: European Union. Sorry, everyone who comes to testify here the case is in 
serious danger but they now know that anyone can enter the European Union and 
take the train to Sweden, so I will just go to germany to visit my cousin and then 
end up in Sweden. The Iranian authorities are now cracking down on everyone 
who comes to Sweden, directly or indirectly. 
FL1: Everyone who comes to the European Union. 
KM: European Union. But especially, if someone enters Swedish embassy and say 
I want a visa, the Iranian regime would ask them: Why should you go to Sweden? 
Are you going to testify in this case? I has received direct reports from people who 
plan to go to Sweden who gets the question: What is the purpose of your visit to 
Sweden? Of the Iranians, no the Swedes 

شود که از من و حمید اشتری در منزل مختار  موسوی نزد پلیس سوئد و دادستان مدعی می
حبه گرفت و شاللوند مصاحبه گرفته است که دروغ محض است. ربکا مونی از حمید اشتری مصا

در چند جا که نیاز به ترجمه پیش آمد کاوه به عنوان مترجم به حمید کمک کرد. در شهادتی که 
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ربکا مونی در دادگاه استکهلم و زیر سوگند داد، تأکید کرد که او با حمید اشتری مصاحبه کرده و 
 کرد. کاوه موسوی در جاهایی که نیاز بود ترجمه می

در فرصتی دیگر و پس از دستگیری حمید نوری صورت گرفت. مصاحبه با مختار شاللوند 
طور شفاف بیان شده است. مختار شاللوند جزو  موضوع، در بازپرسی پلیس سوئد از ربکا مونی، به

ها شهادتی از او گرفته نشده بود. موسوی هنگام دروغگویی در  شاکیان اولیه بود اما تا مدت
 کند که حقیقت ندارد.  ر شاللوند درست میهاوس حتی سابقه زندان برای مختا کالب

سال دستگیری و   الزم است تأکید کنم که در جلسه یادشده ربکا مونی فقط مشخصات من،
سواالتی محدود کرد چرا که نیازی به مصاحبه طوالنی نبود. من همان موقع ترجمه انگلیسی 

ا مونی دادم و شماره صفحات بود به ربک ۶۷بخشی از کتاب خاطراتم را که در ارتباط با کشتار 
ها به نام حمید نوری )عباسی(  جلد سوم و چهارم نسخه فارسی کتاب خاطراتم را، که در آن

ها برای تهیه شهادت و شکواییه استفاده کرد و  اشاره شده بود، به او گفتم. ربکا مونی از این داده
و تدقیق شهادتم آن را برایش باز برای من به سوئد ارسال کرد. من بعد از تصحیح « رمز عبور»با 

پس فرستادم. قبل از تحویل پرونده به یوران یالمارشون برای اقدام قانونی در سوئد نیز دوباره 
ربکا مونی از طریق اسکایپ با من گفتگو کرد. کاوه موسوی آن شب در آشپزخانه منزل ربکا مونی 

ترجمه کتاب من در دادگاه به عنوان نشسته بود و ناظر گفتگوی من و ربکا بود. همین بخش از 
سمنانی نیز از طریق  مورد استناد قرار گرفت. با مسعود اشرف( The Massacreادله اثباتی )ُ 

 اسکایپ مصاحبه کرد. حال ببینیم در حکم دادگاه در مورد شهادت  ربکا مونی چه نوشته است: 
صداقی مصاحبه کرد و چند روز با حمید اشتری و ایرج م ۲۰۱۹اکتبر  ۱۹ربکا مونی در جلسه »

بعد نیز مصاحبه تصویری با مسعود اشرف در سوئد داشت. او مراقب بود که اظهارات نوشته شده 
محتوای شهادت شاهدان را انعکاس دهد و در جایی که نیاز بود پرسش و پاسخ تکمیلی صورت 

شده در چهار نوامبر  های نهایی مورد تایید شاهدان قرار گرفت و به گزارش ارائه گرفت. نسخه
 «ضمیمه شد. ۲۰۱۹

 گذارد.  شهادت ربکا مونی که در حکم دادگاه نیز آمده تردیدی در دروغگویی موسوی باقی نمی
 ۶۷جایی که کاوه موسوی کاری روی پرونده انجام نداده یادش نیست که من بخش کشتار  از آن

کتابم را به صورت ترجمه شده به ربکا مونی دادم. او در بازجویی پلیس ادعا کرده که کتاب 
خاطرات ایرج مصداقی ترجمه نشده است، درحالی که ترجمه این کتاب از ابتدا یکی از مستندات 

 ونده بود. اصلی پر
اش به پلیس و دادستان اظهار کرده که بعد از اولین تماس من با او، عکس،  موسوی در بازجویی

اش  ام. دروغگو کم حافظه است و موسوی وقتی چانه فیلم و ویزای حمید نوری را برایش فرستاده
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کسفورد در  ای را بر زبان بیاورد. او در جلسه دانشگاه شود ممکن است هر دروغ و یاوه گرم می آ
مدعی شد که ویزای حمید نوری را روز شانزده اکتبر از من دریافت کرده است.  ۲۰۲۲ژوئن 

 ۶۷یعنی یک روز قبل از این که من به او زنگ بزنم و موضوع دستگیری یکی از متهمان کشتار 
 را با او مطرح کنم.  

شب قبل از این که در دادگاه   های رژیم برای او تدارک دیده بودند، هاوسی که مهره او در کالب
داماد حمید نوری روز هفده اکتبر با ایرج مصداقی آشنا »شهادت دهم به دروغ مدعی شد که: 

 (۲:۰۵:۲۰« )اکتبر ویزا گرفته بود که بیاد. ۱۳شد. آقای حمید نوری روز 
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8

7%DA%A9%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%8
%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

وقتی من به کاوه موسوی در هفدهم اکتبر زنگ زدم، پروژه به تور انداختن حمید نوری تقریبًا 
 شود او را مستقیم به سوئد آورد. تمام شده بود و ما تنها در فکر این بودیم که چگونه می

موسوی اطالع دهم روز دوازده اکتبر به مینا اسدی و  پنج روز قبل از این که موضوع را به کاوه
در میان گذاشتم. حمید بدون گفتن نام متهم ها  نیما سروستانی زنگ زدم و موضوع را با آن

عکس حمید نوری را دیده  ۲۰۱۹اکتبر  ۱۱سمنانی روز  اشتری روز ده اکتبر و مسعود اشرف
 بودند. 

 پرونده را باز نکردم پیشتر مشروحًا توضیح دادم.  دلیل این که چرا به لندن رفتم و در سوئد
https://p.dw.com/p/4BJIO 

از ترس این که مبادا سرویس امنیتی سوئد متوجه شود و موضوع را لو دهد و مانع سفر حمید 
ا با زبان انگلیسی آشنا نوری گردد فکر کردم پرونده را در انگلیس تشکیل دهم. چون من تنه

توانستم با وکال شخصًا ارتباط بگیرم و نیاز به مترجم نبود. اگر مشکل زبان نداشتم  هستم و می
 دادم.  این کار را در فرانسه و یا بلژیک انجام می

 
متنبازجوییازکاوهموسوی

 
به همکاری و همدستی ربکا مونی با کاوه موسوی و اجرای توطئه مشترک با فرقه  بخش بعدیدر 

 پردازم.  رجوی می
 

هایاوهمکاریربکامونیباکاوهموسویبرایتوجیهدروغ

https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://p.dw.com/p/4BJIO
https://p.dw.com/p/4BJIO
https://www.pezhvakeiran.com/pfiles/Moussavik-bazp.pdf
https://www.pezhvakeiran.com/pfiles/Moussavik-bazp.pdf
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و  «طمترجم و راب»خواست خود را از نقش  چنانکه در پیش گفتم موسوی از همان ابتدا  می
کاره پرونده ارتقا دهد. در بازجویی  به وکیل و همه «مک کو»چی دفتر حقوقی  حداکثر تدارکات

کوشید نقش خود را برجسته کند که به جایی نرسید.  اندازی می هم پلیس نیز با حرافی و پشت
 هبه همین دلیل دادستان در دفاعی بازی او پی برده بودند مأموران پلیس و دادستان نیز به حقه

و بطور  نبرد نیز خود از کیفرخواست هیچ نامی از وی حتی در حد ارائه شهادت در دادگاه نهایی
  کامل او را نادیده گرفت. 

در  فارسی« بی بی سی»کرد از گفتگوی ربکا مونی با  تالش می ۲۰۱۹موسوی در دسامبر 
دهد   پرده قرار میاستکهلم به بهانه خطرات امنیتی ممانعت کند تا ضمن آن که او را در پس 

خودش به جای او بنشیند. ژیار گل، خبرنگار بی بی سی، موضوع را با حمید اشتری در میان 
جویی شده بود. پس از آن که حمید موضوع را با من طرح کرد با کاوه   گذاشته و خواستار چاره

ری موقعیت او موسوی صحبت کردم و به او گفتم نام ربکا در پرونده آمده و نزد وکالی حمید نو
بی بی »به این ترتیب مصاحبه  سرایی دست بردارد.  روشن است و خواستم که از این داستان

 با ربکا مونی انجام گرفت. «سی
کاوه موسوی و ربکا  ۲۰۱۹پیش از آن که وارد موضوع شوم یادآوری کنم که وقتی در دسامبر 

مونی برای شرکت در بازپرسی پلیس وارد فرودگاه آرالندا شدند و من به همراه نیما سروستانی به 
در ذهنم برانگیخت. موضوع از این را هایی  شان رفتیم، با مشاهده رفتار این دو پرسش استقبال

را جویا شدم. کاوه در حضور ربکا و آن رار بود که مدتی معطل این دو شده بودیم و من دلیل ق
کرد. معلوم بود از  جیم می –سرویس امنیتی سوئد ما را نگه داشته بود و سین « سپو»نیما گفت: 

 اید و دانیم به چه دلیل به سؤئد آمده  دست ما خیلی شاکی بودند. بعد هم مأمور سپو گفت می
کرد و کاوه به  تان را زیر نظر داریم و حواسمان به شما هست! ربکا هیچ اظهارنظری نمی اقدامات

ها حیرت مرا برانگیخت. تردیدی نداشتم که موسوی  داد. شنیدن این حرف وتاب می  داستان پیچ
گاهم نه تنها سرویس امنیتی سوئد بلکه سرویس امنیتی  دروغ می گوید. چرا که به خوبی آ

 کنند و اگر کنترلی هم باشد نامحسوس است یک از کشورهای اروپایی چنین برخوردی نمی هیچ
چرا که او  ام را برانگیخت . سکوت ربکا مونی حساسیتتا فرد متوجه نشود زیر نظر است

اما موضوع را بعدًا با  واکنشی نشان ندادم و از روی آن گذشتم. گوید دانست موسوی دروغ می می
دسامبر کاوه موسوی  ۱۹. وقتی ده روز بعد در تاریخ گذاشتم  در میاننیما سروستانی 

را برایم ارسال کرد دیگر مطمئن شدم که این رابطه « مک کو»صورتحساب کذایی دفتر حقوقی 
معمولی نیست که به آن خواهم پرداخت. به همین دلیل از آن تاریخ به بعد حتی یک تماس ساده 

  ام را با او قطع کنم.  رابطه جیح دادمنیز با ربکا مونی نگرفتم و تر
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های موسوی برای جا کردن خود در پرونده با او  حیرت آور اینکه ربکا مونی نهایتًا در بندبازی
های او تن داده است. از  های کاوه موسوی، به خواسته همراه شد. وی برای فاش نشدن ناراستی

 . کنم مورد مهمتر آن اشاره میسه جا به  جمله در این
 تغییر زندگینامه در سایت شخصی-۱
گهی تبلیغاتی برای موسوی ارائه صورت -۲  حساب در قالب آ
کسفورد با همکاری فرقه رجوی -۳  برگزاری جلسه مشترک در آ

اش  بردن سناریویی که طراحی کرده، ربکا مونی زندگینامه به درخواست موسوی و به منظور پیش
ت. برای تدقیق این موضوع کافی است به زندگینامه قبلی اش تغییر داده اس شخصی  را در صفحه

نویسد که او پرونده  ربکا مونی توجه کنیم. در این سند ربکا مونی به صراحت و به روشنی می
تر در همین  حمید نوری را تشکیل داده است. مطلقًا نامی از کاوه موسوی نبرده بود.) پیش

مونی تأکید کرده بود که وی به همراه کاوه موسوی زندگینامه، زیر موضوع پرونده نوری، ربکا 
  (پرونده غالمرضا منصوری را دنبال کرده است.

Rebecca Mooney (formerly Rebecca Money-Kyrle) is an experienced litigator and 
legal academic. Rebecca's expertise includes public international law, international 
criminal law, emergency powers legislation, counter-terrorism law, humanitarian 
law, human rights, constitutional and administrative law, European Union law, 
civil damages claims, class action and mass harm litigation, access to justice, and 
comparative law. 
Rebecca is an  independent legal consultant, and currently practices as a consultant 
solicitor.  Her case load is predominantly in the field of international criminal law 
and universal jurisdiction cases, including war crimes, crimes against humanity 
and torture prosecutions.  She also advises on high value complex multi-
jurisdictional civil claims involving state corruption and linked human rights 
abuses. 
Recent cases  
Hamid Noury: investigations and representations leading to the arrest in Sweden in 
2019 of Iranian national Hamid Noury on suspicion of international crimes related 
to the notorious 1988 Prison Massacres in Iran.  Noury remains in detention 
pending trial later in 2021. 
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مونی به درخواست کاوه موسوی بطور کلی تغییر کرده است و مطلقًا  ربکا زندگینامه اخیر
شود. ربکا مونی چاره کار را در این دیده است که  ای به پرونده حمید نوری در آن نمی اشاره
کسفورد صورت نقش خود در پرونده را نیز حذف کند.   اساساً  این کار قبل از تشکیل جلسه آ

توانید تحریف صورت گرفته را  سند نیست؟ در این آدرس می آیا این دستکاری درگرفته است. 
 ببینید: 

mooney.co.uk/about-https://www.rebecca 
برد و بخش مربوط به  اش به درخواست دیگری دست می شده منتشر  آیا شخصی که در زندگینامه

دهد ؟ آیا   کند قبل از هرچیز اعتبار خود را از دست نمی را حذف میدستگیری حمید نوری 
ادعای مونی در ارتباط با تهیه پرونده حمید نوری هنوز در توئیتر  رود؟ صداقت او زیر سؤال نمی

 هست. 

 
پرونده توسط  تحقیق و کار رویدر توئیت باال ربکا مونی با شروع دادگاه نوری تأکید کرده بود که 

کس دیگری را شریک نکرده است. او این امر را به اطالع کاوه موسوی  او انجام شده است و هیچ
ای  ترین پرونده کند این مهم او تأکید مینیز رسانده است. « مک کو»و همکارش در دفتر حقوقی 

ربکا معلوم نیست چرا کاوه موسوی آن موقع معترض است که در عمرش روی آن کار کرده. 
 مونی نشده بود. 

که روی آن کار کرده حذف شده است؟!   «ای مهمترین پرونده»ربکا مونی جدید چرا در زندگینامه 
کند؟ این کار به چه قیمتی انجام شده  را حذف می اش حقوقی چه کسی بزرگترین افتخار زندگی

 ؟است
ربکا مونی در دادگاه شهادت داد که همراه با کاوه موسوی تالش کرد اطالعاتی را راجع به فرد 
مظنون) حمید نوری( به دست آورد تا مشخص شود که آیا احتمال کشاندن او به پای میز عدالت 
وجود دارد یا نه؟ تردیدی نیست که همینقدر شریک کردن کاوه موسوی در پرونده هم با 

اصرار وی صورت گرفته است. اما پذیرش این امر نیز مطلقًا مقصود موسوی را درخواست و 
 کند.  برآورده نمی

خطاب به موسوی و به « کو مک»از تغییر زندگینامه ربکا مونی که بگذریم، صورتحسابی که دفتر 
کسفورد ارائه داد خود به اندازه کافی پرسش  برانگیز است.  آدرس کالج ولفسون آ

https://www.rebecca-mooney.co.uk/about
https://www.rebecca-mooney.co.uk/about
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داند که کاوه موسوی دارای صندوق پستی و یا اتاق کار در دانشگاه  هتر از هر کس میربکا مونی ب
کسفورد نیست که نامه به آدرس آن جا ارسال شود. این کار با هدف مهم جلوه دادن کاوه  آ

کسفورد مشغول کار است برای کسانی که قرار و اعتبار بخشیدن به او موسوی  و این که گویا در آ
 ب شوند و به درخواست کاوه موسوی صورت گرفته است. است دست به جی

 
دهد. چرا که نحوه تنظیم صورتحساب به  یک دفتر حقوقی معتبر طبعًا چنین خطایی انجام نمی

عبارت دیگر مضحک است و نه حقوقی.  ای؛ به دهد که سفارشی است و نه حرفه روشنی نشان می
دار شدن اعتبار این دفتر  واند باعث خدشهت های کاوه موسوی طبعًا می تن دادن به خواسته

 حقوقی بشود. 
به ثبت برساند نیز از همین آدرس  صوریحقوقی دفتر خواسته یک  کاوه موسوی وقتی می

منحل و بدون هیچ گونه تحرکی یک نفره پس از یک سال  دفتر حقوقیاستفاده کرده است. این 
 شد. 

-update.company-and-https://find
information.service.gov.uk/company/13278957  

گهی تبلیغاتی است که در آن آور این که این صورتحساب  حیرت  نکته وکیل دارای »روی نوعی آ
مانور داده شده است و مبلغ آن به و تخصص او ( کاوه موسوی licensed attorneyبودن )« مجوز
 است.« دالر آمریکا»، به «پوند انگلیس»جای 

 
ما خودتان  ندهآموزشما به عنوان مشتری »در این صورتحساب خطاب به موسوی تأکید شده که 

اید و  اختیار تیم حقوقی ما قرار دادهیک وکیل دارای مجوز هستید که امکانات قابل توجهی را در 
اید. توجه داریم  های ارزشمندی در زمینه مسائل حقوقی و شواهدی و مستندی داشته مشارکت

اید، که بابت آن وجهی دریافت  های زیادی را صرف کار با تیم حقوقی کرده که شما ساعت
شما برای پیشبرد و حمایت از ای( و این کار را به دلیل تمایل  کنید )مثاًل به صورت حرفه نمی

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13278957
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/13278957
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های  حقوق بشر در ایران انجام دادید. همانطور که مستحضر هستید تمامی کارهای ما با تخفیف
 «قابل توجهی انجام شده و ادامه دارد.

وکالت کاوه موسوی کجا صادر شده « مجوز»وظیفه دارد مشخص کند « مک کو»دفتر حقوقی 
 ندارد.  است؟ او در بریتانیا که چنین مجوزی

اند که موسوی را  کنیم در همین سند هم تنظیم کنندگان مصلحت دیده اما چنانکه مشاهده می
یا دیگر « شورای مدیریت گذار»معرفی نکنند. آیا این صورتحساب برای ارائه به « دکتر»

 تر آن که در این سروکار داشتند تهیه نشده است؟ عجیب« دالر»کارفرمایان موسوی که ظاهرًا با 
صورتحساب، به موضوع تحقیق در پرونده مربوط به سپاه پاسداران نیز اشاره شده است و هزینه 

پرونده آیا قصد دریافت مبالغ بیشتری نبوده است؟ اند!  آمیخته آن را با پرونده حمید نوری درهم
 چیست و به چه منظور و در ارتباط با چه چیزی تهیه شده است؟مربوط به سپاه پاسداران 

« مک کو»اًل مشخص است که متن این صورتحساب توسط کاوه موسوی به دفتر حقوقی کام
معلوم است که هدف اصلی نگارش این صورتحساب مجاب کردن ای نیست.  و حرفهدیکته شده 

تخفیفات تأکید روی این نکته است که چانه نزنند، هاست که قدر موسوی را بدانند و  حساب طرف
 الزم داده شده است. 

های موسوی در  پردازی دلجو آبادی در همان ابتدای دستگیری حمید نوری با مشاهده دروغ
و ربکا مونی نامه نوشته و با شرح جزئیات « مک کو»به دفتر حقوقی  ۲۰۲۰اواخر اوایل ژانویه 

ها هشدار داده بود. با این حال ربکا مونی ترجیح داد به همراهی با کاوه  دروغگویی موسوی به آن
 وی ادامه دهد.  موس

ابعاد جدیدی یافت که خود  ۲۰۲۲به دلیل نیاز کاوه موسوی، همکاری ربکا مونی با وی در ژوئن 
یک جلسه نمایشی به درخواست کاوه  ۲۰۲۲برانگیز است. این دو در ژوئن  به اندازه کافی سؤال

کسفورد برگزار کردند تا او بتواند سنار موسوی در یکی از اتاق یوی خود را پیش های دانشگاه آ
 ببرد. 

 کند! این در حالی است که ربکا مونی از مصاحبه با مطبوعات اجتناب می
کسفورد قرار  گهی تبلیغاتی که این دو برای اعالم برگزاری این جلسه در سایت دانشگاه آ در آ
  دادند کاوه موسوی یک زندگینامه سراسر جعلی برای خود تهیه کرد. و ربکا مونی نیز هیچ

هایش باز  ای به نقش خود در تهیه شکوائیه حمید نوری نکرد تا دست کاوه برای دروغ هاشار
 باشد. 

-political-and-legal-case-noury-https://www.law.ox.ac.uk/events/hamid
perspectives?s=08 

https://www.law.ox.ac.uk/events/hamid-noury-case-legal-and-political-perspectives?s=08
https://www.law.ox.ac.uk/events/hamid-noury-case-legal-and-political-perspectives?s=08
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در این به اصطالح جلسه وکالی مستقل این جلسه با هماهنگی فرقه رجوی تشکیل شده بود. 
شده عذرخواهی غیرقابل توجیه  نیز حضور داشتند. هماهنگی جهت انتشار متن دیکته« من و تو»

 گیرد.  جا صورت می همان« من و تو»انه و مفتضح
کسفورد است ربکا مونی به دلیل آن که   Publicداند  به خوبی میدر ارتباط با دانشکده حقوق آ

Interest Law Programme برنامه غیرانتفاعی آن  وpro bono publico  چیست و از چگونگی
  دهد.  تأسفانه به این سیاهکاری تن میها با خبر است اما م سوءاستفاده کاوه موسوی از این عنوان

عضویت »عنوان  این دانشکده است و آن را به« اتاق مشترک»داند که کاوه موسوی عضو  او می
 کند.  می زند اما سکوت در کالج مزبور جا می« دائمی

های غیرقابل توجیه ربکا مونی با کاوه موسوی است که وی به خود اجازه  همکاری  در سایه
 ،و پروانه وکالتبا داشتن مدرک دکترای حقوق  هاوس مدعی شود که ربکا مونی در کالبدهد  می

کاوه موسوی در حال حاضر گور ندارد که کفن داشته باشد. کدام دفتر  منشی دفتر اوست.
ها بدهد تا مردم برای  اش را در مطبوعات و رسانه گوید آدرس دفتر حقوقی حقوقی؟ اگر راست می
چرا کاوه موسوی حاضر نیست آدرس دفتر  .جا مراجعه کنند شان به آن انجام کارهای حقوقی

کنند. این دفتر در کجا قرار  ها حقوقدان در دفتر او کار می ست دهاش را بدهد؟ او مدعی ا حقوقی
اند در ایران نیز تحقیق کرده و پی ببرند کاوه موسوی پیش  که قادر بوده« من و تو»دارد؟ وکالی 

آیا برایشان خیلی سخت است که آدرس دفتر حقوقی کاوه   از انقالب عضو کانون وکال بوده،
کسفورد و یا هر  نقطه دیگر بریتانیا را بدهند؟  موسوی در آ

رساند که  می  همکاری غیرقابل توجیه ربکا مونی با کاوه موسوی در این روزها، من را به این نتیجه
ام به عدم تماس با او طی این مدت،   به او و تصمیم ۲۰۱۹احساس نه چندان مثبتم در دسامبر 

 درست و به جا بوده است. 
گردد به یک روز قبل از صدور حکم حمید  برمی همکاری ربکا مونیبا  آخرین توطئه کاوه موسوی

 نوری.
ها ایرانی به دادگاه استکهلم و حکم صادره از سوی هیأت  های نگران میلیون چشم که درحالی

ژوری بود، کاوه موسوی با همدستی ربکا مونی به منظور انحراف افکار عمومی در صدد اجرای 
 ای برآمد.  توطئه بیشرمانه

و همفکری او و « بی بی سی»با همدستی ژیار گل خبرنگار ژوئیه  ۱۲روز  ،کلید توطئه این دو
ایوبی  با هرش صادقژیار گل  هاست با یکدیگر رابطه دارند. این دو مدت زده شد.کاوه موسوی 

کند تا  همسر سابق دخترخوانده نوری تماس گرفته و مطالبی را از زبان من علیه وی مطرح می
 ساز اقدام بعدی کاوه موسوی شود.  زمینه
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 .زده شدموسوی  کاوه باحسن اعتمادی در گفتگوی « اندیشه»کلید توطئه در تلویزیون در ادامه، 
کاوه موسوی مقارن با صدور حکم نوری  آمیز توطئه  بیانیهانتشار سازی برای  این برنامه زمینه

 بود. 
https://www.youtube.com/watch?v=75IyVmpdavY&ab_channel=Andishehlive 

بی   بی»خبرنگار ژیار گل  قبلچینی روز  کاوه موسوی به تصور این که زمینه ۲۰۲۲ژوئیه  ۱۳روز 
فرستد تا بلکه با  ایوبی می سراسر دروغ و جعل زیر را برای هرش صادقمؤثر بوده، متن  «سی

 زمان با صدور حکم حمید نوری جنجال ها هم امضای این متن از سوی او و انتشار آن در رسانه
 الشعاع قرار دهد.  و حکم محکومیت نوری را تحت به پا کند ای  تازه

گویی است  داند ادعاهای مطرح شده از سوی کاوه موسوی دروغ و یاوه ایوبی که می  صادق  هرش
در این پرونده و امدادرسانی به نظام نکبت اسالمی و فرقه  خودشو به منظور بزرگنمایی نقش 

کاوه شرارت قرار داد و پرده از توطئه رجوی سرهم شده، من و نیما سروستانی را در جریان 
 برداشت.  با او و همدستی ربکا مونیموسوی 

 
 درود عزیز، »

تو ، ربکا و من الزم است روز حکم نوری با هم اعالمیه مشترک بدهیم و صریحا بمردم ایران 
 حقیقت را بگوئیم که

https://www.youtube.com/watch?v=75IyVmpdavY&ab_channel=Andishehlive
https://www.youtube.com/watch?v=75IyVmpdavY&ab_channel=Andishehlive
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اجازه ما، خارج شده، تصویری کامال غیر واقعی و  . فیلم نیما سروستانی از محدوده توافق ما، بی۱
 دهد نادرست ارائه می

. توافق ما این بود که فیلم بعد از حکم دادگاه منتشر شود و صریحا گفته شود که این فیلم بعدا ۲
 درست شده و باز سازی صحنه است و هرگز در زمان وقوع تهیه نشده. 

. حمید نوری خود ویزا گرفته و با میل خود و جهت طرح مداخله در مشکالت خصوصی ۳
رای حفاظت از خود و فرزندت اول تالش کردی با دو خبرنگار معتبر خانوادگی بضرر تو میامده. ب

در بی بی سی و صدای امریکا تماس بگیری که بجهانیان اطالع دهی نوری یک جانی است و 
چون پاسخ نکرفتی از طریق اینترنت با مصداقی قرار گذاشتی. بمحض مالقات با او در همان 

تو بمن تلفن زد و تو شخصا شاهد مکالمه بودی. بتو  لحظه که موضوع را برایش باز کردی، جلوی
 “کاوه موسوی اینکاره است و میتواند نوری را دستگیر کند “ گفت که 

. افسانه توطئه و تله برای نوری دروغ مطلق است که ابدا صحت ندارد. ایرج مصداقی این ۴
و شاهد دیگر قرار  ا قربانی افسانه را تولید کرده که خود را در موقعیت جدا و ویژه در مقابل صده

دهد. نفش مصداقی همین بود و بعد از بازگشت از لندن برای مالقات کاوه موسوی رفت امریکا و 
 نداشت. …..  کوچکترین نقشی در پیدا کردن یوران 

و صحنه سازی بعد از جریانات و تحریف واقعیت و مغایر با  . فیلم نیما سروستانی بازسازی ۵
 باشد  ه نفر داده بود میتعهدی که بما س

. مردم ایران مستحق چنین تحریف حقایقی که منجر به بزرگترین پیروزی در مقابل این ۶
 حکومت سر تا پا جنایت ، نیستند. 

یری نوری بدون توطئه و تله گذاری بوقوع پیوسته و مردم حق دارند که بیش از این گ. دست۷
 دروغ نشنوند 

 کاوه موسویربکا مونی، هیروش صادقی ، 
 « ۲۰۲۲جوالی  ۱۴

ش نبداده شده کاوه موسوی علیه ج گل به آب این آخرین دستهکنید،  چنانچه مشاهده می
  .دادخواهی با همکاری و همدستی ربکا مونی است

ای نبوده و  که اساسًا هیچ طرح و برنامه استکاوه موسوی با پشتیبانی ربکا مونی مدعی 
نکته قابل توجه آن که کاوه موسوی تا این لحظه  موسوی است.این داستان هم کاوه « قهرمان»

کوشد من را کنار زده  با این حال می ایوبی را ندیده است و شناختی از او ندارد حتی هرش صادق
 و خودش جای من بنشیند.
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بردن به میزان وقاحت و بیشرمی کاوه موسوی و زشتی اقدام ربکا مونی در حمایت  برای پی
کنم. البته خیانت مسعود رجوی و  چون و چرا از او توجه شما را به دو سند زیر جلب می بی

چون  یمتجاوز از دو سال و نیم پروپاگاندا علیه این پرونده، فضایی را به وجود آورده که شیاد
چینی  چنین وقیحانه دروغ بگوید و توطئه ها این سوی به طمع برخورداری از پشتیبانی آنکاوه مو

 کند. 

 
 

حمید های تهیه شده به بارسلون و میالن برای حمید نوری و هرش صادق ایوبی است.  این بلیط
یک سفر لوکس و مجانی،  ریزی برنامهخواست سه تا پنج روز در استکهلم باشد ما با  نوری می

  رساندیم. روز  ۱۷مدت سفر را به 
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ها اقامت کنند به اضافه رسید  ایوبی در آن هایی که قرار بود نوری و هرش صادق این هم هتل

در پاس کنترل استکهلم به مأمور ها  وی آنو قرار بود داده شد حمید نوری  بههزینه. این اسناد 
 مربوطه نشان دهد. 

ه مو ادعاهای جعلی کاوه موسوی علیه من و نیما سروستانی از سوی ربکا مونی بیانگر تأیید مو ب
شود زیر این اطالعیه جعلی را  رابطه خاص این دو با هم است. هیچ وکیل شرافتمندی حاضر نمی
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کسفورد گواهی دهد من و هرش  امضا بگذارد. بماند که او در موقعیتی قرار ندارد که بتواند از آ
 ایم.  بی در استکهلم چه کارهایی کرده و یا نکردهایو صادق

 مشابهیهاوس  شب صدور حکم دادگاه حمید نوری تا پاسی از شب گذشته در کالب کاوه موسوی
ژوئیه و همزمان با  ۱۴در روز  شرکت کرد و وعده انتشار بیانیه مزبور را ،گوی وی بود که بلند

روشنگری من موجب  امااو به زعم خود حساب همه جا را کرده بود  کم دادگاه نوری داد.حاعالم 
 شد. گران  و دیگر توطئهآوار شدن دسیسه روی سر خودش 

112783.html-https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 
ای به جز همان گفتگویی که به اصرار من  تقریبًا هیچ مصاحبهنکته حائز اهمیت دیگر آن است که 

جایی  در دست نیست. کاوه موسوی از آن از وی در استکهلم با ربکا مونی داشت  «بی بی سی»
ها شده است.  خواست نقش ربکا مونی را شخصًا به عهده بگیرد مانع گفتگوی او با رسانه که می

خواهد در مورد بزرگترین موفقیت  چرا او نمیداده است؟  کارتن به این  باید دید چرا ربکا مونی
 اش حرف بزند؟  ای حرفه

ای که در تشکیل پرونده حمید  ربکا مونی به دلیل نقش ارزندهتکلیف موسوی مشخص است اما 
توانست نام نیکی از خود در جنبش دادخواهی ایران باقی بگذارد. اما همانطور  نوری داشت می

 اش یا بیوگرافی حرفهاز تی با کاوه موسوی تشکیل پرونده حمید نوری را که خود در همدس
از حافظه و نام او را  شناسد او را سهیم در این پرونده نمیحذف کرد، جنبش دادخواهی ایران نیز 

در همراهی با کاوه موسوی و مشارکت در  ربکا مونیاقدامات . کند حذف میجنبش دادخواهی 
استحقاق همراهی با این جنبش را  بیانگر آن است که وی ،اوشده از سوی  های طراحی  توطئه
باز را انتخاب  وی بین کاوه موسوی و جنبش دادخواهی ایران همراهی با یک شیاد و حقه .ندارد

 گذاریم.  میما نیز به انتخاب او احترام  کرد و در کنار او ایستاد.
 ربکا مونی در دو جای دیگر نیز با کاوه موسوی همدستی کرده است. 

آوری پول همراه با کاوه موسوی با این بهانه که قصد دستگیری  تشکیل یک خیریه و جمع -۱
 عوامل جنایتکار جمهوری اسالمی را دارند. 

مدعی شده بود که همراه با کاوه  اکنون حذف کرده، که هم اش در زندگینامه قبلیربکا مونی   -۲
 پرونده حقوقی علیه قاضی منصوری تشکیل داده بودند. موسوی 

این شکایت در کدام کشور به ثبت رسیده بود؟ کاوه موسوی مدعیست که در آلمان صورت گرفته 
در رومانی بود و هیچ شکایتی  ۹۸دانیم قاضی منصوری از ماه اسفند  است، در حالی که می

 در آلمان علیه وی به ثبت برسد.  ۱۳۹۹ست در تیرماه توان نمی

https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-112783.html
https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-112783.html
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مشخص کند که در با جزئیات موظف است  اگر ریگی به کفش ربکا مونی نباشد اواز نظر من 
چه  ین دستمزد از سوی؟ ااست پرونده حمید نوری چقدر دستمزد برای چند ساعت کار گرفته

  پرداخت شده است؟ و به چه صورت کسی و در چه تاریخی
 

همدستیفرقهرجویوکاوهموسویوربکامونی
کسفورد با شرکت کاوه  ۲۰۲۲دیگری علیه من با برگزاری یک جلسه در ژوئن   توطئه در دانشگاه آ

تشکیل  و کاوه موسوی فرقه رجوی قبلی با هماهنگیموسوی و ربکا مونی کلید خورد. این جلسه 
حقوقی دستگیری حمید نوری بررسی شود که قرار بود ابعاد در این به اصطالح جلسه  شد.

شده عذرخواهی  نیز حضور داشتند. هماهنگی جهت انتشار متن دیکته« من و تو»وکالی مستقل 
  گرفت. جا صورت  همان« من و تو»غیرقابل توجیه و مفتضحانه 

خواهد اجازه ندهد تاریخچه دستگیری  کرد با برگزاری این جلسه می موسوی وقیحانه ادعا می
« من و تو»د نوری تحریف شود. ربکا مونی نیز بخشی از تبلیغات دروغین کاوه موسوی شد و حمی

 نیز در اقدامی غیرقابل توجیه با موسوی همراه و همگام شد تا سناریو کامل شود. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&t=1272s&ab_channel=%D9%
D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%

%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
و فرقه رجوی باشیم « من و تو»البد در این میان بایستی ممنون موسوی و مونی و گردانندگان 

شان  تبدیل شود. این همدستی مبارک« زار اسالمی لجن»به « پیروزی مردمی»که نگذاشتند 
 باشد. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&t=1272s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&t=1272s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&t=1272s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&t=1272s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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کسفورد و از از به تصویر باال که نفر حضور دارند که  چهار توجه کنید: پشت گرفته شده جلسه آ
سه نفرشان وابستگان فرقه رجوی هستند. از چپ به راست: احمد ابراهیمی معروف به قمی، 

)کاوه موسوی و ربکا رضا فالحی، نفر سوم )کت سبز( ناشناس و نفر چهارم سوسن بغدادی. 
 اند.( مونی در کنار هم نشسته

شود بیانگر هماهنگی  سؤاالتی که در این جلسه از سوی عوامل رجوی از کاوه موسوی پرسیده می
به این برنامه هدفدار « من و تو»این که چرا ریزی قبلی بین موسوی و فرقه رجوی است.  و برنامه

 یش را فرستاده جای سؤال است. «وکال»بازی  و برپایه دروغ و حقه
رضا فالحی یکی از وابستگان این فرقه  ۲۰۲۲ژوئن  ۶نامه در پس از اعالم تشکیل این بر

 نویسد:  می

 
 

  نویسد: ضریب هوشی رضا فالحی پایین است وی پس از برگزاری برنامه بند را آب داده و می
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دکتر »در توئیتر ، همین عده و دیگر وابستگان فرقه رجوی ضمن حمایت از کاوه موسوی او را 
کردند و به موسوی تبریک گفتند. ظاهرًا  حمایت « و تو  من»خواندند و از بیانیه « کاوه موسوی

های زیر دیده  و فرقه رجوی است. اما چنانچه در کامنت  «من و تو»فاصله زیادی بین گردانندگان 
 رسند.  شود در حمایت از کاوه موسوی و دشمنی با من به وحدت می می
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 حسن داعی از کاوه موسوی در برنامه فرهودی این هم حمایت
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گونه  نکته جالب توجه آن که این افراد از متحدان شادی صدر و شادی امین )عبا( هستند که این
عناصر فرقه رجوی را نیز شادی صدر به   گویند. از سوی دیگر لیست مجیز کاوه موسوی را می

شان به دادستان داده بود  دادستان پرونده نوری داده است. او اسامی دیگری را نیز بدون اطالع
شان مواجه شد. به همین دلیل لیست اسامی ارائه شده از سوی او در پرونده  ه با اعتراضک

 محرمانه شد. 
صدر و امین)عبا( در توطئه علیه پرونده نیز با فرقه رجوی همدست بودند. حاال نگاه کنید   شادی

اش بهتر   کرد تا با ماهیت این مثلث شوم و وظایف چندگانه که شادی امین علیه موسوی چه می
 آشنا شوید.  
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فرقه رجوی در حمایت از شهادت کاوه موسوی در دادگاه نوری علیه من و نیما سروستانی سر از 
 زد:  های او را مهر می نظیر پای دروغ شناخت و با وقاحتی کم پا نمی

 
 

واشتباهمن«مککو»جعلموسویدربارهدفترحقوقی
های  اگر به یکی از پستکرد.  را دفتر حقوقی خودش معرفی می« مک کو»موسوی دفتر حقوقی 

ام که دفتر  بوکی من در همان ابتدای دستگیری حمید نوری مراجعه کنید در آن نوشته فیس
کردند. همان موقع هم  روزی روی پرونده کار می حقوقی کاوه موسوی و همکارانش شبانه

کردم دفتری دارد که  وکیل مدافع است و نه پروانه وکالت دارد بلکه تصور میدانستم که او نه  می
 کنند. ها در آن کار می حقوقدان

 
 

کردم که  های موسوی تصور می واقعیت این است که در آن زمان من به اشتباه و بر اساس دروغ
رسیدم عنوان متعلق به خودش است. به خاطر دارم که با تأکید از او پ« مک کو»دفتر حقوقی 

امری که واقعیت نداشت و «. دفتر حقوقی کاوه موسوی»درست را چه بنویسم؟ پاسخ داد: 
دانستم کاوه موسوی  جایی بود که می بود. زمینه اشتباه من از آن« مک کو»موسوی مشتری 
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نام دارد و اساسًا  Broadsheetهای حقوقی است. این دفتر  دارای دفتری است که پیگیر پرونده
« مک کو»هیت حقوقی ندارد. هنگامی متوجه این موضوع شدم که او صورتحساب مالی دکتر ما

 را برایم ارسال کرد. 
، که ده روز پس از اعالم دستگیری حمید نوری به مهران براتی ۲۰۱۹و سوم نوامبر  بیست  نامه

به اندازه  نوشتم و برای کاوه موسوی نیز ارسال کردم« شورای مدیریت گذار»یکی از مسئوالن 
برد  عنوانی است که او شخصًا و به دروغ به کار می« دفتر حقوقی کاوه موسوی»کافی گویاست. 

 و از من خواست از آن استفاده کنم. 

 
  آقای براتی عزیز سالم»

ای رو به خانه  پنجره»آذر آقای حسن شریعتمداری با آقای نوری زاده در برنامه  ۱ در پی گفتگوی
دوباره هر دو نفر برای سوءاستفاده از دستگیری حمید نوری، بایستی به اطالع و تالش « پدری

شورای مدیریت »شما برسانم چندین بار به آقای کاوه موسوی تذکر داده و از ایشان خواستم که 
کردن موضوع دستگیری نوری در استکهلم را کنار بگذارد. « های جک»تالش برای « گذار

های »برای « شورای مدیریت گذار»شود. تالش  دهند و تکرار نمی ر میایشان به تأکید گفتند تذک
کردن دستگیری حمید نوری که از ابتدا تا انتهای پروژه با هدایت من و مرتبطانم و نه « جک

طلبانه و غیرقابل دفاع. آقای کاوه موسوی و  هیچ شخص ثالثی صورت گرفته، اقدامی است فرصت
دفتر حقوقی کاوه »ط برای پیگیری حقوقی این پرونده به صفت دفتر ایشان از ابتدا فقط و فق

شورای »و نه هیچ عنوان دیگری در جریان امر قرار گرفتند. این موضوع هیچ ربطی به « موسوی
نداشت و ندارد. ایشان بهتر از هرکس در جریان این امر هستند. دفترآقای موسوی « مدیریت گذار

شرکت و نهاد دیگری هم کار کنند، اشتغال ایشان در  برای هر  و یا شخص ایشان ممکن است
کنم فهم این  ها در دستگیری نوری نیست. فکر نمی ها و نهادهای مختلف دلیل دخالت آن شرکت
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کردن این امر « های جک»موضوع به لحاظ حقوقی خیلی سخت باشد. ادامه تالش برای 
در این امر مهم را ادامه نخواهم داد های شدید من را در پی خواهد داشت. سکوت و مدارا  واکنش

استفاده خواهم کرد. پیامدهای  از همه توش و توانم برای مقابله با آن و در صورت تکرار این امر،
نخواهد بود. امیدوارم این تالش و موفقیت که تنها « شورای مدیریت گذار»آن قطعًا به نفع 

ردمند ، همسران و فرزندان داغدار صاحب آن جنبش دادخواهی و به ویژه مادران و پدران د
های گروهی به دور بماند و شیرینی آن به  طلبی دیدگان هستند از گزند منفعت جانباختگان و رنج

  مان تلخ نگردد. کام مردم
  

 «۱۳۹۸ آذر ۲
زاده  دانم که در آن زمان علیرضا نوری برای رعایت انصاف الزمست بگویم که امروز به خوبی می

 خبر بوده باشد.  ه از نیت اصلی حسن شریعتمداری بیتوانست هم می
کردم  های کاوه موسوی به اشتباه تصور می کنید من به دلیل دروغپردازی چنانچه مالحظه می

 متعلق به وی است و ربکا مونی یکی از کارمندان اوست. « مک کو»دفتر 
 

کاوهموسویاعتراضبرانگیزهایبردروغپردازییدیگرشاهد
اش جدید نیست و ما از همان ابتدا درگیر  موضوع اعتراض به رفتار موسوی و ادعاهای غیرواقعی

 های او بودیم.  بندی خالی
ای شرکت کند. صبح روز  موسوی قرار بود در ماینز آلمان در جلسه  ۲۰۱۹در ماه دسامبر 

برگزاری جلسه، مهدی اصالنی از برگزارکنندگان برنامه با من تماس گرفت و بسیار بر آشفته از 
روز تعطیل و در  تا برنامه به هم نخورد. موسوی من خواست نزد کاوه موسوی پا در میانی کنم

دهد از خانه  تواند به ماینز سفر کند چرا که پلیس اجازه نمی میآخرین لحظه مدعی شده بود ن
خارج شود. من در تماس تلفنی به کاوه موسوی گفتم دست از این کارها بردارد و مردمی را که 
قرار است در برنامه شرکت کنند عالف نکند. او همان روز با بلیط هواپیمای گرانی که برایش 

 تواند در این مورد شهادت دهد.  صالنی میمهدی اتهیه شد به ماینز رفت. 
من به دعوت از موسوی برای سخنرانی در ماینز شدیدًا به مهدی اصالنی انتقاد کردم و او پاسخ 

ای شناخت نداشته و فقط به دلیل آنکه او در تشکیل  هایش ذره بندی داد که از موسوی و خالی
آورد دعوتش  ت چه افتضاحی بار میدانس اند و اگر می پرونده شراکت داشته دعوتش کرده

 کردند.  نمی
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متأسفانه موسوی در جلسه ماینز مبالغ قابل توجهی تحت عنوان کمک به مخارج پرونده حمید 
 دریافت کرد که از سرنوشت آن اطالعی در دست نیست. صورت نقدی  بهنوری 

هم کرد که سبب های عجیب و غریبی سر  اش دروغ در آن جلسه کاوه موسوی به روال همیشگی
ای به او نوشت که کپی آن  های بسیار و نیز اعتراضاتی شد. در پی آن مهدی اصالنی نامه پرسش

را برای من هم فرستاد. این نامه را که گواهی روشن بر منش دروغپرداز کاوه موسوی و تمایل 
 :آورم غیرقابل مهار او به بزرگنمایی خویش است بی کم و کاست در زیر می

 
Mehdi Aslani <tabestan67@googlemail.com> 

 

Mon, Dec 23, 2019, 
12:04 PM 

  
 

دانم حکم رفاقت و  را دوست خودم می دانی و برتو دانسته که تو الر! خوب می کاوه جانیم سالم»
باد و لکنت زبان حرف زدن که اگر غیر از این باشد  دوستی صریح سخن گفتن است و بدون بکس

 .باید از دوستی به چیزی دیگرتغییر دادنام رابطه را 
ها را با تو در میان  شمار قرار گرفتم. پرسش های بی ی ماینز مورد پرسش من پس از جلسه

 خورم ملس است دارم که فحش ها را برای خودم نگه می گذارم فحش می
بی ها را به خو زند و آن چند از دوستانی که نبضشان با جنبش دادخواهی می چنین تنی هم
های  هایی نسبت به مواضع بیان شده از جانب تو و نیز توئیت شناسی به طور مشخص پرسش می

 اخیرت داشتند.
بندیم و به  گیریم و می هایی نظیر می گویی هایشان بر ادعاهای و اغراق و پرسش  بن حرف دوستان

تن از پرسنل نظامی  ۱۱۷کشیم و برای سه هزار نفر پرونده تشکیل شده است و تعداد  حبس می
چنین مسائل مالی مرتبط با پرونده حمید  اند و هم شان برای تو ارسال کرده های پرسنلی کارت

 .نوری استوار است
شان پیگیر شوی و  ی دیگر بخواهی پروفایل قاتالن و جانیان و موقعیت که تو مانند هر ایرانی این

مند شوی حق مسلم تو است اما  های مالی ایرانیان خارج کشور بهره ات از کمک برای تداوم کاری
نوری انجام دانی اکثر ایرانیان اپوزیسیون کمک مالی را با نیت رها نشدن حمید  تو بهتر از من می

ها هستند اما تو به عنوان کسی که نامت با پرونده نوری  دهند شاید بگویی خوب مقصر آن می
 گان خواهد رفت پیوند خورده ملزم به روشنگری در این مورد هستی ورنه دودش به چشم همه

ی عزیز مورد دیگر ارتباط تو با شورای مدیریت گذار است حق مسلم تو است که عضو هر  کاوه
نهاد و سازمانی باشی یا نباشی اما پیوند خوردن موضع دادخواهی با هر جریان سیاسی برای 
دادخواهی سم است. تو در جلسه ماینز گفتی به این دلیل عضو و نه مشاور شورای مدیریت گذار 
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دانی. من  جریان اپوزیسیون می ترین و چندصدایی ترین ، دموکراتترینشدی که این جریان را باز
تو مشکل داشته و  های ترین معیت ماینز کاری نداشته و ندارم خود من به شخصه با تمامبا ج

دانم تکلیف من نوعی که آمدم ببینم با موضوع دادخواهی و حمید  گونه نمی شورا مدیریت را این
 نوری چه کردی با این مواضع چه خواهد شد

زدی و طرف  پرونده نوری چانه میکه گفتی با دادستان سوئدی بر سر  از جمله دیگر موارد آن
خواهید. کاوه جان با منطق خودت بیان  سال رو شاخشه و دیگر چه چیز بیشتری می ۳۵گفته 

های مجازی قرار گرفته و انتشار  ای عمومی که بالفاصله روی شبکه چنین موضوعی در جلسه
 کند برای پرونده نوری سم است عمومی پیدا می

 کنم؟ اشتباه می
تو باید با شهامت و صراحت و صداقت بگویی چه مقدار کمک مالی جمع شده و از این کاوه جان 

های بعد از این  خواهی چه کنی و با کمک  مبلغ چه مقدارش صرف پرونده نوری شده و با بقیه می
 چه خواهی کرد

گونه که با ایرج صحبت کردم در حال حاضر تو هیچ سمتی در پرونده حمید نوری  کاوه جان آن
 دارین

های تو برای به دام انداختن و اقداماتی که  کاوه موسوی گرامی هیچ وجدان منصفی منکر تالش
های من در حال حاضر تو  منجر به بازداشت حمید نوری شد نداشته و ندارد اما بر مبنای دانسته

وکالی ی  پرونده نداری. این مهم به عهده  ی روند بازداشت و .. هیچ مسئولیت و نقشی در ادامه
کنم: به نفع تو و من و  تر هم گفته بودم. حال مکرر می سوئدی و دستگاه قضایی سوئد است. پیش

دهی این مفهوم  مان است که با شهامتی اخالقی به هر شکل که مناسب تشخیص می گی ما و همه
 من کاوه موسوی در حال حاضر هیچ سمتی در مورد پرونده» را عریان و انتشار عمومی دهی که:

حمید نوری ندارم و نیز هرکس تمایل به کمک مالی به من دارد بدانید این کمک مرتبط با پرونده 
بیان این  «مثل برای گرفتن دیگر عوامل جمهوری اسالمی هزینه خواهد شد» نوری نبوده بلکه به

ی پروسعت  گونه های شایع ها و کژاندیشی مطلب به طور مشخص از جانب تو تقابل با بدفهمی
طپد باید محکومیت حمید  ت. مهم برای تمامی کسانی که نبضشان با جنبش دادخواهی میاس

 نوری باشد و الغیر.
امید این مختصر که با صراحتی دوستانه بیان شد موجب بدفهمی نشده وبا هر زبان که بیان شد 

 و شود تنها یک هدف مقابل خود دارد: تداوم بازداشت نوری و حکم محکومیت او
 «تمام مهدی با حرمت
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ها  جایی که طبق قانون تمام گفتگو متن بازپرسی از کاوه موسوی در همین متن آمده است. از آن
گرفت امکان نداشت دادستان چنین  ضبط و ثبت شده و در اختیار وکالی حمید نوری قرار می

اجازه  خطایی کند و کل پرونده را بسوزاند. از موضع حقوقی و قانونی که بگذریم فرهنگ سوئدی
ای. در تمام مدت  هایی بزند چه برسد به یک دادستان حرفه دهد یک فرد عادی چنین حرف نمی

و این که آیا « دادستان»و « دادیار»بازجویی دادستان فقط چند سوال کوتاه در مورد معنای 
و  موسوی با سیستم قضایی ایتالیا تماس گرفته پرسیده و به غیر از آن بین این دو هیچ حرفی رد

 بدل نشده است. 
دانم  نامه مهدی اصالنی به رویا و الدن برومند، منیره برادران، رضا معینی و  در ادامه الزم می

 تر شود.  را هم ضمیمه کنم تا  موضوع روشن ۲۰۱۹دلجو آبادی در دسامبر 
 

 
 گی سالم بر همه»

قدر و اندازه و وزن  بهکنم به کاوه موسوی و نقش او در بازداشت حمید نوری باید  تصور می
 تر. گان است و نه البته کم تر که مورد تفاهم همه اش بها داد. نه بیش واقعی

با پیشنهاد رضا موافقم و خودم همین شیوه پیشه کردم. به گمانم هر حرکت سومی ما را به 
بر  انکش و زم ی ما بسیار دشوار و عصب ای وارد خواهد کرد که خروج از آن فارغ از اراده حوزه

 ها شد «دیدید گفته بودیم» خواهد شد و افزون از آن در گیر پاسخ تمام
ی جمعی بلکه فردی  ما او را مورد خطاب قرار داده و نقد خودمان را نه به شکل نامه  تک اگر تک

و   گویی تواند بر اغراق به وی منتقل کنیم موثرتر خواهد بود. به گمان من فشار از جانب ما می
 های وی مهار بزند )ایمیل کاوه موسوی را در پانوشت متن مشاهده کنید( بندی خالی
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من در انتظار پاسخ ایمیل دلجو به کاوه موسوی و نیز پاسخ پیام خودم باقی خواهم ماند پیشنهاد 
 جا طرح شد را به آدرس ایمیل وی ارسال کنید. من به شما این است مواردی که همین

ها را برای ایرج هم ارسال کنیم تا در بطن ماجرا قرار  ت محتوای این ایمیلکه خوب اس سرآخر آن
  بگیرد.

 «با حرمت مهدی
اشاره کنم که رضا معینی مسئول میز ایران، افغانستان و تاجیکستان که در ماینز آلمان همراه با 

  همان و های او معترض شده بود بندی کاوه موسوی یکی از سخنرانان بود نیز نسبت به خالی
به تفاهم رسیدیم  در گفتگویی که با هم داشتیمهایش را با من نیز در میان گذاشت.  موقع دغدغه

 ها دامن نزنیم.  تا به حاشیه که در فضای عمومی اقدامی انجام ندهیم
پاسخ دلجو آبادی به نامه مهدی اصالنی، منیره برادران، رویا برومند، الدن برومند و رضا معینی 

  است: چنین بوده
To: Reza Moieni <mmoinireza@gmail.com>, MONIR BARADARAN 
<bmonireh@gmail.com>, <roya@boroumandcenter.org>, 
<ladan@boroumandcenter.org>, Mehdi Aslani <tabestan67@googlemail.com> 

 مهدی جان مرسی از پاسخ»
 را متوجه نشدم.من حرکت سوم 

فرستم و طبق توصیه  مستقیمًا براش می هایم را نگرانی خودم فردا دوباره و این بار به انگلیسی
 کنم. شما برای ایرج هم سی سی می

 و نه بیشتر.  دهم این پرونده حتمًا به کاوه موسوی امتیاز می  من به اندازه مترجم و پادو
ه رویا و الدن برومند که از ده سال پیش یک متخصص بیشتر بها دادن به نظر من توهینی است ب

سال پیش بحث های تخصصی را حاضر  ۱۰و از همان   واقعی را به جنبش دادخواهی معرفی
 آنها را به درستی بازگو کند.  کردند که کاوه موسوی حتی قادر نیست

ترین ضربه را به پرونده زده. او اگر برای ادعاهای  با انتشار عکس نوری مهلک  کاوه موسوی
زندان رفتن نباشد برای این ضربه   دروغش که دکتر و وکیل و قاضی و استاد است شایسته

 هست.
در دومین کیس موفق این  ۲۰۱۲ات بپرس چرا در سال  وکیل سوئدی  اگر امکانش را داری از
این حکم را لغو کرد و  دادگاه استیناف سوئد  س ابد محکوم شده بود،وکیل، که متهم به حب

  تبرئه شد.  متهم

mailto:mmoinireza@gmail.com
mailto:bmonireh@gmail.com
mailto:roya@boroumandcenter.org
mailto:ladan@boroumandcenter.org
mailto:tabestan67@googlemail.com
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های االن کاوه موسوی درباره حضور در پرونده نوری  دستگاه فضایی سوئد، اگر از عوامفریبی
 در حد یک شو دلقک بازی نیست.  خبردار شود ، برداشتش جز

 تر از یک بار بخوانیم از همش سر در میاریم.باور کن که همه ما اگر مطالب حقوقی را بیش
سال پیش که اطالعات  ۱۳  های مکرر بود که دادگاه حقوق بشر اروپا اساس همین خواندن  بر

 حقوقی من حتی یک چهارم االن هم نبود صالحیت من را که مدرک حقوق نداشتم برای وکالت
 شاکیان پناهجو در این دادگاه تائید کرد.

ترین زمان دارند مورد  ها در ایران هستم که در حساس از هر چیزی نگران خانوادهمن االن بیشتر 
 گیرند و دوم نگران آبروی جنبش دادخواهی. سو استفاده قرار می

 «با مهر دلجو
فعاالن سرشناس حقوق دلجو آبادی قصد داشت با بسیج ذکر این نکته الزم است که آن موقع 

 و اقدامات کارشکنانه بت به اظهارات غیرحقوقی و غیرواقعیجمعی نس  بشری با انتشار یک نامه
های  با درخواست و تالش توصیه یوران یالمارشون و بنا به کاوه موسوی اظهار نگرانی کنند که

. کاوه موسوی و ربکا مونی شدها از انجام آن خودداری  من و به منظور جمع کردن حاشیه
  .خوبی در جریان این امر هستند به

علیه پرونده انجام نداده بود و تنها به  جدی آبادی درحالی که هنوز کاوه موسوی اقدامیدلجو 
پرداخت درصدد بسیج همگانی برای صدور اطالعیه علیه  دروغپردازی راجع به نقش خودش می

علیه روند دادگاه و به نفع حمید نوری و هماهنگ با فرقه رجوی اما وقتی کاوه موسوی  .او بود
به دالیل شخصی نوک حمالتش را متأسفانه وکالیش وارد صحنه شد هیچ اعتراضی نکرد و 

و تجربه   ها را فاقد صالحیت و حتی آن ها، قاضی دادگاه و وکالی شاکیان کرد متوجه دادستان
  معرفی کرد!هایی  الزم برای اداره چنین پرونده

به سرانجام رساندن و  دادگاه ها و حکم قاطع قضات برانگیز دادستان اعیه تحسینحتی پس از دف
تصور بسیاری  در که هایمان پرونده توسط وکالی شاکیان و رسیدن به صددرصد خواسته

پس از صدور وی در عوض . ها پوزش نخواست از آن به اشتباه خود اعتراف نکرد و ،گنجید نمی
گاه ادامه داد و  حمیده آرمیده همچنان به دلهرهدر گفتگو با حکم نوری  آفرینی برای مخاطبان ناآ

دردادگاه در مورد خطراتی که پرونده نوری را و شناخت الزم بدون داشتن صالحیت حقوقی 
حمیده آرمیده نیز با معرفی وی به اظهارات نادرستی را مطرح کرد. کند  تهدید میتجدید نظر 

گاهان پروند  ه و ... به اظهارات او بال و پر داد. عنوان یکی از آ
https://www.youtube.com/watch?v=3PhZqObdP_I&ab_channel=VOAFarsi 

https://www.youtube.com/watch?v=3PhZqObdP_I&ab_channel=VOAFarsi
https://www.youtube.com/watch?v=3PhZqObdP_I&ab_channel=VOAFarsi
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ترین شکل و با قاطعیت  که حکم دادگاه استکهلم به صریحشود  اظهارات دلجو آبادی مطرح می
کوچکترین جای نحوه شناسایی حمید نوری را قویترین نوع شناسایی ممکن دانسته است و 

. حمید نوری حتی یک درصد شانس ندارد که در دادگاه استیناف گذارد باقی نمیای  شائبه
دهد  به روشنی آدرس غلط می این گفتگودر  اش را زیر سؤال ببرد. دلجو آبادی موضوع شناسایی

وکالی ما کند.   نگرانی ایجاد می و برای دادخواهان همچون دوران رسیدگی به پرونده دلهره و دل
و اظهارات یابند  ها راه می از این که چنین کسانی تحت عنوان کارشناس حقوقی به رسانه

 کنند. ب میتعج برازاکنند  بیان میدر مورد پرونده نوری نادرستی را 
 

هایحقوقینامشخصهایمالیجمعشدهوهزینهکمک
بینیم که گفتار و کردار دروغپردازانه کاوه موسوی و تالش  در مکاتباتی که نقل شد به روشنی می

او برای مصادره کردن دادگاه نوری در جهت بزرگنمایی خویش و نیز منافع مالی، از همان ابتدا 
سیاری داشته و دغدغه فعاالن جنبش دادخواهی بوده و به اطالع او نیز رسیده است. بمنتقدان 

چنانچه در پیش نیز اشاره کردم او مبالغی را هم به نام کمک به تهیه پرونده و دستگیری عامالن 
آوری کرده که هیچگاه درباره طریقه خرج آن توضیح روشنی نداده است.  نقض حقوق بشر جمع

 زده است.  « من و تو»این سناریو را نیز در برنامه پربیننده  متأسفانه کلید

 
 

https://twitter.com/pouriazeraati/status/1207994453614399490 
هزار پوند جمع کند وقتی دید بیست  سیبینید. ابتدا قرار بود  جا می نتیجه فراخوان فوق را در این

و دو ساعت مانده به پایان زمان اعالم شده، مردم پنج هزار و چهارصد و شصت و سه پوند بیشتر 
 به فکر افتاد که مبلغ را دو برابر کند. اند، پرداخت کرده

https://twitter.com/pouriazeraati/status/1207994453614399490
https://twitter.com/pouriazeraati/status/1207994453614399490
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 به همین دلیل آن را به شصت هزار پوند افزایش داد اما موفقت چندانی کسب نکرد: 

 
 

iran-in-impunity-https://www.crowdjustice.com/case/ending/ 
در فضای پس از دستگیری حمید نوری مردم با مشاهده موفقیت به دست آمده تهییج شده و 

 کردند.  دریغ کمک می بی

 
 

https://www.crowdjustice.com/case/ending-impunity-in-iran/
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 یا این یکی را مالحظه کنید: 

 
 

 اندازی کرد.  آوری کمک مالی صفحه فیس بوک نیز راه موسوی برای جمع

 
https://www.facebook.com/endingimpunity/ 

های وسیع مردمی است که به صورت نقد در اختیار او قرار گرفته است. یک  ها به جز کمک این
ها در پرونده حمید نوری به مصرف نرسیده است. ما هیچ اطالعی از سرنوشت  سنت از این کمک

 ها نداریم.  این پول
ادی کنیم، مجبور به اعتم جایی که مایل نبودیم در ابتدای رسیدگی به پرونده نوری ایجاد بی از آن

گفتم این بهایی است که باید بپردازیم تا از این پیچ  حمایت از او بودم. به دوستان نزدیکم می
که سندش در این  ۲۰۱۹در دسامبر خطرناک عبور کنیم. ) به هشدار مهدی اصالنی به او 

 گزارش آمده توجه کنید.(
های میلیون دالری  که از بودجه )عبا(پس درحالی که شاهد بودم شادی صدر و شادی امین 

های هلند و آمریکا و ... برخوردارند و به کاوه موسوی به دلیل  ها و دولت بخش خصوصی و خیریه
کردم. در  کنند، به دلیل ضروریات پرونده از موسوی حمایت  ها هزار پوند حمله می آوری ده جمع

پشت همه این مند و عدالتخواه نظر از تعداد اندکی درد صرفدانستم  آن زمان به خوبی می
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و به اصطالح « های درمانده و وامانده چپ»ها هم فرقه رجوی است و هم  حمله
 . و مزدوران و البی رژیم در خارج از کشور های نمایشی «امپریالیست ضد»

گیرد که  قرار « مک کو»ها در اختیار دفتر حقوقی  کردم که چه بسا این کمک  همچنین فکر می
تی وی توجه  های من در میهن  دستگیری نوری به ما کمک شایان توجهی کرد. به گفته در پروژه

  کنید:

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4uk1El97qsg&ab_channel=SaeedBehbahani 
که  کردند و من به دلیل آن بسیاری از هموطنان از من بطور خصوصی در این باره سؤال می

های انجام گرفته در ارتباط با نوری را  کردم که هزینه ایجاد کنم تأکید می ای  خواستم حاشیه نمی
خواهید به پروژه  کند. چنانچه می وکالی ما را دولت سوئد تأمین می  ایم و هزینه ما تأمین کرده

 آقای موسوی کمک کنید خودتان شخصًا تصمیم بگیرید. 
دوباره دست به کار شد و  ۲۰۲۰وئن های فوق، در ژ آوری کمک موسوی پس از موفقیت در جمع

نوامبر »یا « کشتار آبان»به بهانه  و ربکا مونی «مک کو»این بار نیز با همکاری دفتر حقوقی 
آوری کمک مالی جهت تحقیق و  و تأکید روی قتل بیرحمانه پویا بختیاری اقدام به جمع« سیاه

تهیه پرونده برای ناقضین حقوق بشر و عاملین شکنجه و کشتار کرد. دفعه قبل از خودش به 
به عنوان صاحب حساب نام  Ending Impunityعنوان صاحب حساب یاد کرده بود اما این بار از 

آوری یک میلیون پوند بود  برده است اما پشت هر دو حساب خودش هست. هدف موسوی جمع
آوری کمک مالی را به روز کرد  دوباره فراخوان جمع ۲۰۲۱اما ظاهرًا راه به جایی نبرد. در مارس 

 برد.  اش دیگر نمی کنند اما تیغ و همچنان مردمی که اطالعی از ماوقع ندارند به او کمک می
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https://www.crowdjustice.com/case/iran-black-november/ 
شورای مدیریت »عالوه بر این، موسوی پس از دستگیری حمید نوری، از قرار معلوم با مسئوالن 

دستگیری حمید نوری و   ها در پروژه کردن آن تماس گرفته و احتمااًل با قول و قرار سهیم« گذار
ها  که به تازگی تشکیل شده بود، مبالغ قابل توجهی هم از آن« شورا»و مثبت به نفع این ایجاد ج

 McCue & Partners LLP «مک کو»دریافت کرده که بخشی از آن را در اختیار دفتر حقوقی 
و اظهارات « شورا»قرار داده است. این را از البالی ادعاهای حسن شریعتمداری دبیرکل این 

های حقوقی دستگیری نوری را تأمین  کنند هزینه توان تشخیص داد که ادعا می مهران براتی می
نیز به آن اشاره کرد و  ۲۰۱۹اند. همچنین کاوه موسوی در سخنرانی ماینز خود در دسامبر  کرده
 درصد هزینه حقوقی را پرداخته است. سی ی شد که این شورا مدع

قطع شده اما حسن « شورای مدیریت گذار»ارتباط موسوی با  ۲۰۲۰با آن که از سال 
و سرنوشت « دادستانی شورای مدیریت گذار»بازی  شب شریعتمداری صالح ندیده در مورد خیمه

« من و تو»س از انتشار بیانیه سخیف بدهد. در عوض وی پ« دادخواهان»آن پاسخی به مردم و 
ترتیب یک گفتگو در کالب هاوس با شرکت کاوه موسوی و فعاالن کنونی و سابق  علیه من،

به « دکتر»را داد. او کوشید با معرفی دروغین کاوه موسوی به عنوان « شورای مدیرت گذار»
 وجاهت بخشد. « من و تو»ادعاهای دروغین او در بیانیه سخیف 

https://www.clubhouse.com/room/M8B4p4XD?utm_medium=ch_room_xerc&ut
275602-gxDGuSyg-m_campaign=P6D7kPMUSkNWW 

ای با  الله شریعتمداری( از دیرباز روابط حسنه )آیتپدر کاوه موسوی و حسن شریعتمداری 
 ها نیز منتقل شد.  های آن یکدیگر داشتند و این روابط بعدها به پسر

الله شریعتمداری در سال  در سند زیر که جزو اسناد ساواک است، به دیدار سناتور موسوی و آیت
 اشاره شده است.  ۵۶

https://www.clubhouse.com/room/M8B4p4XD?utm_medium=ch_room_xerc&utm_campaign=P6D7kPMUSkNWW-gxDGuSyg-275602
https://www.clubhouse.com/room/M8B4p4XD?utm_medium=ch_room_xerc&utm_campaign=P6D7kPMUSkNWW-gxDGuSyg-275602
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https://historydocuments.org/sanad/?page=show_document&id=ag4o1rf9n7s4s 
نظام نکبت اسالمی، سناتور دکتر « مرکز بررسی اسناد تاریخی»در توضیح سند مربوطه 

 ی گرفته است. حسین موسوی را با سناتور اسدالله موسوی که مالک بود عوض محمد
و به ویژه شخص حسن شریعتمداری اسناد مربوط به مقادیر « شورای مدیریت گذار»الزم است 

سو  پرداختی به کاوه موسوی و تاریخ پرداخت آن را منتشر کنند. انتشار عمومی این اسناد  از یک
که آیا حسن شریعتمداری با کاوه موسوی برای مصادره کردن جنبش همیاری  کند روشن می

کرده است یا نه؟ و از سوی دیگر به مشخص شدن میزان لفت و لیس صورت گرفته در این میان 
 کمک خواهد کرد. 
است که در این باره « شورای مدیریت گذار»های موجود وظیفه اعضای  با توجه به واقعیت

سوءاستفاده  تواند می نیز ها تعدادی از آناز حسن نیت  من به این امر واقفم کهروشنگری کنند. 
  باشد.شده 

ها را متقبل شدم. نه کاوه  کنم که تا لحظه دستگیری حمید نوری من شخصًا هزینه تأکید می
کس دیگری، یک سنت کمک مالی در اختیار من  سوار است و نه هیچ« تسال»موسوی، که 

چنین درخواستی را جایی و یا نزد کسی مطرح کردم. البته بعدتر دوستان نگذاشت و نه من 
عزیزم و ایرانیان آزاده بدون آن که نامشان جایی مطرح شود به مدد جنبش دادخواهی آمدند و 

و از این بابت جنبش  گاه دچار مشکل مالی نشدیم و ما از این بابت هیچ ها را تأمین کردند هزینه
 بالد.  میحامیانش و دادخواهی به خود 

گاه  که به پشتیبانی مالی حامیان جنبش دادخواهی یقین داشتم، هیچ اما چنانکه گفتم، با آن
ها و یا فضای عمومی برای کمک مالی به جنبش مطرح نکردم و بر عکس  درخواستی در رسانه

ودم دشمنان ایم. چرا که از یک طرف مایل نب کید کردم فراخوانی جهت ارائه کمک مالی نداده تأ
ای بر سر تأمین نیازهای مالی این جنبش به پا کنند و از طرف دیگر  شنگه جنبش دادخواهی الم

 به نام جنبش دادخواهی ببندم.  از مردم های مالی خواستم دست موسوی را برای سوءاستفاده می
 ۶:۱۰.۵۰از این گذشته به رقم ارائه شده توسط موسوی در این سند توجه کنید. وی در ساعت 

 داده است. « مک کو»به دفتر حقوقی « ایی هزار پوند دویست وخرده»کند که  این سند، ادعا می
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&t=22134s&ab_channel=%D9

2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B
9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

پذیرد؟ این پول نقد پرداخت شده و یا از طریق  دریافت چنین پولی را می« مک کویی»آیا دفتر 
 سیستم بانکی؟ اسناد آن کجاست؟ در صورت دریافت این وجه، آیا مالیات آن پرداخت شده است؟ 

https://historydocuments.org/sanad/?page=show_document&id=ag4o1rf9n7s4s
https://historydocuments.org/sanad/?page=show_document&id=ag4o1rf9n7s4s
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&t=22134s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&t=22134s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&t=22134s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&t=22134s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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ببرید بایستی بگویم یوران  بازی کاوه موسوی پی گویی و حقه میزان دروغبرای این که به 
صبح و  هماه حضور در تمامی جلسات دادگا ۹ماه کار مداوم روی پرونده و  ۳۳یالمارشون بعد از 

و دو هزار و   تقاضای دریافت دو میلیون هفتصد و سی ،ای به آلبانی از ظهر و سفر یک هفته  بعد
هزار و دویست و پنجاه و یک پوند  دویست و بیست د کرده است که معادلصد و نه کرون سوئ

 و ارائه یک شکوائیه کار ربکا مونی شانزده روزانگلیس است. کاوه موسوی مدعی است برای 
کرده است. آیا ما با یک کالهبردار  ای هزار پوند پرداخت دویست و خرده ،ای ساده سیزده صفحه

  نیستیم؟روبرو ای  و شیاد حرفه
 ۱۰۰اما در سندی که این دفتر ارائه داده و از طریق کاوه موسوی به دست من رسیده درخواست 

هزار دالر برای دو پرونده شده است.


که اگر  های اساسی در زمینه موضوعات مالی مربوط به پرونده نوری این است یکی از پرسش

ادعایی را کاوه موسوی نوشته و زحمت تهیه شکوائیه را او کشیده، دفتر حقوقی « کیفرخواست»
هزار دالر آمریکا برای دو پرونده  ۱۰۰به چه دلیل با ارائه این صورتحساب درخواست  «مک کو»

 کرده است؟ جداگانه 

 
هزینه آن را چه کسی  ست؟پرونده دوم به درخواست چه گروهی انجام شده و هدف آن چه بوده ا

  و از کدام صندوق پرداخت کرده است؟
هزار دالر درخواستی برای تحقیق در مورد  ۱۰۰تکلیف جنبش دادخواهی چیست؟ چه مقدار از 

چرا در  پرونده مرتبط با سپاه پاسداران بوده و چه مقدار به پرونده حمید نوری ربط داشته است؟
از این مقدار چقدر به  تفاوت جداگانه مشخص نشده است؟حساب هزینه این دو پرونده م صورت

 کاوه موسوی رسیده است؟
  شود که در آن تأکید شده است: تر می موضوع این صورتحساب وقتی مشکوک

   یخدمات حقوق یمال نیتام یدالر برا ۱۰۰,۰۰۰پرداخت مبلغ  یخود را برا ETI273ما فاکتور #
سفارش که شما مربوط به حقوق بشر ایران  موضوع نیمربوط به مشارکت ما در چند یها نهیهز و

 «کنیم. ها را به ما دادید ضمیمه می آن
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چرا در یک  آیا به جز موضوع مربوط به حمید نوری و سپاه پاسداران مورد دیگری هم بوده است؟
 ای آمده است؟ ها به شکل فله فاکتور یک دفتر حقوقی همه این

 بخش مربوط به سپاه پاسداران چنین است:ترجمه 
مشاوره و وکالت در خصوص ارائه مشاوره حقوقی موقت در مورد اتهامات مربوط به صدمات »

شخصی شامل شکنجه، آدم ربایی، ارعاب، و تشکیل پرونده در رابطه با طرح دعوی قضایی علیه 
 «پاسداران.متهم به تامین مالی تروریسم حمایت شده از سوی سپاه 

به سفارش کاوه « مک کو»کنند که دفتر حقوقی  گونه تنظیم نمی صورتحساب چلوکبابی را این
و یا چندین موضوع مربوط به  موسوی اقدام به تهیه صورتحساب برای پیگیری دو پرونده حقوقی

 کرده است. حقوق بشر
 آیا این صورتحساب صوری است و یا واقعی؟ سؤال اساسی این است که 

بابت  چیست و توسط چه کسی و در چه تاریخی« مک کو»قم واقعی پرداخت به دفتر حقوقی ر
 گزارش شده است؟ بریتانیا آیا به اداره مالیات صورت گرفته است؟ چه کاری

 داشته توجه کنید: ۲۰۲۲ژوئن  ۲۱ر تاریخ آبادی د به گفتگویی که مهران براتی با محسن علی

 

 
هزار  ۱۲۰گوید اگر مبلغ درخواستی دفتر حقوقی  براتی درخاتمه این بحث، بطور مثال می مهران

داده است. یعنی در حدود یک   «شورای مدیریت گذار»هزار دالر را  ۳۰دالر بوده در حدود 
گوید یک  ها و مهران براتی می گفت یک سوم هزینه کاوه موسوی در ماینز میها.  چهارم هزینه
 ها. چهارم هزینه

هزار دالر هزینه دارد؟ این دفتر مطابق اسناد موجود  ۱۲۰ ای سیزده صفحهآیا تهیه یک شکوائیه 
 مقادیر بسیار کمتری مطالبه کرده بود. 
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هزار پوند  ۲۰۰هزار دالر هزینه داشته، چرا موسوی مدعی است بیش از  ۱۲۰تازه اگر بپذیریم 
مجموعًا  ارائه کرده« مک کو»که دفتر حقوقی  طبق صورتحسابیبرای او هزینه داشته است؟ چرا 

 است.  پرونده نوریها  که یکی از آن بودههزار دالر برای دو پرونده  ۱۰۰ خواهان 
روشنگری در این زمینه نیست؟ آیا نباید بگویند کاوه موسوی « شورای مدیریت گذار»آیا وظیفه 

  چه مقدار درخواست کرده و چه مقدار دریافت کرده است؟
ای  سیزده صفحه  کنندگان شکوائیه این حق من به عنوان شاکی اصلی پرونده است که بدانم تهیه

چقدر درخواست کرده و چقدر  ،سمنانی تعلق داشته که به من و حمید اشتری و مسعود اشرف
مبالغ در حکم دادگاه سوئد میزان دقیق طور که در باال مشاهده کردید  همان ؟اند کردهدریافت 

 آمده است.برای نزدیک به سه سال کار به وکالی ما یوران یالمارشون و بنگت هسلبری پرداختی 
  چقدر دریافت کرده است؟ما باید بدانیم یک دفتر حقوقی برای دو هفته کار 

هزار پوند به بنده کمک  ۶۰»کند که  این سند اعتراف می ۲:۵۸:۱۳کاوه موسوی در ساعت 
ای بود که من برای دستگیری قاضی منصوری و حمید نوری چیز  دجهکردند. یک چهارم بو

 «کردم.
?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8https://www.youtube.com/watch

%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8
%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

هزار پوند ادعایی در همان ماه اول دستگیری حمید نوری دریافت شده است درحالی که نام  ۶۰
خبرنگاران »او نیز توسط بخش حقوقی  شکایت علیه منصوری هفت ماه بعد مطرح شد. پرونده

کاوه موسوی چه فعالیتی به جز چند گفتگوی تلویزیونی و چند توئیت در تهیه شد. « بدون مرز
فضای مجازی و ارائه مشتی دروغ و دغل چه فعالیتی در ارتباط با پرونده قاضی منصوری داشته 

، افغانستان و عینی مسئول میز ایرانتوانید از رضا م در این باره می که متحمل هزینه شده باشد؟
 آزمایی کنید.  راستی« خبرنگاران بدون مرز»تاجیکستان 

را با  ۶۷ای در ارتباط با کشتار  بنیاد برومند نتیجه تحقیق بزرگ و مفصل چند صد صفحه
دفتر حقوقی همکاری قاضی جفری رابرتسون و جنیفر رابینسون انتشار داد که مستند شکوائیه 

دادگاه استکهلم قرار گرفت. بزرگترین کارشناسان حقوقی سوئد چه به صورت  و« مک کو»
به  ۶۷مکتوب و چه با حضور در دادگاه، نظر خود را بر اساس این گزارش در مورد ماهیت کشتار 

 دادگاه ارائه دادند. 
 د. ندارن را گزافی به قاضی جفری رابرتسون  ادعای پرداخت چنین هزینهمسئوالن بنیاد برومند 

https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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 ۴۰مجبور به پرداخت  ۲۰۰۳کنم که کاوه موسوی در سال   توجه شما را به این نکته جلب می
همچنین چند ماه پیش مجبور به   اش شد؛ کالهبرداری نفتی  هزار پوند هزینه شاکیان پرونده

وزیر اسبق پاکستان شد. در دو پرونده مهم  هزار پوند هزینه وکالی نواز شریف نخست ۲۰پرداخت 
توان پذیرفت که برای  هزار پوند بوده است، چگونه می ۶۰ینه وکال در انگلستان روی هم رفته هز

که اسناد و مدارکش آماده بوده و گفتگوی چند ساعته با سه ای  صفحه ۱۳نوشتن یک شکوائیه 
بیش از دویست هزار پوند هزینه شاهد و متقاعد کردن یک وکیل سوئدی برای پیگیری پرونده، 

 شده است؟ 
بدون دریافت کوچکترین وجهی وکالت  ۲۰۱۹نوامبر  ۱۳تا  ۲۰۱۹اکتبر  ۲۷یوران یالمارشون از 

 پرونده ما را به عهده داشته است. 
گذارند.  همه منت سر جنبش دادخواهی ایران می  موسوی و ربکا مونی با دریافت مبالغ کالن این

تأکید  . حتیسیدگی به جنایات حمید نوری همه چیز روشن و مشخص استدر حکم دادگاه ر
که این  شده است که با صورتحساب ارائه شده از سوی کنت لوئیس وکیل مجاهدین، از آن جایی

های دقیق پرداختی به دفتر   شخص مورد تأیید دادگاه نبوده موافقت نشده است. چرا نباید هزینه
اشد؟ آیا نبو ... مشخص  «شورای مدیریت گذار»نه دریافتی از و همچنین هزی« مک کو»حقوقی 

 پای فسادی در میان نیست؟ 
شورای مدیریت »امروز بیش از پیش الزم است که میزان وجه پرداختی و تاریخ آن از سوی 

ها هزار پوندی که طی دو  مشخص شود تا معلوم گردد از یک سو کاوه موسوی عالوه بر ده« گذار
های وسیع نقدی که در اختیارش قرار گرفته، چه  آوری کرده و با توجه به کمک فراخوان جمع

قرار داده است و از سوی دیگر وقتی حسن « مک کو»مقدار  پول در اختیار دفتر حقوقی 
های حقوقی این پرونده را  شریعتمداری پس از اعالم خبر دستگیری حمید نوری اعالم کرد هزینه

گفت و یا در هماهنگی با کاوه موسوی نقشه  ن کرده، راست میتأمی« شورای مدیریت گذار»
 کند. « مالخور»کشید تالش جنبش دادخواهی را  می

این سند  ۲۰:۱۰سازی دیگر در دقیقه  اما این همه ماجرا نیست، کاوه موسوی در یک حساب
  گوید: می

دویست هزار پوند  در مورد نوری خودتان دیدید. بیست روز ما وقت داشتیم. برای بنده مشخصاً »
بیشتر خرج داشت. آخر هم دیدید آن شب گفتند یک مترجم بیشتر نبودم. گفتم دست شما درد 

کردند  نکنه. گرچه سه شاهدی که ما استشهادشان را گرفتیم هر سه چون انگلیسی صحبت می
ه ما اسناد دانم چه نیازی به مترجم بود. ... بله بودجه. راجع به نوری. برای این ک حاال من نمی

سرچ)تحقیق( کنیم.  ها را پیدا کنیم. برای این که قانون را ری را ترجمه کنیم. برای این که شاهد
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هایی که  های دفتر که در دفتر حقوقدان اش را من خودم دادم. بعد دادم به بچه چهارچوپ قانونی
ند تا حقوقدان، اش( را بکنند. ... این باالخره چ سرچش)تحقیق کنند ری در دفتر من کار می

کردند. خرج داشت. بنده یک روز یک اشتباه کردم در  وکیل باید روی این موضوع کار می
تان در یک سال را به ما بدهید که دیدید  کنم پول یک قهوه گفتم خواهش می« من و تو»تلویزیون 

 « چه کردند.
https://www.youtube.com/watch?v=FPpSWxoT9Pg&t=3s&ab_channel=%D9%BE

D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%
%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

ربکا مونی در دادگاه استکهلم زیر سوگند . و فریبکارانه است اساس نادرست نیز ازاین ادعاها 
شهادت داد که کاوه موسوی در جریان مصاحبه با حمید اشتری در یک جاهایی مترجم بود. 

ست. هیچ سندی از سوی این دفتر و یا کاوه موسوی موجود ا« مک کو»شکایت دفتر حقوقی 
 ترجمه نشده است. حتی یک برگ. 

کتاب من که توسط دوست عزیزم سپهر منوچهری به انگلیسی ترجمه شده بود، هم مستند 
به دستگاه قضایی سوئد تحویل   قرار گرفت و هم عیناً « مک کو»شکوائیه تهیه شده از سوی دفتر 

 داده شد. 
جایی که حمید اشتری  اشتری به زبان انگلیسی توسط ربکا مونی گرفته شد. از آن حمید  شهادت

کرد. در بازپرسی  به زبان انگلیسی تسلط ندارد در جاهایی کاوه موسوی به او در ترجمه کمک می
هم آمده است. سندی از سوی حمید ارائه نشده بود که نیاز  در پلیس جنایات جنگی ربکا مونی

 سی داشته باشد. به ترجمه انگلی
 ۱۲گزارش بنیاد برومند و ایران تریبونال را که هر دو به زبان انگلیسی است من شخصًا در تاریخ 

نوامبر سه روز بعد از دستگیری نوری به مقامات سؤئدی و وکیل شاکیان یوران یالمارشون تحویل 
توان به آن دست  در اینترنت نیز موجود است و با یک جستجوی ساده می گزارشاین  دادم.

 یافت. 
یا کاوه موسوی و یا « مک کو»هیچ سندی برای ارائه به دادستانی سوئد از سوی دفتر حقوقی 

 کس دیگری ترجمه نشده است.  هیچ
های مهدی اصالنی و دیگر شاکیانی که در دادگاه مورد استناد قرار گرفتند از سوی پلیس  کتاب

 . اند هشدجنایات جنگی سوئد به زبان سوئدی ترجمه 
به انگلیسی   المللی و گزارشگر ویژه ملل متحد اساساً  های بین الملل و دیگر سازمان اسناد عفو بین

 است. 

https://www.youtube.com/watch?v=FPpSWxoT9Pg&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=FPpSWxoT9Pg&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=FPpSWxoT9Pg&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=FPpSWxoT9Pg&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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ها توسط خودشان به انگلیسی ترجمه  ها و شواهد ارائه شده از سوی مجاهدین و نزدیکان آن کتاب
 . اند شده

زند که پیشتر راجع به  زد و می را دفتر خودش جا می  «مک کو»موسوی به دروغ دفتر حقوقی 
آیا او آن توضیح دادم. او هیچ دفتر حقوقی ندارد که وکال و حقوقدانان در آن مشغول کار باشند. 

  ها وکیلی را که در دفتر او مشغول کار هستند ببرد؟  تواند اسامی ده می
 کند؟  این ادعاها را تکرار نزد اداره مالیات بریتانیا تواند آیا کاوه موسوی می

ها از طریق شبکه بانکی و قانونی صورت گرفته یا زیرمیزی حل و فصل شده است؟  آیا این پرداخت
  چرا قانون توسط حقوقدانان و وکال دور زده شده است؟  اگر آری،

 ها را ارائه دهد؟  آیا موسوی حاضر است سند پرداخت یکی از این هزینه
تمام شاهدان و شاکیان اولیه پرونده را من شخصًا معرفی کردم. از دوستان نزدیک من بودند و 

ای هم بوده من شخصًا   اگر هرگونه هزینه ها نشده است. یک سنت خرج پیدا کردن و معرفی آن
قیمت به  متقبل شدم. حتی هزینه سفر با بلیط گرانخودم هایم را نیز سفر  هزینه پرداخت کردم.

  خودم پرداخت کردم.  لندن و دیدار با ربکا مونی و کاوه موسوی را
ها  اش برسد حی و حاضر است. او از مسائل انسان البته کاوه موسوی هرجا که بوی پول به مشام

های  سگ»گذشته و به فکر حیوانات آفریقا نیز هست. به همین دلیل است که او عضو خیریه 
 هم هست.   CANINES FOR AFRICA« آفریقا

https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search/-/charity-
details/5151970/contact-information 

وحش در آفریقا و  های در معرض خطر حیات توقف مرگ گونه« ها برای آفریقا سگ»موریت أم
های متخصص و نگهبانان آنها، ایجاد  از طریق آموزش سگاین خیریه سراسر جهان است. 

واحدهای سگ نخبه، به محافظت از حیوانات آسیب پذیر در برابر نابودی توسط شکارچیان 
 کند.  غیرقانونی کمک می

 
روزصدورحکمنوریهادررسانهدرسیاهکاریموسوی

شب قبل از  اش با ژیار گل و ربکا مونی با اقدام به موقع من شده ریزی توطئه برنامهموسوی که 
را از طریق  همان توطئه ،حکم دادگاه بعد پس از صدورشکست خورده بود، روز  صدور حکم نوری

 .در ابعاد کوچکتری پیش برد« ایران اینترنشنال»و « صدای آمریکا»
برای ایجاد « اندیشه»از پیش در گفتگو با حسن اعتمادی در تلویزیون  موسویقباًل توضیح دادم 

 سازی کرده بود.  جنجال در روز دادگاه نوری زمینه

https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search/-/charity-details/5151970/contact-information
https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search/-/charity-details/5151970/contact-information
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اش را از  ی نیست. او فعالیت سیاسی«اعتماد»اش فرد قابل  حسن اعتمادی علیرغم نام خانوادگی
طلب درآورد، و سپس  های سلطنت ترین جناح شروع کرد و سر از راست« اولترا چپ»و « چپ»
ای  نفری که در ایران علیه خامنه ۱۴شد و مدتی خود را به « سکوالر»و « سوسیال دمکرات»

فعالیت او  وحدت کند. به زعم خود کوشد با فرقه رجوی بیانیه داده بودند وصل کرد و حال می
فرقه رجوی با اعتمادی از دشمنی . اش به کاوه موسوی نیز از این بابت است علیه من و نزدیکی

ها را حمله زیرکانه به من دیده است. اعتمادی از  من اطالع دارد و چاره کار برای نزدیکی به آن
ها قباًل هم کرده بود. برای مثال او از توطئه علیه فرزند خودش هم فروگزار  این دست سیاهکاری

فارسی فریب « ی سیبی ب»اخراج شده بود در اشتیاق استخدام در   «من و تو»نکرد. وی که از 
دستگاه امنیتی نظام اسالمی را خورد و در گفتگوی به اصطالح استخدامی جعلی با عوامل نظام 

شان افشاگری  و منابع مالی« من و تو»اسالمی علیه فرزندش رها اعتمادی و کیوان عباسی مدیر 
 کرد. 

حت عنوان مصاحبه فارسی را ساخته بود و ت« بی بی سی»دستگاه امنیتی رژیم، لوگوی جعلی 
برای استخدام در این رسانه، علی جوانمردی و حسن اعتمادی را به تور انداخت. البته اعتمادی 

اش سر از خبرگزاری فارس درآورده و موجب  استخدامی  اصطالح کرد که مصاحبه به فکر نمی
ساز  مهکرد افشاگری علیه کامبیز حسینی برنا رسوایی شود. چنانکه علی جوانمردی فکر نمی

سابق صدای آمریکا سر از خبرگزاری فارس درآورد. با این حال مصاحبه علیه فرزند آن هم به 
هیچ وجه قابل قبول نیست و بیانگر روحیه و منش و شخصیت  منظور استخدام در یک رسانه، به

کار شود. نه او و نه  به  حسن اعتمادی است که برای منافع خود حاضر است علیه فرزندش دست
لی جوانمردی به افکار عمومی پاسخ ندادند که چگونه و تحت چه عنوان در تور دستگاه امنیتی ع

های رژیم قرار گیرند و تجربه کسب کنند. گفتگوی حسن  افتادند تا الاقل مردم در جریان توطئه
 را در آدرس زیر ببینید: « بی بی سی»گر  اعتمادی با مأموران امنیتی در جلد مصاحبه

https://www.farsnews.ir/media/13951210001949 
در ای سیاه  لکهبه جای گذاشتن کرد جز روسیاهی برای خودش و  موسوی علیرغم تالشی که

 حاصلی نداشت. « صدای آمریکا»و « ایران اینترنشنال» ،«اندیشه» سازان برنامه کارنامه
کاوه موسوی را به صحنه آورد و با « صدای آمریکا»چند ساعت پس از صدور حکم حمید نوری، 

ای، به او فرصت داد تا خزعبالتی را که قرار بود به عنوان  اختصاص یک برنامه ویژه هشت دقیقه
 ایوبی انتشار یابد این بار به تنهایی تکرار کند. اطالعیه او و ربکا مونی و هرش صادق

https://www.youtube.com/watch?v=eOwrnYy2aUs&ab_channel=VOAFarsi 

https://www.farsnews.ir/media/13951210001949
https://www.farsnews.ir/media/13951210001949
https://www.youtube.com/watch?v=eOwrnYy2aUs&ab_channel=VOAFarsi
https://www.youtube.com/watch?v=eOwrnYy2aUs&ab_channel=VOAFarsi
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در روز پیروزی جنبش دادخواهی و اعالم حکم دادگاه در اقدامی حساب شده « صدای آمریکا»
های سخیف و سراتاپا دروغ موسوی پرسش کرد تا به سوئد از نیما سروستانی و من راجع به ادعا

آیا در روز پیروزی جنبش دادخواهی  های او ترتیب یک گفتگو با او را بدهند.  شنیدن پاسخ  بهانه
 شد پرسید؟  نمی از نیما سروستانی و من تری تر و اساسی سؤاالت مهم

گوید  کاوه موسوی دروغ میکه  دانست به خوبی و با جزئیات می« صدای آمریکا»آرمیده مجری 
 سرایی او سکوت کند. ای ترجیح داد در مقابل یاوه اما به شکلی کاماًل غیرحرفه

در مورد این که « صدای آمریکا»در حکم دادگاه استکهلم برخالف ادعاهای کذب موسوی در 
 شکایت علیه نوری به چه شکل، توسط چه کسی و در چه تاریخی صورت گرفته آمده است:

ایرج ، «مک کو»دفتر حقوقی به نمایندگی از یوران یالمارشون ، وکیل ۲۰۱۹نوامبر  ۴در »
از جمله  به پلیس شکایت کرد.حمید نوری  علیه سمنانی و حمید اشتری، مصداقی، مسعود اشرف

به  بود. شکایت ۱۳۶۷موارد مطرح شده در این شکایت، جنایت جنگی در گوهردشت در تابستان 
رفت وارد سوئد  اظهارات شاهدان فوق هنگامی که حمید نوری انتظار میو حاوی صورت مکتوب 
 «شود ارائه شد.
ای بخشی از این توطئه کثیف شد و شیرینی  در اقدامی غیرحرفه« صدای آمریکا»به این ترتیب 

 پیروزی در دادگاه استکهلم را به کام دادخواهان تلخ کرد. 
کوششی برای مطرح کردن فرقه رجوی کوتاهی گذشته از هیچ   طی یک سال« صدای آمریکا»

 «.است پر آب چشم  یکی داستانی»نکرده است که خود 
را به نفع فرقه  ۲۰۲۲این تلویزیون حتی گفتگوی من در پایان دادگاه حمید نوری در ماه مه 

ماهه این فرقه در دادگاه و علیه  ۹که من تنها تالش مداوم  رجوی سانسور کرد. در حالی
برای  دانم جا که می تا آن توضیح دادم.را نشینی روز آخرشان  ت و دادستان و عقبکیفرخواس

پرونده، علیه کیفرخواست و دادستان  یک حقوق، بخشی از شاکیاناولین بار در تاریخ 
صدای پایه خواندند.  گیری کردند و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی وی را سست و بی موضع

. خوب است نام چه در دادگاه استکهلم گذشت نیز بیطرفانه عمل نکرد آمریکا حتی در گزارش آن
 این سازمان در لیست تروریستی دولت آمریکا قرار داشت و نه نام من. 

گفتگوهای من را کامل « ایران اینترنشنال»و « بی بی سی»این اقدام در حالی صورت گرفت که 
 پخش کردند. 

روز اعالم حکم حمید نوری به عمد نام نیما  حمیده آرمیده حتی وقتی کاوه موسوی در
گفت نیز به او تذکر نداد در حالی که « سیما نروستانی»ساز مشهور ایرانی را  سروستانی مستند

  و اجازه نداد توضیح دهم.  های من در مورد موسوی را مرتب قطع کرد صحبت
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https://www.youtube.com/watch?v=eOwrnYy2aUs&ab_channel=VOAFarsi 
صدای آمریکا با آن که پوشش خبری وسیعی به فرقه رجوی در طول یک سال گذشته داد اما 

بر این که دستگاه امنیتی رژیم حمید   این سازمان مبنییک سؤال در مورد ادعاهای رذیالنه حتی 
 نوری را به تله انداخته از مسئوالن آن نپرسیده است. 

برانگیز، پس از   ای و پرسش نیز در اقدامی غیرحرفه «اینترنشنالایران » ،صدای آمریکا تنها نبود
گاهی کامل از شخصیت  ن داد تا به به او تریبو موسویصدور حکم حمید نوری با وجود آ

هایش ادامه دهد و با زهرپراکنی در روز پیروزی جنبش دادخواهی کام دادخواهان را  گویی یاوه
 تلخ کند. 

که پوریا زراعتی که در ایران اینترنشنال با موسوی مصاحبه کرد، پیشتر  نکته جالب توجه آن
گوست  ۱۰بود و روز « من و تو»خبرنگار  گفت که موسوی گاه در استکهلم شخصًا به من  ۲۰۲۱آ

ماند. او اضافه کرد به همین دلیل با او کارش به  گوید که آدم از تعجب حیران می هایی می دروغ
 جر و بحث کشیده بود. 

 انتشارها بایستی به آن پاسخ دهند این است،  ای که موسوی و حامیانش در رسانه سؤال ساده
در روز  و در حکم دادگاه سوئد به صراحت رد شد بود دوباره ادعاهایی که وی بارها مطرح کرده

 صدور حکم دادگاه حمید نوری با چه هدفی صورت گرفت؟ 
 

هایمذبوحانهپسازمحکومیتنوریوپازدندست
ها و مقاالت من  تنها به کتاب صفحه منتشر شد. در این حکم نه ۳۹۸حکم دادگاه حمید نوری در 

ه شهادت من در پلیس و در دادگاه به عنوان مهمترین سال گذشته استناد شده بلکه ب ۲۶در 
بار به نام کاوه  ۸بار به نام من،  ۹۹اسناد محکومیت حمید نوری تأکید شده است. در این حکم 

بار به نام حسین ملکی اشاره شده است. در حکم  ۱۳به نام حمید اشتری و  بار ۱۵ موسوی،
تاکنون یکسان و بدون  ۱۹۹۶به نوری از سال دادگاه آمده است که شهادت ایرج مصداقی راجع 

ترین نوع شناسایی یک فرد  تناقض بوده است و شناسایی حمید نوری از سوی ایرج مصداقی قوی
است. همچنین شهادت حمید اشتری در دادگاه بسیار قابل اتکا و مهم تلقی شده است، شناسایی 

مید نوری مهم تلقی شده است. حمید نوری پس از ارسال عکس وی توسط من برای شناسایی ح
ای در مورد حمید نوری شهادت داد. با این حال  کند او بدون هیچ مبالغه حکم دادگاه تأکید می

دهد. شهادت حسین ملکی نیز در  گویی ادامه می رود و همچنان به یاوه موسوی از رو نمی
 شناسایی حمید نوری بسیار مهم تشخیص داده شده است.

  ی که موسوی پس از محکومیت حمید نوری بهم بافته به شرح زیر است:آخرین دروغ و دغل

https://www.youtube.com/watch?v=eOwrnYy2aUs&ab_channel=VOAFarsi
https://www.youtube.com/watch?v=eOwrnYy2aUs&ab_channel=VOAFarsi
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ها تکرار شد اما کسی او را  این نوع ادعاهای موسوی در جریان رسیدگی به اتهامات نوری ماه
و از این که یک نفر  کشیدند جدی نگرفت. وکالی ما نیز طرح چنین ادعاهایی را به تمسخر می

. پس از صدور حکم دادگاه، موسوی این بار کردند تواند سقوط کند اظهار تأسف می تا این حد می
نگران  کشید تا مردم را دل متوسل به پسر حمید نوری شد و موضوع دادگاه تجدید نظر را پیش 

ن پسر نوری تکرار ها را از زبا کند. این ادعای کذب توسط خود موسوی مطرح شد و حاال همان
کند و همچنان امیدوار است که وکالی حمید نوری او را جدی بگیرند. پسر نوری فقط  می

ها در ذهن مخاطبانشان در  کند به این امید که پروپاگاندای آن ادعاهای کذب موسوی را تکرار می
 . وگرنه به لحاظ حقوقی در سوئد هیچ ارزشی ندارد ایران تأثیر داشته باشد

های  دهند که اقدامات و اظهارات موسوی در هماهنگی با خط نهاد د و قرائن نشان میشواه
های  گیرد و کلید آن را فرید مدرسی از چهره امنیتی نظام اسالمی در پرونده نوری صورت می

داند  هاوس زد. هرکس که سر سوزنی با حقوق آشنا باشد می ای دستگاه امنیتی در کالب رسانه
داشت که ندارد، در دادگاه تجدیدنظر  ضوعی حتی اگر صحت هم میکه طرح چنین مو

شود. هیچ  ناپذیر است و سیستم قضایی اساسًا به این موضوعات کذب و بیهوده وارد نمی امکان
کند. حتی اگر بر فرض محال هم مطرح شود درد موسوی و نظام  وکیل عاقلی چنین کاری نمی

 کند.  اسالمی را دوا نمی
 



190 
 

 
 

مشخص است. شهادت و اسناد ارائه شده از   سوی با حکم قضات دادگاه نوری کامالً دشمنی مو
سوی من محور صدور حکم دادگاه بوده به روشنی روی آن تأکید شده است. موسوی همچنان 

من « دروغگویی»همنوا با حمید نوری و وکالیش برخالف حکم صریح دادگاه استکهلم مدعی 
 است. 

فضای مجازی و دادگاه در جهت امدادرسانی به وکالی نوری تأثیری هایش در  موسوی که تالش
تقاضای »نداشته از فردای صدور حکم حمید نوری، اطالعات نادرست و غیرواقعی راجع به 

 کند.  وکالی حمید نوری را طرح می« استیناف
 گوید. من حتی یک کلمه علیه او موسوی در مورد مقاالت من علیه خودش نیز دروغ محض می

بردن به  های بسیاری که کرد تا پایان دادگاه نوری نگفتم و ننوشتم. برای پی علیرغم سیاهکاری
 میزان دروغگویی و وقاحتش از او بخواهید آدرس مقاالت من علیه خودش را بدهد. 

دهد  ای جلوه می گونه گوید. او به حتی در مورد مفاد استیناف نوری هم دروغ محض میموسوی 
همه چیز خبر دارد. برعکس در تقاضای استینافی که وکالی نوری به دادگاه استکهلم که گویا از 
ها گناهکار نیست و دادگاه استیناف بایستی حکم او را  اند، تنها آمده است که موکل آن ارائه کرده

سپتامبر سال جاری از دادگاه مهلت  ۲۲استیناف تا  مفاد تغییر دهد. وکالی او برای ارائه مشروح
 اند.  استهخو

پس از گفتگوی من با میهن تی وی و اعالم خبر فوق  ،که هیچ اطالعی از پرونده نداردموسوی  
گوست  ۳در روز    ۲۰۲۲آ

 
ab_channel=SaeedBehbahanhttps://www.youtube.com/watch?v=Hz1_ozmYmdk& 

https://www.youtube.com/watch?v=Hz1_ozmYmdk&ab_channel=SaeedBehbahan
https://www.youtube.com/watch?v=Hz1_ozmYmdk&ab_channel=SaeedBehbahan
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گوست  ۵دست به کار شد و روز  تا خود  توئیت زد و اطالعات ارائه شده توسط من را تکرار کردآ
 را نسبت به تحوالت پرونده و تحرکات حمید نوری و وکالیش مطلع نشان دهد. 

 

 
 

 تواند گفتم نمی چه من بیش از آن، جایی که موسوی اطالعی در مورد این پرونده ندارد از آن
طبق نظر وکیل ما، تقاضای  ام همه اطالعات را نگفتم. من هم در گفتگوی هفتگی بگوید. چیزی

است. در هر صورت دادگاه استیناف هفته آینده  و غیرمعمول اند زیاد مهلتی که وکالی نوری کرده
 کند.  اش را اعالم می تصمیم
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قباًل گفتیم نوری بطور قطع تقاضای استیناف خواهد »ادعا کرد که  او در این توئیت همچنین
بینی خیلی سختی کرده است و یا دیگران نظر  پیشکند که گویا  او چنان وانمود می« کرد.

 دهد.  محکوم شود تقاضای استیناف می« اشد مجازات»اند. هر متهمی که به  متفاوتی داشته
اوه موسوی در ارتباط با نفوذ در اطالعات سپاه و کسب ک معنی کذب و بی این هم آخرین ادعای

 آخرین اطالعات از درون این نهاد امنیتی است: 
 

 
 

موثق داخل کشور شنیده است که موسوی « دو منبع»پیشتر حسن داعی هم مدعی شده بود از 
 امنیتی رژیم لو داده است!   را دستگاه

شود و اخبار درونی به دست او  او همچنان مدعی است که از درون نظام با او تماس گرفته می
گیرد. بر  هایی نمی کس از درون نظام با من چنین تماس رسد. این درحالی است که هیچ می

و به همین « پاالنش کج است»این است که او   فرض هم که موسوی راست بگوید نشان دهنده
 شود.  او تماس گرفته می دلیل است که با
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اند که حکم دادگاه سوئد را  مدعی شد که صدها نفر از او تقاضا کردههمچنین در توئیتی موسوی 
 انتشار دهد.

 
 

 «!اطاعت»، «چشم» داد: او در پاسخ به این عده وعده
چشم در »که موسوی ادعا کرده بود  با وجود آن ،گذرد چهار هفته از صدور حکم نوری می

هنوز ، «های متعدد محتوای کامل )حکم( حمید نوری به اطالع هموطنان خواهم رساند توئیت
 یک کلمه راجع به حکم دادگاه ننوشته است. 

کنند حکم دادگاه استکهلم را  نه موسوی و نه فرقه رجوی، جرأت نمیدلیل آن مشخص است. 
ها است و جز سرشکستگی و  ترجمه و منتشر کنند. این حکم در تضاد کامل با ادعاهای آن

 ها ندارد.  رسوایی بیشتر حاصلی برای آن
در مورد مهلت حمید نوری برای تقاضای استیناف هم با تأخیر  موسویدر ضمن خبررسانی 

ها بارها خبررسانی کرده  اندرکاران پرونده و رسانه رت گرفت. پنج روز قبل از وی همه دستصو
گوست فرصت دارد که تقاضای استیناف دهند.   بودند که وکالی حمید نوری تا چهارم آ

 
ادعایموسویمبنیبرتوطئهرژیمبرایتروروی

در پرونده دستگیری و محاکمه نوری نقش بیشتر و مؤثرتری از موسوی  متعددیبا آن که افراد 
شدن طرح ترور وی و  داشتند اما تنها اوست که از ابتدا به دروغ ادعاهای مختلفی در مورد خنثی

ها ضمن  هدف او از بیان این دروغکند.  سرهم میکند  یا مخاطرات امنیتی که جانش را تهدید می
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کردن مردم نیز هست. او همه جا  دادن، سرکیسه« شهید زنده»ود و پز قهرمان سازی کاذب از خ
 کند.  ناله پول می

 

 
 

   چیزی نگذشت این بارمدعی شد خود را در تیررس رژیم قرار داده است:

 
 

با تهدید ترور اگر منطقی در کار باشد  من می بایست بیش از همه دست اندر کاران این پرونده 
معلوم نیست چرا کند؟  ی را مطرح مییکاوه موسوی است که مدام چنین ادعا اما این باشم،روبرو 

 دارد ترور کند؟ رژیم باید این تحفه را در جهت منافعش قدم بر می
 

 
 

سنجاق کرد که در استانبول توسط هم  خود را به پرونده مسعود مولویبرای این ادعا  موسوی
 های آن ترور شد:   های ترور رژیم و با هدایت یکی از دیپلمات جوخه

پنج روز بعد از این که حمید نوری دستگیر شد یک آقایی به من زنگ زد که فالنی مادر مسعود »
کنید. مولوی آنقدر خوشحال است که تو این کار را کردی. اصرار داره که شما با ایشان صحبت 
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دانم. سه چهار روز بعد  گفتم ایشان مطلب خاصی دارند؟ من راجع به مسعود مولوی چیزی نمی
کنم پاشو بریم. اول شما به من بگید  اش است در استانبول. االن خواهش می  که اسنادش در خانه

روشن اش در بریتانیا را برای من فرستاد. مثل روز برای من  کی هستید؟ فورًا اسناد پناهندگی
 ( سند زیر ۳۰)در دقیقه  «بود که پناهنده صادراتی است.

-https://www.youtube.com/watch?v=mwSp
bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%

AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9
%88%D8%B3 

 داد که گویا توطئه ترور وی نیز در میان بوده است.  ای جلوه می موسوی به گونه
  گوید: می ۲:۳۷:۰۰وی در سند زیر در ساعت 

چوب این کار را بخوره. چند صدهزار فحش هم بخوره. کسی که تو این راه بیاد حاضر است »
ات کسانی با  متری خانه ۲۸۳گه بریم چون در  ریزه و می صبح پلیس می ۷منی که ساعت 

 «اند. کن روی سالح پیدا شده خفه
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8
%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8

%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
 گوید:  می ۵۱:۱۰دقیقه در  کمی بعدتر او  ،دروغگو کم حافظه استاز آنجا که 

 ۲۰۳صبح بریزند و بنده را از خانه ببرند.  ۷دانید که ساعت  بعد هم آن مسائلی که خودتان می»
 « کن پیدا شده ات دو لبنانی با سالح و صدا خفه متری خانه

https://www.youtube.com/watch?v=KwQ6BDEayX4&ab_channel=%D9%BE%D
8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D

8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
« لبنانی»رود و در عوض دو نفر دستگیر شده  متر آب می ۸۰متر  ۲۸۳ دار نیست که خنده

کن را شنیده  آیا به جز موسوی کسی خبر دستگیری دو لبنانی با سالح و صداخفهشوند؟   می
 ای به آن در مطبوعات بریتانیا نیست؟  چرا هیچ اشاره  است؟

 :گردد که در خطر ترور است  مدام به این ادعا باز می موسوی

 

https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mwSp-bKnaTU&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=KwQ6BDEayX4&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=KwQ6BDEayX4&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=KwQ6BDEayX4&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=KwQ6BDEayX4&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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ای وانمود  گونه نژاد در نیویورک، موسوی باز به پس از برمالشدن توطئه ربودن مسیح علی -

 اند.  که گویا برای ترور شخص او هم توطئه چیده ندک می
 که شیرین نجفیشد مدعی با یک سال تأخیر موسوی  الله زم در سالگرد اعدام بیرحمانه روح
داستانی را هم در این . داشته استنیز قصد فریب او را  الله زم عامل اصلی به تور انداختن روح

 :کرد سرهم یک کالب هاوس  ۱:۴۳:۰۲مورد در ساعت 
شیرین نجفی سعی کرد خود من بنده را در تله بیاندازد. من یادم رفته بود. یکی از دوستان »

خیلی عزیز و نزدیکم گفت، این همان شیرین نجفی نیست که با تو تماس گرفته بود؟ من رفتم 
خیلی تالش کرد با من نزدیک  ۲۰۱۴های گذشته. ایشان در سال  هام در سال توی تمام پیغام

 « وقع موفق نشده بودم حمید نوری را دستگیر کنمشود. آن م
شیرین نجفی سعی کرد »که   شد در ادامه، موسوی با سرهم کردن مشتی الطائالت چنین مدعی

کرد من بروم ترکیه و اسنادی را به من بدهد. آنقدر  خود بنده را هم توی تله بیاندازد. اصرار می
 «ها نرفتم. ترکیه ولی بی هماهنگی با دستگاهکارشان قاطی بود. سه، چهار، پنج دفعه رفتم 

el=%D9%BE%D8%https://www.youtube.com/watch?v=SLgcaVctG9k&ab_chann
AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%

A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
به ترکیه رفته « سه ، چهار، پنج مرتبه»جالب است که موسوی ، با آنکه به دعوت شیرین نجفی 
شیرین نجفی تر این که  آورد. نکته جالب اسم او را به خاطر ندارد و یکی از دوستانش به یادش می

ای است و پنج سال قبل از دستگیری حمید نوری  دانسته موسوی چه عجوبه از قبل می
 خواسته شر او را از سر نظام اسالمی کم کند که موفق نشده است.   می

https://www.youtube.com/watch?v=SLgcaVctG9k&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=SLgcaVctG9k&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=SLgcaVctG9k&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=SLgcaVctG9k&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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این در حالی است که پیشتر مدعی شده بود قصد کشاندن وی به ترکیه را داشتند اما موفق 
  نشدند:

 
 
 شود: الله زم مدعی می سند زیر در سالگرد اعدام روح ۳:۳۰:۳۰موسوی در ساعت -
راجع به زم، پناهندگی گرفته بود. بطور قطع پناهندگی داشت. من اسنادش را دیدم. دستگاه »

وزارت خارجه و وزارت کشور فرانسه ازش التماس کردند که نرو. ... ازش امضا گرفتند. من آن 
 «نامه را دیدم. با امضای خودش رفت.

https://www.youtube.com/watch?v=SLgcaVctG9k&ab_channel=%D9%BE%D8%
9%87%DA%A9%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D

A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
کند.  ها را رد می الله بوده است کلیه این ادعا تا آخرین لحظه با روح« آمد نیوز»مازیار مسئول فنی 

الله زم به او تأکید  های محافظ روح مگر وزارت خارجه و وزارت کشور فرانسه بیکار هستند؟ پلیس
 کنیم. همین و بس.  کرده بودند اگر به عراق بروی ما دیگر از تو حفاظت نمی

الله زم  فقط به این دلیل است که وانمود کند موقعیتش مانند   دورخیز موسوی برای روحاین 
 نژاد است: مسیح علی

هایی که برای مسیح هست برای من هم هست.... پلیس میگه تو پای خودت هست.  محدودیت»
د از بری ریسکش با خودته. قرار بود با یک گروهی در آلمان مالقات کنم. از ایران آمده بودن

های اپوزیسیون. ظهر پلیس به من گفت اجازه نداری بری. به محض این که رسیدم دم مرز،  گروه
توانید بروید. گفتم  دارید. شما نمی  گذرنامه را دادم مرزبانی، گفتند آقای موسوی شما دست نگه

یل که تونی بری اما پای خودت هست. ... یک دل کنی. گفتند نه می توانی بری که شوخی می نمی
ات را خواهند  من نرفتم برای دادگاه سوئد این بود که دستگاه اطالعات گفت ساعت و محل

چرانید؟ گفتند  اید؟ شما غاز می  کاره ات خیلی راحت خواهد بود. گفتم پس شما چه داشت و زدن
 «. ها گفتند بهتر است شما استشهادت را ویدئویی بدهید با پلیس سوئد صحبت کردیم آن

https://www.youtube.com/watch?v=SLgcaVctG9k&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=SLgcaVctG9k&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=SLgcaVctG9k&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=SLgcaVctG9k&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3


198 
 

که توسط احمد شمس یکی از مأموران سابق « نگام»هاوس  در کالب ۱:۵۶:۰۳ساعت او در 
انگیزتر کرده و به  موضوع را هیجانشود  اداره می اکنون مقیم ترکیه است وزارت اطالعات که هم

 های هالیوودی گفت: شکل فیلم
نرفتم  دانید که بنده چقدر در خطر هستم. من علتی که شما به عنوان یک افسر سپاه می»

استکهلم روزی که محاکمه حمید نوری شروع شده بود. چون هم سازمان امنیت بریتانیا، هم 
ها بدانند کدام ساعت  توانیم گارانتی کنیم. چون اگر این سازمان امنیت سوئد گفتند فالنی ما نمی

بنده  زنند. گفتم وسط سوئد؟ گفتند بطور قطع. خوب تو در کجا هستی با تک تیرانداز تو را می
 «جزیره است...  نرفتم. در بریتانیا من امن امن هستم. چون بریتانیا اوالً 

outube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BEhttps://www.y
%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84

%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
 ، مکانیدر  موسویشود که رژیم به مجرد فهمیدن ساعت حضور  تر از این می آیا ادعایی مضحک

 ؟ بگذاردتیرانداز  تکدر آنجا برای ترورش 
حمید « کیفرخواست»تواند شکوائیه قضایی بنویسد و  گویی می گآیا فردی با این درصد از جفن

 نوری را تهیه کند؟
تر شدن دامنه دروغپردازی کاوه موسوی خوب است توجه کنیم که خود من، با آن  برای روشن

و شاکی اصلی پرونده  ام که نقش اصلی را در به دام انداختن و تشکیل پرونده علیه نوری داشته
هستم، درحال حاضر، در سوئد ، با هیچ خطر تروریستی از سوی رژیم مواجه نیستم چه برسد به 

 اش برای رژیم بیشتر است تا ضررش.  موسوی که استفاده
پلیس امنیتی سؤئد مرا مورد حفاظت امنیتی ویژه قرار نداده است چرا که در حال حاضر خطری 

 متوجه من نیست. 
ر احتمالی من در جریان رسیدگی به پرونده حمید نوری، بزرگترین موهبت برای جنبش ترو

من نه ماه تمام هر توجه کنیم که  .مرتکب شوددادخواهی است. محال است رژیم چنین خطایی 
کید أروز چشم در چشم حمید نوری در دادگاه داشتم و خود نوری و نیز وکالیش مدام ت

دستگاه موسوی چه موقعیتی داشته که کردند همه این پرونده زیر سر ایرج مصداقی است.  می
از مرز که نگذارند  نداطالعاتی انگلیس به همه مرزهای زمینی و هوایی و دریایی انگلیس ابالغ ک

مک »به دفتر حقوقی با معرفی ما این بوده که  او نقشوقتی توجه کنیم که تنها   خارج شود.
استعداد او را در پراکندن دروغ های شاخدار  ،نمایددر دستگیری نوری همکاری «  کو

   یابیم.  درمی

https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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گاه شدن  ذکر این نکته الزم است که در چهار روز اولی که در دادگاه شهادت  دادم به دلیل آ
ا حفاظت فرقه رجوی علیه من، تدابیر ویژه امنیتی برایم قرار دادند و ب  سرویس امنیتی از توطئه

شدم و همه جا با محافظ بودم حتی هنگام رفتن به دستشویی و یا صرف  ویژه به دادگاه برده می
 نهار.  

ای و به  های رسانه هایش را با استفاده از شبکه ها و بزرگنمابی اشاره کنم که موسوی جعل پراکنی
 ست.  اش هم در این رسانه بوده ا انجام داده و آخرین جنجال« من و تو»ویژه 

پیدا شد و زم را « من و تو»کاوه موسوی در   الله زم ناگهان سروکله رحمانه روح پس از اعدام بی
الله زم وصل شده  کرد که به عنوان وکیل به خانواده روح خواند. یک روز اعالم می« قهرمان ملی»

عنصر امنیتی پرداخت، و روز دیگر وکیل و مشاور حقوقی وفا نیکفر  و به هیاهو در مورد او می
الله زم مشارکت داشت و علی جوانمردی را به محاکمه و ...  شد که در به دام انداختن روح می

الله که به نقل از پسرش گفته بود نیکفر و شیرین نجفی عامل به  کرد و علیه پدر روح تهدید می
طلبانه و با وقاحت با اشاره به  فرصت که، او  بدتر آن کرد. درانی می اند یقه دام انداختن او بوده

 کوشید به دفاع از یک مهره امنیتی همچون وفا نیکفر بپردازد.  پرونده حمید نوری در سوئد می
این سند در مورد گفتگوی خودش با من در ارتباط با علی  ۳:۰۹:۰۴موسوی در ساعت 

 گوید:  جوانمردی می
گفت. وقتی مصداقی به من  ه حمید نوری میعین مزخرفاتی است که )جوانمردی( راجع ب»... 

گفت جواب جوانمردی را بده، گفتم نه. دادگاه داره شروع میشه .... تو ناراحت نباش. صبر  می
افته دوستان  کن دادگاه شروع بشه، وقتی دادگاه شروع شد، یواش یواش تو حافظه جمعی می

 «ها بودند.... رگرمی بودند هم کیبازی و بازا ها بودند و کالشانی که دنبال شعبده مردم کی
Dhttps://www.youtube.com/watch?v=h8OAgmdHFeM&ab_channel=%D9%BE%

8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D
8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

 
مطلقًا چنین گفتگویی بین من و کاوه موسوی نبوده است. حتی یک جمله با او در مورد علی 

کرد و  می موسوی هایی که بازی با توجه به حقهجوانمردی مثبت یا منفی صحبت نکردم. 
روشن است   کردم. نمیشخص ثالثی گفتگو  با او راجع به مطلقاً ازی که داشت شخصیت دروغپرد

و سوءاستفاده از پرونده   «بازی و بازارگرمی شعبده»و « کالشی» دنبالکه موسوی در اینجا هم به 
دعوای موسوی و  .ه استنکردسوءاستفاده کس به اندازه او از این پرونده  . هیچاستحمید نوری 
الله زم و وفا نیکفر باال گرفت  ماه پس از شروع دادگاه نوری بر سر پرونده روح ششجوانمردی 

https://www.youtube.com/watch?v=h8OAgmdHFeM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=h8OAgmdHFeM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=h8OAgmdHFeM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=h8OAgmdHFeM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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حامی به علت ماهیت متقلب و دغلکاری که دارد که البته حق با علی جوانمردی بود و موسوی 
 الله زم بود.   اندرکاران به تور افتادن روح یکی از عوامل رژیم و دست

 گوید: خود با وزارت اطالعات و اطالعات سپاه میاز ارتباط  ۳:۳۲:۰۰موسوی در ساعت 
دانید استعالمی که من در مورد آن آدمی که گفتی از وزارت اطالعات کردم. از  خود شما می»

توانی بخری به شرط این که افراد بشناسی. با صد دالر  ترین اسناد را می وزارت اطالعات محرمانه
دونی  انگیز از تو متحیرم تو یکی می ه پاسداران میشه خرید. سهیل شبادر حفاظت اطالعات سپ

 « این اسناد را کشیدم.  -۱تونه از داخل سیستم بکشه. بنده  که کاوه موسوی چه اسنادی می
دهد که وفا نیکفر نه  کند اسنادی را از وزارت اطالعات کشیده بیرون نشان می او سپس ادعا می

 پاه پاسداران بوده و نه امنیتی. پولشویی کرده و نه عضو س
Dhttps://www.youtube.com/watch?v=h8OAgmdHFeM&ab_channel=%D9%BE%

8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D
8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

بشود برای کند وزارت اطالعات و اطالعات سپاه سوپرمارکت است که  کاوه موسوی تصور می
همچنین به دروغ خبر از دستگیری شیرین  موسوی. ردخرید سند به قسمت مربوطه مراجعه ک

 داد، در حالی که او در ایران بود:  ینجفی در ترکیه م
 

 
 

در نظر داشته باشید که موسوی ابتدا یادداشتی منتشر کرده بود و دم از استرداد وفا نیکفر به 
است توانسته از رژیم « حقوقدان»با یک چرخش مدعی شد که چون  پس از آن زد. پاریس می

نگاهی خوبست به ایران نرفته است.  ۲۰۱۲استعالم کند و متوجه شده است که نیکفر از سال 
ای و امامان جمعه خوزستان و  داشته باشیم به تصاویر نیکفر با نمایندگان خمینی و خامنه

دار خوزستان و نمایندگان نیروهای انتظامی و سرکوب محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه و استان
 رژیم در خوزستان.

 

https://www.youtube.com/watch?v=h8OAgmdHFeM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=h8OAgmdHFeM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=h8OAgmdHFeM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=h8OAgmdHFeM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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جایی که وی در  از آن شد کهمدعی ی یبا پرگوو  گذاشتتمام   در دفاع از نیکفر سنگ ما موسویا
علی جوانمردی را متهم به  خود هیچ دادگاهی محکوم نشده پس بیگناه است اما در همان حال

بند نیست. او در  هایش پای موسوی به هیچ یک از گفته راست این است که .کرد  می« آدمکشی»
ای پایبند  تواند چند حرف بزند و چند چهره عوض کند. به هیچ پرنسیب و قاعده یک لحظه می

 نیست. 
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 .  ادد خواند و در رثای او داد سخن می می« دکتر کاوه موسوی»نیکفر نیز او را در این میان 
کاوه موسوی کسی است که اسنادی را توانست از »سند زیر مدعی شد:  ۵۴ر دقیقه موسوی د

داخل وزارت اطالعات بکشد بیرون، از داخل سپاه پاسداران بکشد بیرون که قانع کرد یک 
 «دادستانی را که شروع کند تحقیقات را. 

https://www.youtube.com/watch?v=9IKRYDIiYKw&ab_channel=PersianClubhou
se1 

معلوم نیست اسناد فوق که از وزارت اطالعات و سپاه بیرون کشیده چیست و کدام دادستانی را 
 ها قانع کرده است؟  با آن

تمامی اسناد یا متعلق به من  .و داردپرونده حمید نوری که هیچ ربطی نه به او و نه به اسناد ا
ها مشارکت اساسی داشتم و از طریق خودم در اختیار دادستان استکهلم  است و یا در تهیه آن

 قرار گرفت.   
مدعی شد که با دادستانی فرانسه در ارتباط است، و به  موسویبه بعد همین فایل  ۵۶از دقیقه 

دانم  داند که من می وفا نیکفر می»اش است ادامه داد که  مصداق  روباه و شاهدش که همان دم
ها دارند   که سیستم اطالعاتی فرانسه با سیستم اطالعاتی استرالیا در تماس بوده است و این

 «کنم. بنده دارم می کنند، یک مقدارش را هم خود همکاری می
موسوی نه تنها در سیستم اطالعاتی ایران و سپاه   شود که از این اظهارات چنین استنباط می

های اطالعاتی دیگر نقاط دنیا با یکدیگر نیز با خبر  پاسداران نفوذ دارد بلکه از ارتباطات سیستم
 کند. جل الخالق !  ها همکاری می است و خودش نیز با آن

داند که در آلمان و فرانسه و رومانی و سؤئد و  شته، بنا به ادعاهای موسوی، اونه تنها میاز این گذ
باید با کدام دادستان تماس بگیرد، بلکه شماره  برد امور قضایی می ترکیه و استرالیا برای پیش

او  جایی که مربوطه را هم دارد و می تواند بالفاصله تماس برقرار کند . بعالوه، از آن  تلفن

https://www.youtube.com/watch?v=9IKRYDIiYKw&ab_channel=PersianClubhouse1
https://www.youtube.com/watch?v=9IKRYDIiYKw&ab_channel=PersianClubhouse1
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ها  گیرند و او را تلفنی در جریان جزئیات پرونده المللی است همه او را تحویل می بین« شخصیتی»
 دهند.  قرار می

بدان معنایی که ما در نظر « پروانه وکالت»البته، در جایی دیگر، موسوی متذکر شده است که
کشور مختلف دارد به  کرد در سه داریم، ندارد. معلوم نیست آن سه پروانه وکالتی که ادعا می

شود که بیست سال پیش پروانه وکالتش در آمریکا کار  کدام معناست؟ البته یک جا مدعی می
 کرد.  می

  گاه تا ده« المللی داور دیوان بین»جدی و یک « حقوقدان»آخر این که، باید پرسید چگونه یک 
اند؟ آیا همین نکته گذر های شب وقتش را در کالب هاوس به مباحثه  می ساعت و تا نیمه

 اش شاغل نیست؟  های ادعایی کند که کاوه موسوی در پست و مقام مشخص نمی
هاوس او مدعی  نکته عجیب این است که پاسی از شب گذشته و پس از ده ساعت گفتگو در کالب

 شود به علت این که صبح وقت دادگاه و محاکمه دارد بایستی مرخص شود.  می
دست به هر « برادر حاتم طایی»واقع این است که کاوه موسوی برای مطرح شدن خود همچون 

 زند.  اقدامی می
موسوی عالوه بر نیکفر با جهانگیر شادانلو یکی از عوامل رژیم در پاریس نیز روابط نزدیکی دارد. 

 آورند.  همگی از یک جا سر در می« های امنیتی فاضالب»در واقع 
های کاوه موسوی انتشار ادعاهای دروغ درباره  چه که ذکرش رفت یکی از تخصص عالوه بر آن

 آورم :  هایی در این باره را می ای است. در زیر نمونه موضوعات روز رسانه
 ـ وی مدعی شد همان روزی که سعید کریمیان در استانبول ترور شد قرار مالقاتی با او داشتم. 

مطرح شد وی این توئیت را زد و مدعی شد با مدیر امور به محض این که موضوع امیر تتلو -
   مکالمه مفصلی داشته است:« تتلو»

 
 

 داد که در جلوگیری از اعدام اوجاالن نیز فعال بوده است:  ای جلوه می همانجا به گونه
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نژاد و سوءاستفاده از موقعیت وی شروع به  موسوی به منظور نزدیک شدن به مسیح علی -

 نتیجه ماند.  چاپلوسی شدید از وی کرد که با هشیاری او اقداماتش بی
در موردی دیگر، همراه با مطرح شدن نام سهیال حجاب و رفتار بی رحمانه ماموران رژیم با او،   -

 شنویم باز دروغ بافته که:  همین سند می ۴:۱۸:۳۰موسوی چنان که در ساعت 
ات  گاهی تلفن را برداشتم با رئیس زندان صحبت کردم. گفتم ببین من فالنی هستم. تو اسم»

آوریم. یک خورده  االن شناخته شده است. االن اگر یک مو از سر این بچه کم بیاد پدرت را در می
فالنی فالنی هستم. راجع به سهیال حجاب صحبت پته پته کرد فالنی، فالنی. گفتم بله من همان 

بعد هم مدعی شد ....« کردم. من تلفن را برداشتم و با رئیس زندان سهیال حجاب تماس گرفتم. 
 ...«اثر نبود. آدم وجدانش ناراحت میشه. این میشه پارتی بازی.  ظاهرًا بی» که 

https://www.youtube.com/watch?v=SLgcaVctG9k&ab_channel=%D9%BE%D8%
AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%

A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
آن قاضی که بهش زنگ زدم. یا رئیس زندان » شنویم که از زبان موسوی می ۱:۳۰:۲۵ر ساعت د 

 « یاد نوید افکاری. دیدید پنهانش کردند. از زندان بردند.  زنده
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE

D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%
%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

من به «  گوید: در مورد تماس با قاضی پرونده نوید افکاری می ،در کالب هاوس دیگریموسوی 
قاضی زدم. بهش گفتم آقای قاضی این نوار به من رسیده است. تو االن بدون تا آخر عمرت شکار 

 (۴:۲۱:۲۷)ساعت « ا حمید نوری. یعنی چی. یعنی این.کنی ببین ب خواهی شد باور نمی
_channel=%D9%BE%D8%https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab

AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%
A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

کسفورد تلفن رئیس زندان قرچک را گرفته و مستقیم با او صحبت می عجبا کند  که موسوی از آ
های  هاوس کالب به همین روال، دارد.  ترسد و دست از سر سهیال حجاب برمی و طرف می

https://www.youtube.com/watch?v=SLgcaVctG9k&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=SLgcaVctG9k&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=SLgcaVctG9k&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=SLgcaVctG9k&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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اند امیرعباس فخرآور   ها گفته شود که از وزارت اطالعات استعالم گرفته و آن مختلف مدعی می
ها بوده است اما سه بار او را عقب زدند تا به اطالعات سپاه وصل شد. او همچنین ادعا  آدم آن

اسم  که اگر شود یدهند. یا حتی مدعی م اطالعات به او اطالعات می کند اعضای ارشد وزارت می
اش جواب  گیرد و در مورد سرنوشت  را بدهند او تا صبح از چند تا استعالم می یک شخص

 دهد.   می
وقتی موضوع انتقال پول از ایران به خارج از کشور توسط وابستگان رژیم مطرح شد وی بالفاصله 

 گوید:   این سند می ۱۳:۲۰دست به کار شد. در دقیقه  
ر سرمایه از ایران طوری است که این دفتر انتقال ارز غیرمتعارف بانک مرکزی االن میزان فرا»

گفت کاوه باورنکردنی است مقدار پولی  کردم. می من با یکی از مدیران ارشدش صحبت می  اروپا،
 «. که از ایران داره خارج میشه

https://www.youtube.com/watch?v=nBvecDYCJ8o&ab_channel=%D9%BE%D8
%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8

%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
 

پروندهبرایدستگیریغالمرضامنصوریتهیهادعای
موضوع غالمرضا منصوری که مطرح شد من پیگیر پرونده او بودم و بیشترین اطالعات راجع به 

ها قرار دادم. فرقه  او، چگونگی اخذ ویزا و ... را من در اختیار رسانه  شخصی  او، زندگی  خانواده
کرد و اطالعات غیرواقعی منتشر  انیه صادر میهای من فریبکارانه بی رجوی نیز با اتکا به گزارش

گاه و پیگیر پرونده نشان دهد.  می  کرد تا خود را آ
خبرنگاران بدون »ای که داشتم  کردم و با توجه به تجربه من بر اساس احساس مسئولیتی که می

 در پاریس را صالح برای پیگیری پرونده تشخیص دادم. « مرز
عاتی که در مورد منصوری داشتم با رضا معینی مسئول میز ایران به همین منظور با توجه به اطال

نگاران در  در پاریس که مدافع حقوق روزنامه« خبرنگاران بدون مرز»و افغانستان و تاجیکستان 
المللی هستند صحبت کردم. شماره موبایل منصوری را که در فرانسه گرفته شده بود  سطح بین

 در اختیار او گذاشتم. 
المللی با دخالت و  به عنوان یک سازمان بزرگ و معتبر بین« خبرنگاران بدون مرز»قی بخش حقو

پیگیری مستمر رضا معینی به طرح شکایت علیه منصوری در آلمان و رومانی پرداخت. این 
 کرد.   سازمان پیگیرانه از طریق بخش حقوقی خود موضوع را پیگیری می

https://www.youtube.com/watch?v=nBvecDYCJ8o&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=nBvecDYCJ8o&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=nBvecDYCJ8o&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=nBvecDYCJ8o&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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ای مطرح کردن خود دست به دامان ربکا مونی شد و در در این میان ناگهان کاوه موسوی نیز بر
های سرتاپا جعل و دروغ کرد. در حالی که پیگیر اصلی  فضای مجازی شروع به انتشار توئیت

و رضا معینی بودند. در « خبرنگاران بدون مرز»پرونده غالمرضا منصوری بخش حقوقی 
او هر بار نسبت به رفتارهای موسوی  گفتگوهای متعددی که با رضا معینی پیرامون پرونده داشتم

 کرد. و ادعاهای غیرواقعی او اظهار نگرانی می
 گیری موسوی توجه کنید: ای از معرکه به گوشه

 

 
  وی بالفاصله خبر دیگری جعل کرد:

 
 

درحال پیگیری حقوقی پرونده « خبرنگاران بدون مرز»کنی؟  وقتی به او گفتم چرا جنجال می
 ام. وی این توئیت را زد:  ها داده لفن دستی منصوری را هم به آنهستند و من شماره ت
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یز تولید ها از سوی رژیم ن و گروگان گرفتن آنوی اخبار جعلی در مورد خانواده منصوری 
 کرد:  می
 

 
 

 کرد:  گویی می او در مورد محل هتل منصوری نیز یاوه

 
 

ها و به  پس از مرگ منصوری نیز او همچنان به پمپاژ دروغ خود ادامه داد. وی در گفتگو با رسانه
های عجیب و غریبی راجع به قتل غالمرضا منصوری مطرح کرد تا به  دروغ« من و تو»ویژه 

 ها وسعت دهد.  حضور خود در رسانه
بت کرده است و از او شنیده که که با بازپرس رومانی صح شد  مدعی« من و تو»وی در گفتگو با 

بعد از کالبدشکافی در خون منصوری الکل پیدا شده است. وی تلویحًا مدعی شد که بازپرس به او 
هم در  گفته منصوری به فاحشه خانه رجوع کرده و از کارت اعتباری استفاده کرده است. آن

 حالی که دنیا در قرنطینه کرونا بود. 
https://www.youtube.com/watch?v=K76aWpyGieo&ab_channel=%D8%B4%D9
%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D

%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1B%8C%D8 
گاه جنایی»موسوی همچنین در مقام   داد: نظریه کارشناسی می« کارآ

 

https://www.youtube.com/watch?v=K76aWpyGieo&ab_channel=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=K76aWpyGieo&ab_channel=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=K76aWpyGieo&ab_channel=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=K76aWpyGieo&ab_channel=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
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هایش  و این که بازپرس دغدغه داد از بسته بودن دفتر بازپرس پرونده خبر میو در توئیت دیگری 
  گذاشت: را با او در میان می

 
های رژیم را  آدم عالف و بیکاره گزارش تماسپذیرد که بازپرس پرونده به یک  آیا هیچ عاقلی می
 خودش را بدهد؟

 گوید: در توئیت زیر از تماس مستمر خود با دادستانی رومانی می

 
 

 سرانجام وعده داد که حقایق پس از سقوط رژیم مشخص خواهد شد:
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ازپرس ب ،کوشید این تنور را گرم نگه دارد. بنا به ادعای جدید موسوی یک سال بعد همچنان می
گوید از این که دولت جمهوری اسالمی و رومانی گفتند غالمرضا منصوری  رومانیایی به وی می

 خودکشی کرده حیرت کرده است:

 
 

تواند با بازپرس  داند یک بیکاره از انگلیس نمی ای عقل و درایت داشته باشد می هرکسی که ذره
العات پرونده را به یک ناشناس پرونده منصوری در رومانی تماس بگیرد. هیچ بازپرسی اط

منظور از دهد.  اندیشان را فریب می های شریرانه است که تنها ساده ها دروغ دهد. این نمی
 دادستانی آلمان است.« دادستانی فدرال»

  داد.  ماه پس از مرگ منصوری نیز همچنان به دروغگویی در مورد پرونده او ادامه می ۹او 

 
 

موسوی در مورد شکابت علیه منصوری به دولت آلمان و فرار او از این کشور به دنبال این 
با اسم غالمرضا منصوری آشنا  ۱۳۹۹گوید. موسوی در پایان خرداد  شکایت هم دروغ محض می

 برد و حضوری در آلمان نداشت.  در رومانی به سر می ۱۳۹۸از اسفند وی شد. 
  گوید: رومانی می ورود او بهدر مورد تاریخ  وکیل قاضی منصوریثانی،  پور امیرحسین نجف

منصوری درخصوص تالش خود برای بازگشت به کشور توضیح داده که قبل از عید نوروز، »
تصمیم گرفته به ایران بیاید. با وجود شیوع بیماری کرونا در جهان، این سفر را به صورت زمینی 

او به مرزهای ترکیه رسیده، اما به دلیل  ت.ام داده اسو با استفاده از قطار و اتوبوس انج
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بودن مرزها، مجبور به بازگشت به کشور مبدأ شده است. منصوری در بازگشت از مرز ترکیه،  بسته
 «د.توانست به کشور رومانی برس

https://www.khabaronline.ir/news/1401619 
در  ۹۹برده، کاوه موسوی چگونه در خرداد  سر می در رومانی به  ۹۸وقتی منصوری از اسفند 

   آلمان علیه او شکایت کرده است؟


 سوزاندنامکاندستگیریقاضیحسنتردست
«  م -رضا»یکی از هموطنانمان از شهر برمن آلمان به نام  ۲۰۲۰در سحرگاه دهم نوامبر سال 

 اطالعاتی را راجع به حسن تردست برایم ارسال کرد. او برایم نوشته بود: 
کردم متوجه شدم قاضی جنایتکار حسن تردست قاتل ریحانه  با خانم شعله پاکروان صحبت می»

رفت و آمد دارد حتی عکسی با یکی از دخترانش و همسرش و  جباری بطور مرتب به آلمان
کنم سوالم از شما این است با توجه به کارنامه این  پسرش را سرچ کردم که برایتان ارسال می

کنم بنده  جنایتکار آیا امکان دستگیری او در آلمان فراهم است و اگر من در این مورد اشتباه می
 «.ناب مصداقیرا مطلع کنید با سپاس از شما ج

برای او پیغام گذاشتم و با هم به گفتگو پرداختیم. وی همچنین همه ردهای فیس بوک مربوط 
های متعددی برایم ارسال کرد. من از او  به تردست و بستگانش در هلند و آلمان را با عکس

ودم و ها بود که دنبال قاضی تردست ب کس موضوع را مطرح نکند. مدت خواستم که مطلقًا با هیچ
کردم. از او خواهش کردم تحت هیچ شرایطی این موضوع را با کس دیگری در  رد او را دنبال می

که « عدالتخانه و ویرانگرانش»میان نگذارد تا بتوانیم به موقع عمل کنیم. با آن که در جلد پنجم 
او در   انتشار یافت یک بخش را به تردست اختصاص دادم، ذکری از خانواده ۲۰۲۰در نوامبر 

گاه شوند. روز دوازده نوامبر ساعت شش بعداز ظهر این هموطن  برلین و هلند نکردم تا مبادا آ
 عزیز برایم نوشت: 

با سالم خدمت شما صادقانه بگویم من ابتدا به شما و پس از دو روز به کاوه موسوی در این »
. شنیدم دیشب در تلویزیون مورد پیام دادم و هیچ گونه نوشته یا خبر و یا عکسی را منتشر نکردم

میهن گله داشتید از نشر این خبر، به شرافتم من کوچکترین حرکتی که شما اشاره داشتید انجام 
ندادم فقط به خانم شعله پاکروان کوتاه خبر فرستادن مشخصات تردست برای جناب مصداقی و 

از شما  هستم رسماً  کنید در همین موضوع من مقصر کاوه موسوی را دادم. اگر باز هم فکر می
 «خواهم. معذرت می

https://www.khabaronline.ir/news/1401619
https://www.khabaronline.ir/news/1401619
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مسئولیت کرده و به من خبررسانی کرده بود توضیح دادم که   به هموطن عزیزم رضا که احساس
که  تقصیر او نیست. البته اشتباه بزرگ وغیر عمدی او این بود که نزدیک به یک روز پس از آن

ذاشته بود. همین کافی بود تا موسوی خبر را به اطالع من رسانده بود آن را در اختیار موسوی گ
 بالفاصله کار را خراب کند و پرونده را بسوزاند.   

خواستم با ایشان  دانستم که خانم پاکروان نیز در این زمینه اطالعات دارد. تازه می من نمی
 های کاوه موسوی شروع شد.  هماهنگی کنم که جنجال

های قاضی  ای مجازی را با انتشار عکسنوامبر، فض ۱۰شب  ۱۱کاوه موسوی، حوالی ساعت 
دانست  کشید، در حالی که می تردست در آلمان، پر کرده و برای دستگیری او شاخ و شانه می

 برد.  در ایران به سر می ۲۰۲۰وی چهار سال قبل آلمان بوده و در نوامبر 
 

 
 

 
 

 موسوی در ادامه عکسی از تردست را انتشار داد و در توصیف آن نوشت:
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برایش فرستاده بود مردم را « م -رضا»هایی که  ها و آدرس موسوی همچنان با انتشار عکس
 داد:  فریب می
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به این ترتیب، جنجال عجیبی در فضای مجازی به پا شد. درحالی که قاضی تردست در ایران 

و هشدارهای عجیب و  شد های سیاسی طرح می بود، انواع و اقسام اخبار کذب از سوی چهره
شد و همگی درصدد این بودند که جلوی فرار تردست از آلمان  غریب به مقامات آلمانی داده می

 را بگیرند!
که  موسوی توجه کنید ادعاهایبه . موسوی اما از رو نرفت و اخبار جعلی دیگری منتشر کرد

 گوید: چگونه دروغ می

 
داند که چراغ خانه تردست در تهران خاموش است  میکنید این قالتاق حتی  چنانچه مشاهده می

  کند! ان او را رصد میگو در هلند و آلمان منازل بست
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دهند که  است به بایگانی مرزبانی آلمان نیز دسترسی دارد. ناگهان به او خبر می این شیاد مدعی
 تردست در ایران دیده شده است. 

 

 
 به اروپا سفر کرد.  ۲۰۱۶جهت اطالع خوانندگان بایستی بگویم که تردست آخرین بار در سال 

تور انداختن  هایم برای به دهد که شاهد شکست تالش به من نان قرض میموسوی در خبر زیر 
  توسط او بودم.دومین جنایتکار رژیم 
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صورت فعاالنه به جعل خبر پرداخت و تری بخشید و به  گیری خود ابعاد گسترده موسوی به معرکه
خبر از همه جا را متهم  با همدستی بابک سرخپور انتشار داد. توجه کنید که چگونه مردم بی

 کند:  می
 

 
 

 
 

 
 

 داد:  بابک سرخپور وردست موسوی و مسئول روابط عمومی وی وعده بازداشت تردست را می

 
وله و سایت شخصی خودم توضیح دادم که چگونه طرح  ای در دویچه همان موقع با نگارش مقاله

دستگیری احتمالی قاضی تردست سوخت تا بلکه جامعه با بخش کوچکی از مشکالت بزرگ 
جنبش دادخواهی آشنا شود. البته از کسی نام نبردم. اما بعدها کاوه موسوی با وقاحت 

 وله علیه من مقاله نوشته است.  ایرج مصداقی در دویچه الوصفی مدعی شد که زاید
841.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-841.html
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-841.html
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بازی کاوه موسوی را خوردند و با او همراه  های سیاسی نیز فریب حقه  متأسفانه برخی از چهره
خندید فراخوان  ی دستگیری قاضی تردست که در تهران به ریش همه میشدند و برا

 خواندند.  خارجه این کشور را به پاسخگویی فرا  دادند و دولت آلمان و وزارت دستگیری 
های عجیبی  به هر شکل ممکن درصدد مطرح کردن خود است داستان که  محمد آسنگران

سرهم کرد مبنی بر این که قاضی تردست در فروشگاهی مشغول خرید بوده و فروشنده با 
حضور قاضی تردست در به این ترتیب مشاهده کارت اعتباری او به دوستانش تماس گرفته و 

گفت و به زعم خود به من و فرج سرکوهی که   هاو نزدیک به نیم ساعت یاو  آلمان لو رفته است!
 انتقاد کرده بودیم پاسخ داد.  در این رابطه نسبت به اقدامات نادرست

7X3M&ab_channel=MoAsangaran-https://www.youtube.com/watch?v=2ztNYW 
بردن به اشتباهش هم پوزش  همه ما ممکن است اشتباه کنیم اما آسنگران حتی پس از پی

وی نیز راجع به این موضوع بطور مشروح  تی  همان موقع در میهن و طلبکار هم بود. نخواست
 توضیح دادم:

  
https://www.youtube.com/watch?v=GJlHp9FYWvs&t=1860s&ab_channel=Saeed

Behbahani 
ر ها د ای از جنجال با درنظر گرفتن اینکه که ما تجربه دستگیری حمید نوری را داشتیم، به گوشه

 این نوشته کیهان لندن توجه کنید. 
 

https://kayhan.london/fa/1399/08/24/219262/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2ztNYW-7X3M&ab_channel=MoAsangaran
https://www.youtube.com/watch?v=2ztNYW-7X3M&ab_channel=MoAsangaran
https://www.youtube.com/watch?v=GJlHp9FYWvs&t=1860s&ab_channel=SaeedBehbahani
https://www.youtube.com/watch?v=GJlHp9FYWvs&t=1860s&ab_channel=SaeedBehbahani
https://kayhan.london/fa/1399/08/24/219262/
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برد آیا با هوچیگری کاوه موسوی، او فرار  فکر کنید قاضی تردست همان موقع در برلین به سر می
مدعی شد که وقتی هشتک « کلمه»با احمد رأفت در تلویزیون  کرد؟ او به دروغ در گفتگو نمی

حسن تردست را زد، اقدامات قضایی را برای دستگیری او  انجام داده بود تا « مزدور قاضی»
خواستم با خانم شعله پاکروان  چنانچه در آلمان باشد نتواند فرار کند. به دروغ مطرح کرد می

ها بود که به من فشار  حتی مدعی شد که تقصیر خانواده صحبت کنم و استشهاد او را بگیرم.  و
از برمن آلمان « م -رضا»به جز آوردند که اقدام کنم و اطالعات نادرست داشتند. حال آنکه  می

پا کرده بود. موسوی  کس با او تماس نگرفته بود و او بالفاصله در فضای مجازی هیاهو به هیچ
 کرد.  اما برای مطرح کردن خود از هیچ زشتی فروگزار نمی مطمئن بود که تردست در ایران است

 
 

CIGk&ab_channel=kalemehtv-https://www.youtube.com/watch?v=593_Vo 
 

اگر به همراه کنم :  موسوی پرسش می از مدعیان دفاع از کاوهحال با توجه به همه این موارد، 
و امثال  کردیم و موسوی ریزی و اجرا نمی ایوبی طرح به دام انداختن نوری را برنامه هرش صادق

پرید؟ اگر دست  دادیم، آیا مرغ از قفس نمی فرسا دخالت می را در این کار سخت و طاقت او
 شدیم؟  کردم، آیا موفق به دستگیری نوری می موسوی را کوتاه نمی

 اند:  اعتراض کرده ۲۰۲۰ها هم پاسخ موسوی به مردمی است که به اقدامات او در ماه دسامبر  این
 

https://www.youtube.com/watch?v=593_Vo-CIGk&ab_channel=kalemehtv
https://www.youtube.com/watch?v=593_Vo-CIGk&ab_channel=kalemehtv
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آیا برای مدیریت پرونده نوری با وجود شیادانی چون کاوه موسوی و دشمنانی چون فرقه رجوی 
چپ »چون پرنسیبی  ها دالر هزینه برای کارشکنی در پرونده و رقبای حسود و بی با میلیون

کنند و بخشی از  جست و خیز می« طلبی سلطنت»و ابلهانی که در لباس « درمانده و وامانده
های عوامل دستگاه  مصدقی از جنس رامین کامران و شرکاء و خنثی کردن توطئه« ملیون»

داشتم و جوانب مختلف پرونده را  امنیتی و قضایی و تبلیغاتی رژیم نبایستی اعصابی پوالدین می
 گرفتم؟ نظر میدر 
های حقوقی و قانونی آن  ها همه به غیر از تالش برای تشکیل پرونده و در نظر گرفتن جنبه این

 است. 
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المللیادعایکذبشرکتدردستگیریجنایتکارانبین
موسوی پس از افتضاحی که در رابطه با قاضی تردست به وجود آورد به جای عذرخواهی، در 

برای توجیه موضوع، آسمان به ریسمان بافت و « کلمه»تلویزیون گفتگو با احمد رأفت در 
ثانیه تخصص نداشته خود را به  ۲:۳۵تری نیز مطرح کرد. او در دقیقه  های عجیب و غریب دروغ

 رخ کشید و گفت: 
ها در رواندا، در  کش ها، نسل «ژنوسایدر»من شانزده سال تجربه تو این کار دارم، در دستگیری »

ها بعد دستگیر شدند. در موضوع افرادی که  نی که در شیلی نقش داشتند و سالدستگیری کسا
 ....«السالوادور، اندونزی ژنرال   در آرژانتین بودند،

l=kalemehtvCIGk&ab_channe-https://www.youtube.com/watch?v=593_Vo 
وقتی  ادعا داشتسند زیر  ۳:۰۵:۰۰در ساعت لبته دروغگو کم حافظه است. او یادش نبود که ا

خواست برای دستگیری نوری اقدام کند به عمرش با دادستان سوئد تماسی نداشته. بعد آن  می
سال قبل برای  سیسال گذشته. سپس به یاوه گفت  و پنج بیسترا تدقیق کرد و گفت در 

 دستگیری یک ژنرال آرژانتینی با دادستان سوئد صحبت کرده است:
m/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8https://www.youtube.co

%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8
%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

رأفت تخفیف داده و از  احمدرسیم که موسوی به  ها توجه کنیم به این نتیجه می اگر به تاریخ
ابتدای  ی دستگیری ژنرال آرژانتینی دریا تقاضاو ۱۹۹۸مشارکتش در دستگیری پینوشه در سال 

نگفته است. چرا که او به شانزده سال سابقه فعالیتش در دستگیری جنایتکاران میالدی  ۹۰دهه 
گردد.  بر می ۲۰۰۳اش از زندان انگلیس در سال  کند و این تاریخ  به آزادی المللی اشاره می بین

 به تن خود قواره کرد. « فعال حقوق بشر»و « وکیل»به واقع پس از آن بود که وی لباس 
 بینید:  را می ۲۰۱۹و در دسامبر جا ادعای ا در این

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=593_Vo-CIGk&ab_channel=kalemehtv
https://www.youtube.com/watch?v=593_Vo-CIGk&ab_channel=kalemehtv
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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شدیدًا درگیر تجارت نفت و کالهبرداری  ۱۹۹۸موسوی در سال آمده،  همانطور که در اسناد باال 
بوده و نیز در همان « وکیل مؤثر در دستگیری ژنرال پینوشه»کند که  ادعا میلی نفتی بوده و

هم بوده است. نکته عجیب تر آن که  «عالی آفریقای جنوبی وکیل بیماران ایدز در دیوان»زمان 
هم بوده « وکیل کمیسیون حقیقت و آشتی ماندال در آفریقای جنوبی»موسوی مدعی است 

به ریاست اسقف دزموند توتو تشکیل شد و بین سال های  ۱۹۹۵است. این کمیسیون در سال 
ی این کمیسیون حدود بیست هزار قربانی رژیم آپارتاید داستان رنج خود را برا ۱۹۹۸تا  ۱۹۹۶

. حال باید از کاوه موسوی پرسید که آیا پروانه وکالت آفریقای جنوبی را داشته است که بازگفتند
 گرفته؟ هایی را در این کشور به عهده می وکالت چنین پرونده

او در مورد دخالتش در دستگیری پینوشه شرح کشاف دیگری در کالب هاوس با امیرعباس 
 دهد:  می ۶:۱۴:۰۳فخرآور در ساعت 

خواهد یقه او را  پینوشه جنایت را در شیلی کرده، سفر را به بریتانیا کرده، دادستان اسپانیا می»
به من گفت: میشه این کار را کرد؟ گفتم سه چهار   nóBaltasar Garzبگیره. بالتازار گارزون

دفعه سعی کردی نشده. این دفعه بیا بکنیم دیگه. برای این که امسال در ماه ژوئیه کجا بودیم، 
 « کردیم. ژوئیه در رم بودیم. پیمان رم را داشتیم بحث می

https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%
AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%

A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
د که بالتازار گارزون، قاضی مشهور اسپانیایی است که حکم دستگیری دان نمی موسوی حتی

 نداردعنوان و پست قضایی گارزون  که اطالعی از با آن اوپینوشه را داد و نه دادستان این کشور. 
کند که او از اسپانیا زنگ زده به وی و در مورد احتمال موفقیت تالش  با خیره سری ادعا می

 است  که در اسپانیا و بریتانیا آدم قحطی یا آ کرده است.  وجو  پرسبرای دستگیری پینوشه 
  ؟الخالق نباید گفت جلمراجعه کند؟  یک تاجر نفتی درگیر در کالهبرداری بهقاضی اسپانیایی 

شارالتان به قاضی اسپانیایی مشاوره حقوقی  مضحک تر از این سناریو قابل تصور نیست : موسوی 
تواند پینوشه را دستگیر کند و او بنا به توصیه  می« اساسنامه رم»دهد که به دلیل تصویب  می

 ۱۵۰)وکالی ما در سوئد ساعتی  که مدعی است ساعتی دو هزار پوند «وکیل بزرگ»حقوقی این 
شود و پینوشه را دستگیر  رد دست به کار میگی حق مشاوره می گیرند( الوکاله می پوند حق ۱۶۰تا 

جرایم ارتکابی »دانند که  طرف مشورت نمی ظاهراً  قاضی نهحقوقدان و  موسوی نه اما. کند می
میالدی قابل  ۲۰۰۲االجرا شدن اساسنامه و تشکیل دیوان، یعنی اول ژوییه  پیش از زمان الزم

 «.پیگرد نیستند

https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=mlivSIiy59M&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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دیپلمات اسپانیایی  ۱۹۷۵شهروندان اسپانیایی، ترور  مورد شکنجه ۹۴اتهامات پینوشه شامل 
برای اطالع خوانندگان بایستی بگویم  کارملو سوریا و یک فقره توطئه برای ارتکاب شکنجه بود.

 قاضی گازرون از اصل صالحیت جهانی برای دستگیری پینوشه استفاده کرد. 
کند  پرونده پینوشه را که ادعا مینادانی و بیگانگی موسوی با مسائل حقوقی و حتی تاریخی در 

 این سند گوش کنید: ۵:۴۴:۵۰توانید در اظهارات وی در ساعت  خودش دنبال کرده می
اش پینوشه و بریتانیا بود. خانم تاچر با آن قدرت و غیره نتوانست جلوی پرونده  زنده  نمونه»

 «پینوشه را بگیره دیگه
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8
%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8

9%88%D8%B3%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D 
وزیر بریتانیا بود. هنگام دستگیری پینوشه در  نخست ۱۹۹۰تا  ۱۹۷۹های  ل خانم تاچر بین سا

ها بود از  او سال .وزیر بود و خانم تاچر کوچکترین قدرتی در بریتانیا نداشت لندن، تونی بلر نخست
کرد. برای پی   اش را طی می کار نیز کنار رفته بود و دوران بازنشستگی رهبری حزب محافظه
 گویی موسوی هوش زیادی الزم نیست.  بردن به نادانی و یاوه

   کند: اراجیف دیگری سرهم میاین سند  ۸:۴۷:۴۰او در ساعت 
المللی از شیلی  بنده از بنیانگذاران جنبش همبستگی با مردم شیلی بودم. ... قانون جنایی بین»

جا میشه کار کرد. خدای من  فکر کردم آن چنان جلو رفت از وقتی پینوشه دستگیر شد. من آن
 « شاهد است به جز گل برای خانه من نفرستادند.

youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%https://www.
AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%

A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
شیلی شکل  ۱۹۷۳جنبش همبستگی با مردم شیلی در اقصی نقاط اروپا و آمریکا بعد از کودتای 

شد و اگر فعالیتی هم داشت در  شناخته می« مزدور ساواک»زمان  آن کاوه موسوی در ت وگرف
که  بود که پدرش قائم مقام آن بود. حمایت از مردم شیلی کجا بود« حزب رستاخیز»حمایت از 

 در پی موفقیت دسته گل برایش بفرستند.
در کنفرانس  ۱۹۹۸مدعی شد که در سال  ۱:۰۲:۲۹در ساعت « نگام»موسوی در کالب هاوس 

 بوده است. « پیمان رم»مشغول نگارش رم 

https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=xzmJFzPJ398&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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جا بود. ...  نوشتیم این بحث در آن رم،  وقتی پیمان رم را داشتیم می ۹۸ما تو رم، در کنفرانس »
دونید  گفتیم همه شما دولتی هستید، می خندیدیم. می گفتند عفو.... ما می ها می نماینده دولت

 « گفتند... های غیردولتی می ای سازمانه کنند. نماینده مردم بگیرندتان پوست شما را می
channel=%D9%BEhttps://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_

%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84
%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

است که او اطالع چندانی از آن ندارد. بر اساس « اساسنامه رم»گوید  چه موسوی می آن
 تشکیل شده است.  « المللی  دیوان کیفری بین»، «اساسنامه رم»

المللی بودند که بتواند به  کنفرانس رم خواهان تشکیل دادگاه دائمی بیننمایندگان حاضر در 
جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در نقاط گوناگون جهان رسیدگی کند. این معاهده در اول 

کشور اساسنامه رم  ۱۲۳قریب به  ۲۰۱۹به تصویب رسید و اجرایی شد و تا نوامبر  ۲۰۰۲نوامبر 
است را امضاء کردند. هنوز آمریکا، هند، چین و روسیه به آن  المللی ینکه مبنای دیوان کیفری ب

 .اند هنپیوست
در حال تدوین اسناسنامه رم بوده است. درحالی که  ۱۹۹۸موسوی مدعی است در ژوئیه 

در شهر رم ایتالیا گرد هم  ۱۹۹۸ژوئن  ۱۵صد و شصت کشور در تاریخ دیپلماتیک نمایندگان 
ژوییه همان سال، اساسنامه تشکیل  ۱۷مذاکرات دیپلماتیک سرانجام در آمدند و پس از یک ماه 

 دیوان را تصویب کردند. کاوه موسوی نماینده کدام کشور در نشست رم بوده است؟
   گوید: البشیر می  در مورد دستگیری عمر او در یگ گفتار کذب دیگر، 

وما، بنده و دوستانم پریدیم، زار فساد دولت جیکوب ز وقتی رفت آفریقای جنوبی در اوج لجن»
اش چی شد؟ آقای جیکوب زوما با گارد ریاست  سعی کردیم دستگیرش کنیم. دیدید نتیجه

اش آوردش او را گذاشت در هواپیما. ما سعی کردیم هواپیما را بگیریم ... امروز   جمهوری
 (۱:۴۵:۲۰) سند زیر، در ساعت «داره میره دادگاه الهه.   کجاست؟ امروز دستگیر است،

ab_channel=%D9%BE%D8https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&
%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8

%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
های کاوه  که در این کالب هاوس پای یاوه نیزبا های فارسی   رسانه نو فعاال« اننگار روزنامه»

باز کنند. اما  توانستند مشت وی را موسوی نشسته بودند با یک جستجوی اینترنتی ساده می
 ای.   دریغ از مسئولیت شناسی و کار حرفه

https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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میالدی توافق کردند که در اجرای قرار جلب صادره علیه  ۲۰۰۹سران اتحادیه افریقا در سال 
اما پرونده عمرالبشیر در آفریقای جنوبی به شرح زیر  .عمر البشیر با دیوان همکاری نداشته باشند

  است:
 « پرتوریا» جنوبی متعاقب ورود عمر البشیر وارد عمل شد. دادگاه عالی  نظام قضایی آفریقای»

در آفریقای جنوبی بررسی اجرای قرار « سازمان های مردم نهاد»متعاقب درخواست یکی از 
ممنوع »جلب عمر البشیر را آغاز کرد. در یک اقدام بی سابقه، دادگاه عالی دستور موقت 

صادر کرد. امری که خود اقدامی بزرگ و معناداری  بودن رییس جمهور سودان را« الخروج
محسوب می شود. ممنوع الخروج کردن رییس جمهور یک کشور در راستای جلب او، دستاور 

با این حال با ترتیباتی که  .بی سابقه ای در مسیر پایان بخشیدن به فرهنگ بی کیفری بوده است
یان یافتن نشست سران اتحادیه آفریقا و در ظاهرا دولت آفریقای جنوبی انجام داد البشیر با پا

تصمیم گیری درباره اجرای قرار جلب وی در حال برگزای بود   حالیکه جلسه دادگاه عالی جهت
با پرواز از یک فرودگاه نظامی از کشور آفریقای جنوبی خارج شد و قرار جلب دیوان باز هم معطل 

 «ماند.
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1948981 

 شیاد و دوستانش در کجای این پروسه قضایی قرار داشتند؟ باید پرسید کاوه موسوی 
 نپرسیدموسوی فرصت استفاده نکرد و از ها سال تجربه خبرنگاری از  رأفت با ده احمدمتأسفانه 

شان از  چگونه توانسته چنین نقشی در دستگیری افرادی بازی کند که منطقه جغرافیایی
است؟ اگر آری چرا هیچ اسم « سوپرمن حقوقی»آیا او  آمریکای التین تا شرق آسیا و آفریقا است؟

ای را کاندید جایزه صلح  المللی نیست؟ آیا نباید چنین عجوبه های بین  و نشانی از او در رسانه
 نام داد؟ « شکارچی قرن»بل کرد و یا نو

در « پرسپولیس»موسوی در سخنرانی خود قبل از نمایش فیلم انیمیشن  ۲۰۱۵در فوریه 
کسفورد  اش شد.  به یاوه مدعی ارتباط با آلبرتو نیسمان قبل از قتل زدنی با پررویی مثال دانشگاه آ

آرژانتینی پرونده انفجار آمیا صورت دادستان  آلبرتو نیسمانده روز پس از قتل  این سخنرانی
نیسمان از ده سال قبل با او در تماس بوده و این دو، طی این مدت  و موسوی مدعی شد گرفت

پرداختند. موسوی همچنین مدعی شد که نیسمان از او خواسته بود  به گفتگو با یکدیگر می
د، چه اعمالی را انجام سندی را برایش تهیه کند که در آن نشان دهد رژیم پس از یک سوءقص

هایش گفت من به نیسمان گفتم نیازی نیست که من  گویی دهد. موسوی در ادامه دروغ می
چه که در دادگاه  سندی را برای تو تهیه کنم. رویا حکاکیان در رابطه با ترور میکونوس و آن

 برلین گذشته کتاب جامعی نوشته است. 

http://irdiplomacy.ir/fa/news/1948981
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1948981
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-iranian-moussavi-kaveh-talk-introductory-https://podcasts.ox.ac.uk/persepolis
lawyer-rights-human 

کسفورد چگونه فریب این حقه« قانون، عدالت و اجتماع»نشریه مالحظه کنید  را باز  دانشگاه آ
 دهد:  خورد و جعلیات او را انتشار می می

lawyer-rights-human-iranian-moussavi-kaveh-https://www.fljs.org/talk 
شود و از عجایب  به سمت دادستان پرونده انفجار آرژانتین انتخاب می ۲۰۰۴نیسمان در سپتامبر 

روزگار آن که بنا به ادعای کاوه موسوی بالفاصله با وی که یک تاجر نفتی مشهور به داشتن 
روابط نزدیک با دولت جمهوری اسالمی است و تازه از زندان بریتانیا به جرم کالهبرداری آزاد 

 کشد.  ها تا لحظه قتل نیسمان طول می تر آن که رابطه آن گیرد. عجیب ده تماس میش
های ساده از امثال موسوی موجب  کنم که عدم طرح پرسش توجه شما را به این نکته جلب می

   هایش به طرز عجیبی پیشرفت کند: گویی شود که او در هذیان می
تانامو بی رفته بود رسول علیه بوش و حمدان گوان»گوید:  این سند می ۵۵:۴۷:۱۰او در ساعت 

 «جا بودم دیگه. علیه رامسفلد. دو پرونده که شما ببینید بنده خودم آن
اش به دیوان عالی آمریکا در پرونده گوانتانامو بی  در مورد مراجعه ۵۵:۴۸:۱۵وی در ساعت 

 گوید:   می
سال پیش  ۲۰کرد، درسته.  تم کار میجا. آن موقع پروانه وکال نتیجتًا وکال توانستند بروند آن»

جا ما  ریم آن ای نداره. کار حقوقی که احتیاج  به پروانه وکالت نداره. می بود. االن دیگه فایده
کنه. دفتر خود بنده خوب خانم ربکا یکی از  گیره، کارش را می ها می بیست سی تا از این وکیل

ها بودند. رسول،  دیوان عالی آمریکا. شاکی کیکنه. ما رفتیم  هایی است که در آنجا کار می وکیل
 « الدن. بنده اسامه بن

?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8https://www.youtube.com/watch
%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8

%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
های موسوی در  وته یکی از شیوه سر و جمالت بیگویی و به کار بردن افعال نادرست  پریشان

 دروغگویی است. 
درگیر  ۲۰۰۳، ۲۰۰۲های  محاکمه شده و در سال ۲۰۰۲کسی که در پرونده کالهبرداری در سال 
همان موقع در دیوان عالی آمریکا پرونده  کند ، ادعا میزندان و حبس و محکومیت حقوقی بوده

شان در گوانتانامو بی و ... به نیابت از عامل اسامه بن الدن و ...  بوش و رامسفلد را به جرم اعمال
 کند. دنبال می

https://podcasts.ox.ac.uk/persepolis-introductory-talk-kaveh-moussavi-iranian-human-rights-lawyer
https://podcasts.ox.ac.uk/persepolis-introductory-talk-kaveh-moussavi-iranian-human-rights-lawyer
https://www.fljs.org/talk-kaveh-moussavi-iranian-human-rights-lawyer
https://www.fljs.org/talk-kaveh-moussavi-iranian-human-rights-lawyer
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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زبان که در این کالب هاوس حضور داشتند  های فارسی  اران و فعالین رسانهنگ آیا نباید به روزنامه
پرسد  کردند اعتراض کرد. کسی از او نمی کردند و سکوت اختیار می و این خزعبالت را گوش می

 کرد؟  کار میچگونه این پروانه در آمریکا توضیح بده که  گیریم که تو دارای پرونده وکالت بودی،
با  و گری برای خود دست و پا کرده و با حیله۲۰۲۲جعلی که ماه ژوئن    ندگینامهاما موسوی در ز

کسفورد انتشار داده مدعی شده همکاری ربکا مونی  گهی در سایت دانشگاه آ به عنوان یک آ
  است:

 
-political-and-legal-case-noury-https://www.law.ox.ac.uk/events/hamid

perspectives?s=08 
زندانیان  habeas corpusدر آن دوره، کاوه دو کنفرانس مهم در مورد خلیج گوانتانامو و حقوق »

ده در پرونده ها با احکام اساسی دادگاه عالی ایاالت متح گوانتانامو ترتیب داد. این کنفرانس
 «رسول علیه بوش و حمدان علیه رامسفلد دنبال شد.

یک جا ادعای برگزاری کنفرانس است و در جای دیگر رفتن به آمریکا و داشتن پرونده وکالت و 
 طرح شکایت در دیوان عالی آمریکا. 

و  habeas corpusهر دو این ادعاها جعلی و دروغ است. گزارش چگونگی تشکیل پرونده 
توانید بخوانید. هیچ ربطی به کاوه موسوی  پیگیری و تصمیمات مربوط به آن را در آدرس زیر می

 و کنفرانس ادعایی و ... ندارد. 
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA480094.pdf 

ایرج مصداقی در اجالس ساالنه کمیسیون   پی سخنرانیمثل این است که من ادعا کنم در 
های غیردولتی آمریکای  و شرکت او در جلسات متعدد سازمانحقوق بشر ملل متحد در ژنو 

 موضوعات چه ربطی با یکدیگر دارند؟پینوشه در لندن دستگیر شد.  التینی در ژنو،
کسفورد بر ساالنه صدها کنفرانس در کالج شود. حتی اگر ادعای  گزار میهای مختلف دانشگاه آ

ای است که وقتی کسی مثل  پا افتاده بسیار پیش  کاوه موسوی حقیقت هم داشته باشد مسئله
زند؛ مثل  موسوی چیزی برای عرضه ندارد آن را به عنوان یک سابقه مهم برای خود جا می

دنیا عضو عفو  ها نفر در الملل و مخالفت با حکم اعدام. امروز میلیون عضویتش در عفو بین
 الملل هستند.   بین

https://www.law.ox.ac.uk/events/hamid-noury-case-legal-and-political-perspectives?s=08
https://www.law.ox.ac.uk/events/hamid-noury-case-legal-and-political-perspectives?s=08
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA480094.pdf
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA480094.pdf
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نیز در که پیش از این به او اشاره رفت  «دکتر امید ساعدی»نکته جالب توجه این که وکیل 
بار موسوی کرده است تا زمینه الزم را « استاد»و   «دکتر»صحنه حاضر است و پیشتر کلی عنوان 

 های او فراهم کند.   برای پذیرش یاوه
 گوید: می سرانه دیگری را مطرح کرده و ادعای خیره همین سند ۲:۱۸:۳۰موسوی در ساعت 

م ییگو حساب را منجمد کردیم. طرف صاحبش هم منکر است که حسابش هست. ما می ۴ما »
  unexplainedجا تا تکلیفش معلوم بشه. این قانونی است که مونه این خیلی خوب پول می

wealth order دونه که نویسنده  در انگلستان که خیلی هم قانون مؤثری است. رضا حسین بر می
ونه. ما این را برای این نوشتیم و دادیم به  د میجا هم نشسته است.  این قانون کی بوده. این

 «دولت بلر. این دولت هیچ کاری هم نکرد. 
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8
%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8

%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
  unexplainedگیرد که قانون وسوی یکی از فعاالن بلوچ نزدیک به عربستان را شاهد میکاوه م

wealth order کند و مهر تأیید بر  گویی سکوت می را وی نوشته است. او نیز در مقابل این یاوه
کند و خود را  زند. بد نیست بدانیم کاوه موسوی از چه چیزی صحبت می بندی موسوی می خالی

 زند.  ه قانونی جا مینویسنده چ
( نوعی حکم دادگاه است که توسط دادگاه بریتانیا صادر UWOحکم ثروت غیرقابل توضیح )»

شود تا هدف و یا شخص مورد نظر را وادار به افشای منابع ثروت غیرقابل توضیح خود کند.  می
UWO معرفی شدند و توسط  ۲۰۱۷قانون امور مالی جنایی  ۲تا  ۱های  ها توسط بخش
 شوند.  اداره می ۲۰۰۲قانون درآمدهای حاصل از جرم  ۸از قسمت  ۳۶۲A-362Tهای  بخش

d_wealth_orderhttps://en.wikipedia.org/wiki/Unexplaine 
گاهی افراد و مخاطبان خود  رویکه موسوی  نوعی از حکم »با نام بردن از  کند حساب میناآ

و جا زدن آن به عنوان قانونی که شخصًا نوشته و گرفتن تأیید از فردی که مطلقًا سوادی   «دادگاه
 برد.  ندارد مقاصد پلید خود را پیش می  در این زمینه

در پرونده خانم زهرا کاظمی نداشت. چرا که پروانه « وکالت»سمت  از این گذشته، موسوی
دفتر  ادعای تجربه ی وکالت در ایران، بازی و وکالت در هیچ جای دنیا نداشته و ندارد. او با حقه

و به خرج فریب داد کرد  که در پرونده زهرا کاظمی، حقوق خانواده او را نمایندگی میرا  وکالتی
اش شد. او قرار بود در جلسه مقدماتی دادگاه  این دفتر یک سفر مفت و مجانی به مونترال نصیب

جایی که  ها شهادت دهد. از آن عدالتی موجود در آن به عنوان شاهد در مورد قوانین ایران و بی

https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://en.wikipedia.org/wiki/Unexplained_wealth_order
https://en.wikipedia.org/wiki/Unexplained_wealth_order
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مکن که م قش شاهد همقاضی شکی در موضوع نداشت موسوی در دادگاه شهادت نداد و همان ن
 .ه او پیشنهاد کنند موضوعیتش را از دست دادبود ب

در حکم دادگاه تجدید نظر آمریکا در مورد سوابق جعلی کاوه موسوی که خودش ارائه داده در 
 مورد نقش وی در دادگاه زهرا کاظمی آمده است: 

 
های حقوق بشری حضور داشته است.  او به عنوان کارشناس در بسیاری از کیس»

ها پرونده زهرا کاظمی علیه دولت ایران در دیوان عالی کبک در شهر  ترین آن دهش شناخته
 «است. ۲۰۰۹مونترال کانادا در سال 

https://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2017/07/16-499-tsac-
Comparative-Law-Scholars.pdf  

بشری به عنوان کارشناس حضور نداشته و در مورد  در هیچ کیس حقوق موسوی
توانسته بود  فریبکاریبا  اشاره رفت او که انچنگوید.  نیز دروغ می« ها ترین آن شده شناخته»

به  نهایتاً که  به دست آورددر دادگاهی در مونترال « کارشناس»تحت عنوان  برای خود موقعیتی 
 . سر انجام نرسید

در توصیفی که برای دادگاه عالی آمریکا ارسال کرده به دروغ نقش خود را با یک  موسوی
خاصی کرده است. « کارشناسی»دهد که گویا در پرونده  ای جلوه می بزرگنمایی عجیب به گونه

 دهد.  زهرا کاظمی ارتقا می« وکالت»ها به مقام  سپس همان را در توئیتر و گفتگو با رسانه
در مورد نقش خود کند تا  همه تالشش را میکه فردی با چنین روحیه و منشی  آیا برای درک این

قتی و  در تشکیل پرونده و محکومیت حمید نوری بزرگنمایی کند نیاز به استدالل بیشتری است؟
به جز مشارکت در دستگیری حمید نوری تاکنون موفقیتی کنیم او  را مرور میموسوی  سرگذشت

 در جایی نداشته است. 
هم در پیش از آن که دستگیر و زندانی شود  بر پایه تحقیق و پرس و جو متوجه شدم که موسوی

که موسوی در انتخابات دوره دانستم  .گذاشته است پیرامون جایگاه و مقامش کم نمیگویی  گزافه
 کرده که مشاور انتخاباتی وی است. او در آن زمان به دلیل  دوم رفسنجانی، همه جا مطرح می

شد، تشخص  اش می صورت بادآورده نصیب معامالت نفتی و سود سرشاری که بهدر داشتن  دست
دید که خود را به رفسنجانی سنجاق کند.  درحالی که ادعای او دروغ  و مهم بودن را در این می
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ها وسواس داشت و مواظب بود گزک به  محض بود. چرا که رفسنجانی به شدت روی دو تابعیتی
فرزند سناتور رژیم سلطنتی هم بود و این کار را بدتر  موسویهد. بماند که دست دشمنانش ند

 در ایران بیاید.   رفسنجانیتخصصی نداشت که به کار انتخابات  اوکرد. در ثانی  می
تا  ۱۹۹۱های  کند که بین سال موسوی در بازجویی به عمل آمده در پلیس سوئد نیز اعتراف می

دوران رفسنجانی، هفت بار به ایران سفر کرده است. )موسوی که مصادف است با پایان  ۱۹۹۶
گوید! در حالی که تا هنگام  اش در مبارزه با رژیم می ساله  وسه چهل  در تبلیغات خود از سابقه

و بیست و چهارسال پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی در  ۲۰۰۲دستگیری در سال 
 کرد.( ان رفت و آمد میمعامالت نفتی با رژیم شرکت داشت و به ایر

شخصیتی او همین بس که وی همان کسی است که پس از پذیرش  پرنسیبی و بی برای فهم بی
کسفورد برای مطرح شدن خود هیاهوی بسیاری کرد. همان موقع  مهدی هاشمی در دانشگاه آ

کسفورد کار کرده است!« اندی سال و سی»کرد که  نیز به دروغ خود را کسی معرفی می  در آ
-hashemi-mehdi-accuses-mousavi-kaveh-https://www.radiofarda.com/a/f8

oxford/3539897.html 
گاهی نکته جالب توجه آن که فرقه رجوی که همدست و همراه کاوه موسوی شده ب ا وجود آ

ای  ها اشاره وی و دسترسی به متن بازجویی او در پلیس سوئد نه تنها به آن  دقیق از گذشته
پوشاند و به او  وکالت  بر تن موسوی می»کند  بلکه  در جهت اهداف خود  لباس  نکرده و نمی

 دهد.  می« دکتر»عنوان 
یاد او افتاد و با رنگ « دای آمریکاص»، و برمال شدن ماهیت موسوی  گویی بعد از این همه یاوه
 به گفتگو با او پرداخت:« الملل کارشناس حقوق بین»کردن وی به عنوان 

-position-ambassador-iran-tgues-farsi-https://ir.voanews.com/a/episode_voa
532566/6095020.html 

 
شانتهیهکیفرخواستواقدامبرایدستگیریتهدیدافرادبه

کند که متهمان آنها  پرونده را دنبال می ۳۷به دروغ مدعی شد که اش  موسوی در ادامه اکاذیب
 به محض خروج از کشور دستگیر خواهند شد.

آوری شده را چه کردی احتمااًل خواهد گفت  های مالی جمع اگر از موسوی پرسش شود که کمک
پرونده کردم. و اگر از او بپرسند که نام این افراد چیست احتمااًل خواهد گفت  ۳۷صرف تهیه این 

ا ه توانم نام آن به علت محرمانه بودن و تالش برای جلوگیری از مطلع شدن متهمان متأسفانه نمی
 را برمال کنم. 

https://www.radiofarda.com/a/f8-kaveh-mousavi-accuses-mehdi-hashemi-oxford/3539897.html
https://www.radiofarda.com/a/f8-kaveh-mousavi-accuses-mehdi-hashemi-oxford/3539897.html
https://ir.voanews.com/a/episode_voa-farsi-guest-iran-ambassador-position-532566/6095020.html
https://ir.voanews.com/a/episode_voa-farsi-guest-iran-ambassador-position-532566/6095020.html
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https://www.youtube.com/watch?v=K76aWpyGieo&ab_channel=%D8%B4%D9
A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D%88%D8%B1%D8%
B%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1 

 
 ۲۰چگونه . حکم تقلیل یافت ۱۷به  که او مدعی بود گرفته است حکم دستگیری ۳۷البته بعدًا 

 حکم دستگیری آب رفت را کسی از او نپرسید. 
ادعا کرد که پس از پایان مأموریت چنانچه جواد « من و تو» ادامه همین گفتگو باموسوی در 

ظریف، به خارج بیاید او را دستگیر خواهد کرد. امیدوارم ظریف به اروپا بیاید تا ببینیم این 
 خواهد او را دستگیر کند.  شخص شیاد چگونه و به چه اتهامی می

صالحیت »شناختی از اصل  ادعای دستگیری ظریف از سوی کاوه موسوی بیانگر آن است که وی
 های آن ندارد.  و ظرفیت« قضایی جهانی

مدعی شد که در حال تهیه پرونده کیفری برای ظریف و روحانی و  ۲:۵۷:۳۰البته وی در ساعت 
تمام وزرایی است که در کابینه او هستند. وی همچنین گفت که مشکل وی وقت و بودجه است. 

 کنند.  وکیلی که در دفتر من کار می ۶-۵و ادامه داد من یک نفر هستم و 
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8
%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8

8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3%A7%D8%A 
رسد چرا  پرسد حاال دستمان که به ظریف نمی در این برنامه از او نمی« من و تو»متأسفانه مجری 

عطاءالله مهاجرانی را که هم وزیر و هم معاون رئیس جمهوری و هم نماینده مجلس بوده و 
سردار »ای و  از خامنه کنید؟ مهاجرانی آشکارا کند دستگیر نمی هاست در لندن زندگی می سال

کشد. او که در دفاع از قتل سلمان  کند، برای مخالفان شاخ و شانه می و ... دفاع می« سلیمانی
اش که پر و   وزیر بوده، پرونده معاون نخست ۶۷رشدی قلم فرسایی کرده، در زمان کشتار 

 تر از ظریف است.  پیمان
رج از کشور که در مقابل ادعاهای گزاف موسوی های قابل باز شدن در خا نمونه دیگری از پرونده

توانست مورد پرسش مجری تلویزیون من و تو قرار بگیرد، محمدجعفر محالتی است که در  می
برد و  سمت ارشدیت بر ظریف داشته است. محالتی که در آمریکا به سر می ۶۷دوران کشتار 

المللی به  و فریب مجامع بین ۶۷های بسیاری برای پوشاندن کشتار  استاد دانشگاه است تالش
خرج داده و قاضی جفری رابرتسون بر نقش او به عنوان همدستی با جنایتکاران اشاره کرده 

 است.

https://www.youtube.com/watch?v=K76aWpyGieo&ab_channel=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=K76aWpyGieo&ab_channel=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=K76aWpyGieo&ab_channel=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=K76aWpyGieo&ab_channel=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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های ضروری، حسین موسویان است که در زمان جنایت  گونه پرسش نمونه مناسب دیگر برای این
 میکونوس سفیر رژیم در آلمان بود.

 ۴:۲۵:۳۰ررو تر از آن است که میدان را خالی کند . او در ساعت ها پ البته موسوی همچون آخوند
شود مکاتبات بسیاری با دادستان انگلستان داشته که موسویان را در لندن  سند زیر مدعی می

بافد و  کند. او در این سند چندین دقیقه اراجیف به هم می دستگیر کنند که در آینده منتشر می
برم  ن به او گفته است اگر مایل باشی من پرونده را به دادگاه میشود که دادستا عاقبت مدعی می

 شود.  اما شکست خواهیم خورد و برای تو و من آبروریزی می
https://www.youtube.com/watch?v=K0QU9QXpIGM&ab_channel=%D9%BE%D
8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D

8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
گوید با دادستان نیوجرسی برای دستگیری موسویان صحبت کرده است اما  موسوی همچنین می

 کنید.  وی گفته وقتی در اروپا موفق نشدید در آمریکا موفقیتی حاصل نمی
تواند تلفنی با  مطلقًا یک بیکاره از بریتانیا نمییقین دارم که این اظهارات فریبکارانه است. 

اگر موسوی تنها یکی از مکاتبات خود با دادستان صحبت کند.  دادستان نیوجرسی تلفنی
گیرم. مطلقًا   ها منتشر کرد من تمام ادعاهایم را پس می انگلیس یا نیوجرسی را به همراه پاسخ آن

 کنند.  دارد برقرار نمینموقعیت حقوقی  که هیچها چنین ارتباطاتی با کسی  دادستان
 خطاب به عطاالله مهاجرانی گفت:  ۳:۳۰:۲۵وی در کالب هاوس در ساعت 

شوی... بطور  تو دستگیر می گم. دارم بهت می کنی. زبانی می آقای مهاجرانی که تو لندن بلبل»
 « قطع من االن میگم ما این را دستگیر خواهیم کرد.

https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8
%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8

%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
وسوی را به چالش نکشید و همانند جلسات کالب های م گزافه« من و تو»اما مجری تلویزیون 

 من یک غاز او باز گذاشت.  های صد هاوس راه را برای پذیرش وعده
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K0QU9QXpIGM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=K0QU9QXpIGM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=K0QU9QXpIGM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=K0QU9QXpIGM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=CC_A0KFr5FM&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3


232 
 

 دهد.  های دروغ ادامه داده و می گویی و وعده موسوی همچنان در فضای مجازی به نشر گزافه
ست و به مجرد چنانکه  مدعی شد کیفرخواست لیال واثقی فرماندار شهر قدس را تهیه کرده ا

دهد که چه  خروج از کشور دستگیرش خواهد کرد؛ آیا آدم عاقل از پیش به متهم خبر می
 ای در سر دارد؟ نقشه

https://www.youtube.com/watch?v=yiXEOCC3BY4&ab_channel=IranInternationa
D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8l%D8%A7%

6%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84 
کند و نه به اصطالح وکیل مدافع و  بایستی تأکید کنم کیفرخواست را دادستان تهیه می

های نادرست حقوقی  حقوقدان. کسی که با الفبای حقوق آشنا باشد از به کار بردن عنوان
کند. سپس  دادستان پس از شکایت شاکی خصوصی متهم را دستگیر می کند. خودداری می

پس از تحقیقات الزم، چنانچه دادستان اتهامات انجام کند. سر دادگاه حکم بازداشت را تمدید می
« کیفرخواست»تواند  کس نمی کند؛ به جز دادستان هیچ را کافی دید کیفرخواست صادر می

 شد. بنویسد یا حتی از مفاد آن مطلع با
توان دریافت. وی در اول  المللی را در جای دیگری نیز می های بین بیگانگی موسوی با پرونده

با ضمیمه کردن یک صفحه نامشخص به زبان فرانسه و ممهور به مهر دستگاه  ۲۰۲۱دسامبر 
المللی دیگر برای دستگیری فالحیان و تعداد  قضایی سوئیس خبر داد که یک حکم جلب بین

 مزدوران در راه است.دیگری از 
 

 
 

پس از ترور بیرحمانه دکتر کاظم رجوی در روستای کوپه واقع در حومه ژنو  اما موضوع چیست؟
ای در ارتباط با این ترور در دادگستری ژنو تشکیل شد و همان  ،  پرونده۱۳۶۹در اردیبهشت

https://www.youtube.com/watch?v=yiXEOCC3BY4&ab_channel=IranInternational%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84
https://www.youtube.com/watch?v=yiXEOCC3BY4&ab_channel=IranInternational%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84
https://www.youtube.com/watch?v=yiXEOCC3BY4&ab_channel=IranInternational%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84
https://www.youtube.com/watch?v=yiXEOCC3BY4&ab_channel=IranInternational%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84
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المللی صادر شد. این ترور در دوران وزارت علی فالحیان  موقع برای سیزده نفر حکم جلب بین
سه دهه و به سرانجام نرسیدن این پرونده بر اساس روال معمول در  صورت گرفت. پس از گذشته

سوئیس، دستگاه قضایی این کشور قصد داشت آن را مختومه اعالم کند. در اثر شکایت دکتر 
دادگاه فدرال سوئیس حکم داد که ترور کاظم رجوی از مصادیق جنایت علیه صالح رجوی، 

خواستار  ۲۰۲۱سپتامبر  ۲۳و در شود  ن نمیبشریت است و رسیدگی به آن شامل مرور زما
  رسیدگی دوباره به ترور کاظم رجوی شد.

https://p.dw.com/p/415ey 
کند. حکم  سرایی می متوجه پرونده شده و یاوه ۲۰۲۱کاوه موسوی با هفتاد روز تأخیر در دسامبر 

ی رسیدگی به جنایت میکونوس در برلین توسط دستگاه قضایی المللی فالحیان در پ جلب بین
هایی که  کند. آن صادر شد. موسوی روغن چراغ ریخته را نذر امامزاده می ۱۹۹۶آلمان  در سال 

های  اطالعی از ماوقع ندارند، با دیدن ادعاهای موسوی و یک سند به زبان فرانسه در دام دروغ
گ وی می های موسوی با وی همدستی و  اهی کامل از سیاهکاریافتند. اما فرقه رجوی با آ

 کند.   همراهی می
هایش ادامه داده و برای بعد از سقوط رژیم و دستگیری عواملش  موسوی همچنان به دروغگویی

 نیز برنامه دارد. 

 
 

ای و  کنید او در فکر معامله با کره شمالی و چین برای دستگیری خامنه چنانچه مالحظه می
 رؤسای جمهور و اعضای کابینه است. 

گذرم؛ به ادعای شکایت موسوی  از وعده دستگیری عوامل فساد و جنایت پس از سقوط رژیم می
 ببرید.  گویی او پی وهعلیه کسانی که در خارج از کشور هستند توجه کنید تا به میزان یا

https://p.dw.com/p/415ey
https://p.dw.com/p/415ey
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موسوی مدعی بود در صدد تنبیه پرهام فرهنگ وصال در سوئیس است. حاال که دو سال از طرح 
آن ادعا گذشته است، از او بپرسید نتیجه پرونده این فرد و اقدامات او چه شد؟؛ بیچاره ملتی که 

 حافظه تاریخی ندارد. 

 
 

کوشد خودش را به حامد  بازی می جا با حقه ر اینپرهام فرهنگ وصال بهانه است. کاوه موسوی د
اسماعیلیون و خانواده قربانیان پرواز هواپیمای اکراینی نزدیک کند تا بلکه از این نمد کالهی 

 برای خود بدوزد. 
 کند:  نگین شیرآقایی را تهدید به شکایت می ،در این سند

 
 

آقایی شکایت  کاوه موسوی مدعی بود به دلیل بسته بودن دادگستری نتوانسته علیه نگین شیرین
گذرد ظاهرًا هنوز دادگستری باز نشده است تا ما از نتیجه  کند. االن دو سال و نیم از آن تاریخ می

کوشش »اما « پذیرد خطر ترور را می»این کالش مدعی بود که اقدامات وی با خبر شویم. 
 «کند. برای گمراه کردن مردم را تحمل نمی عام ملت شرمانه در چهل قتل بی
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و با  تهی کرده قالبو مدیریت آن که با یک تهدید تو خالی کاوه موسوی   «من و تو»بیچاره 
بازی او را تحت عنوان تحقیق مستقل وکالیش انتشار  دستپاچگی بیانیه سراسر دروغ و ریا و حقه

 نوبر است. اخالقی پرنسیبی و بی و بیداده است. این درصد از ترس 
 
هایمللمتحدگوییموسویدرارتباطبانهادیاوه

ترین ادعاها  از مطرح کردن مضحکشناسد و  میحد و مرزی ن ی و دروغبافییگو در یاوه موسوی 
  باکی ندارد.

همه جا  شا و کوس رسوایی برمال گشتافتضاحات موسوی  برخی ۲۰۲۱اواخر اکتبر  در یوقت
انداخت مبنی بر این که در   رای انحراف افکار عمومی کارزار دروغ دیگری راهب، زده شد

ها با استراتژی  بندی .. است. این خالیالمللی به دنبال شکار رئیسی و فالحیان و . های بین پرونده
 خواند: های رجوی نیز می استوارشده برپایه دروغ

 
 

« الملل حقوق بین»ترین اصول  معروف! با ابتدایی« حقوقدان»و « استاد دانشگاه»یک  الخالق! جل
الملل  کمیسیون قانون بین»کند که در  ادعا می ۲۰۲۱بیگانه است. او روز بیست و هفتم اکتبر 

 است. « ها... در خدمت اساتید و همکاران مشغول بررسی مصونیت سران کشورها و دولت
ها فعالیت در سازمان ملل متحد و به ویژه در مقر اروپایی آن در ژنو  و  به دلیل سالمن خود 

ای در این باره، با نهادهای مختلف ملل متحد آشنا  انتشار یک کار تحقیقاتی چند صد صفحه
  های موسوی اطالعاتی کلیدی را در اختیار بگذارم.  توانم برای روشن شدن ناراستی و می هستم
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https://www.pezhvakeiran.com/pfiles/Human_Rights.pdf 
عضو است و  ۳۴دارای  International Law Commissionیا « الملل کمیسیون قانون بین»

 شان در آدرس زیر آمده است:  اسامی
https://legal.un.org/ilc/ilcmembe.shtml 

مجمع عمومی  ۱۹شود. به دلیل پاندومی کووید  این کمیسیون در ژنو برگزار می  اجالس ساالنه
گوست  کمیسیون »تصمیم گرفت که هفتاد و دومین اجالس  ۲۰۲۰ملل متحد در دوازدهم آ

 ۲۶تصمیم گرفته شد که این اجالس از  ۲۰۲۰بیاندازد. در دسامبر  را به تعویق« الملل قانون بین
گوست  ۶ژوئیه تا  ۵ژوئن و از  ۴آوریل تا   در ژنو برگزار شود.  ۲۰۲۱آ

19 Pandemic, the General Assembly, on 12 August -Due to the ongoing COVID
the ILC to 2021. of  second session-seventy 2020, decided to postpone the

of 15 December 2020, the  75/135  Subsequently, in accordance with resolution
second session at the United -International Law Commission held its seventy

from 26 April to 4 June and from 5 July to 6 August Nations Office at Geneva 
2021 (11 weeks). 

https://legal.un.org/ilc/sessions/72 
تواند در آن شرکت کند. اجالس  به جز اعضای رسمی این کمیسیون، هیچ کس دیگری نمی

 به پایان رسید و گزارش آن نیز توسط ملل متحد انتشار یافت.  ۲۰۲۱تان ساالنه  آن نیز در تابس
 به نقل از گزارش آن چنین بوده است:« کمیسیون»یکی از تصمیمات این 

( را در جلسات A/CN.4/739کمیسیون هشتمین گزارش گزارشگر ویژه در مورد موضوع )»
بررسی کرد. این گزارش  ۲۰۲۱ مه ۲۱تا  ۱۷و  ۱۴تا  ۱۲از  ۳۵۲۸تا  ۳۵۲۳و  ۳۵۲۱تا  ۳۵۲۰

المللی را  های کیفری بین رابطه بین مصونیت مقامات دولتی از صالحیت کیفری خارجی و دادگاه
مابین در نظر گرفت که  مورد بررسی قرار داد. مکانیزمی را برای حل و فصل اختالفات فی

https://www.pezhvakeiran.com/pfiles/Human_Rights.pdf
https://www.pezhvakeiran.com/pfiles/Human_Rights.pdf
https://legal.un.org/ilc/ilcmembe.shtml
https://legal.un.org/ilc/ilcmembe.shtml
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/RES/75/135
https://legal.un.org/ilc/sessions/72
https://legal.un.org/ilc/sessions/72
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شود کمک  ایجاد میتواند به حل مشکالتی که در عمل در فرآیند تعیین و اعمال مصونیت  می
 «کند.

 توانید مطالعه کنید.  مشروح گزارش را در سند ملل متحد می
https://legal.un.org/ilc/ilcsessions.shtml 

ای برای شرکت کاوه موسوی در آن تشکیل شده است؟  کمیسیون ویژه ۲۰۲۱آیا در اکتبر 
کنم که موسوی مدعی بود پلیس انگلیس به او اجازه خروج و شرکت در دادگاه سوئد  یادآوری می

اجازه خروج به او داد که به ژنو برود؟ جای « مرزبانی انگلیس»داد! چگونه همان موقع  را نمی
 ت که مدعی نشده است این اجالس در دفتر او برگزار شده است.شکرش باقیس
در گالسکو از اول نوامبر  COP 26او که در اخبار انگلیس شنیده بود کنفرانس  ،چند روز بعد

 کند، بالفاصله دست به کار شد و خبری کذب در این باره تولید کرد و انتشار داد:  آغاز به کار می
 

 
تن از رهبران کشورها گرد هم آمدند. این عده به مدت دو هفته در  ۱۲۰در اجالس مزبور حدود 

تواند اقدامات فوری الزم را برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی  مورد این که آیا بشریت می
 فاجعه بار انجام دهد به مذاکره پرداختند. 

-for-glasgow-in-cop26-at-gather-leaders-120-https://ukcop26.org/around
alive-5-1-keep-to-chance-best-last 

و مطرح شدن ابراهیم رئیسی قرار بود در این اجالس شرکت کند اما به دلیل دادگاه حمید نوری 
 نامش در این دادگاه از شرکت در اجالس خودداری کرد. 

https://legal.un.org/ilc/ilcsessions.shtml
https://legal.un.org/ilc/ilcsessions.shtml
https://ukcop26.org/around-120-leaders-gather-at-cop26-in-glasgow-for-last-best-chance-to-keep-1-5-alive
https://ukcop26.org/around-120-leaders-gather-at-cop26-in-glasgow-for-last-best-chance-to-keep-1-5-alive
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در مورد اقدامات کلیدی برای رسیدگی به تغییرات  COP 26رهبران شرکت کننده در اجالس 
های موسوی  گویی آب هوایی به اجماع رسیدند. اساسًا موضوع این اجالس زمین تا آسمان با یاوه

 متفاوت است. 
داند اجالس محیط زیست جایی برای تعیین جرائم  هایی شنیده اما نمیکاوه موسوی یک چیز

 المللی نیست. بین
به آسیب و تخریب گسترده محیط زیست اشاره دارد، لفظ جدیدی نیست. این لفظ « اکوساید»

برای توصیف اثرات استفاده از  از سوی پروفسور آلتون گالستون ۱۹۷۰نخستین بار در سال 
متعاقبًا این جنایت به به کار برده شد.  ایاالت متحده آمریکا در ویتنام، عامل نارنجی از سوی

المللی قابل پیگرد در  نویس اولیه اساسنامه رم در کنار جرایم بین عنوان یک جرم مستقل در پیش
کننده به جنایات جنگی، نسل کشی، جنایات علیه بشریت مورد توجه قرار  های رسیدگی دادگاه

 .ت از متن اساسنامه حذف شدگرفت اما در نهای
« گالسکو»برای او ترتیب داده بود مدعی شد که از اجالس « نگام»موسوی در کالب هاوسی که 

 برگشته است. 
اشباح »با  و گاه ده ساعت شب هاوس شبانه بود و تا نیمه در آن روزها موسوی یک پایش در کالب

کشور دنیا به بحث و تبادل  ۱۲۰رهبران  زد و روزها در اجالس گالسکو با سروکله می« اینترنتی
 پرداخت.  نظر می

باید توجه داشت وی دارای موقعیتی نیست که بتواند در چنین اجالسی شرکت کند چه برسد به 
المللی شرکت  این که درباره موضوعات آن به بحث بپردازد. اگر وی در عمرش در یک اجالس بین

 «.   حقوقدانی»کرد که بیانگر بالهت است و نه  هایی نمی گویی کرده بود چنین گزافه
-address-to-actions-key-on-consensus-reaches-https://unfccc.int/news/cop26

change-climate 
 

ی به نیویورک آخرین دروغی که کاوه موسوی درباره سازمان ملل تولید کرد به سفر احتمالی رئیس
مربوط است. او پس از گفتگوی سخنگوی دولت رئیسی و اعالم این خبر که او قصد سفر به 

را دارد توئیتی به شرح زیر انتشار داد و به نوعی ادعا کرد که با  ۲۰۲۲نیویورک در ماه سپتامبر 
 دبیرخانه سازمان ملل ارتباط دارد: 

https://unfccc.int/news/cop26-reaches-consensus-on-key-actions-to-address-climate-change
https://unfccc.int/news/cop26-reaches-consensus-on-key-actions-to-address-climate-change
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های  ی خود را در ارتباط با سازمان ملل متحد و نهادکوشد به نوع  گویی می موسوی با این یاوه
اندازد که از  باور جا می اندیش و خوش ذیربط آن نشان دهد. او همچنین در ذهن مشتی ساده

دهند.  المللی برخوردار است که بالفاصله پاسخ سؤاالت او را می های بین چنان نفوذی در سازمان
هم به  ایمیل به کنکاش در مورد سفر رئیس یک دولت آن در تلفن و یاذکر این نکته الزم است که 

وزیران در  رؤسای جمهور و  نخست ازحفاظت امنیت و مسئولیت دهند.  یک ناشناس پاسخ نمی
 شود. با سرویس امنیتی ملل متحد است و در این رابطه به شدت سختگیری می مجمع عمومی

تر از قبل شده است.  سپتامبر در نیویورک به مراتب سخت ۱۱ها پس از واقعه  گیری این سخت
آورد.  پای سرویس امنیتی را به میان می مورد سفر رئیس یک دولت، کوچکترین کنکاشی در 

ها در ارتباط با  من سالگوید.  می« دروغ پشت دروغ»بدون هیچ شرمی کسی است که موسوی 
 هایم ایجاد یکی از مسئولیتام و  لمللی و از جمله سازمان ملل متحد کار کردها های بین نهاد

بوده است. هیچ یک از دوایر تسهیالت الزم برای حضور افراد در جلسات سازمان ملل متحد 
های  نمایندگان سازمان سازمان ملل متحد مسئولیتی در قبال اخذ ویزا برای اشخاص ندارند.

ورتی اکوساک بایستی از طرف سازمان مربوطه برای دریافت کارت ورود غیردولتی دارای رتبه مش
موضوع دریافت ویزا و مسائل مربوط دبیرخانه ملل متحد اساسًا به به سازمان ملل اکردیته شوند. 

ای از ویزا برای ابرام قاتل جهت حضور  نشانه  هیچ»پردازد. بنابر این  نمی به ورود افراد به آمریکا
ویزا را دولت  و ادعای موسوی سراسر کذب است. در دبیرخانه موجود نیست« یدر مجمع عموم
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دارد صادر « معاهده مقر»و بر اساس آمریکا بنا به مسئولیتی که در قبال سازمان ملل متحد 
 کند.  می

در چهارچوب معاهده َمقر دولت آمریکا موظف است شرایطی را مهیا کند که نمایندگان یا 
های سازمان ملل حضور  کنند، بتوانند در نشست کشورهای عضو معرفی میکارشناسانی که 

های نمایندگی  تأروادید برای حضور هی صدور»کند:  این معاهده تصریح می ۱۳یابند. ماده 
ها و افراد وابسته، الزامی است و در این خصوص حداکثر سرعت  های آن های عضو، دیپلمات دولت

  «.باید لحاظ شود
به علت عدم صدور ویزا برای یاسر عرفات، سازمان ملل مجبور شد نشست  ۱۹۸۸در سال تنها 

 انتقال دهد. ژنومجمع عمومی خود را به 
داند پروسه حضور  در یک کالم موسوی در عمرش پایش را به سازمان ملل متحد نگذاشته و نمی

 گیرد.  المللی چگونه صورت می در این نهاد بین
المللی بودم در   من خودم ناظر انتخابات بین»گوید:  این سند می ۶:۵۴:۰۰موسوی در ساعت 

 « چند کشور
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE
%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84

%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
برای خود دست و پا کرده و به منظور فریبکاری در  ۲۰۲۲جعلی که در ماه ژوئن   و در زندگینامه

گهی تبلیغا کسفورد گذاشته از جمله مدعی شده است: یک آ  تی سایت دانشگاه آ

 
المللی، از جمله در  های بین المللی، کاوه ناظر انتخابات برای مأموریت در میان دیگر کارهای بین»

المللی انتخابات از سوی سازمان ملل، و در ترکیه، برای سازمان امنیت  عنوان ناظر بین ونزوئال به
 «بوده است. و همکاری در اروپا

باز بیکاره را به عنوان  سازمان ملل و یا سازمان امنیت و همکاری در اروپا چرا بایستی یک حقه
 کرده است؟  ناظر خود معرفی کنند؟ او تحت چه عنوان با این نهادها همکاری می

 
هایخارجیگوییوتهدیددولتچرند

توان  بافی موسوی پس از دستگیری حمید نوری تشدید شده و به جرأت می دروغگویی و جعل
 دهد.   گفت که نشان از یک بیماری روانی می

https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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روزی  باعث شد که از بیکاری درآمده و حضور شبانه متصل شدن او به موضوع دستگیری نوری
   ند.ک تولیدهای عجیب و غریب  در فضای مجازی داشته باشد و داستان

مجنون، به تهدید دولت آلمان وکشاندن   «دن کیشوت»موسوی در قالب یک  ۲۰۲۱در اکتبر 
 توئیترش پرداخت:   هم به زبان فارسی در صفحه آن« دیوان»پرونده این کشور به 

 
با او تماس گرفته و قول و قرار داده است. اما او « اداره پناهندگی آلمان»سپس وانمود کرد که 

 و خواهان اقدام عملی است:نپذیرفته 

 
 اسالمی است: « القرا ام»را پیش کشید؛ گویا آلمان نیز « عوامل سرخود»سرانجام نیز موضوع 

 

 
 

 کند: شکایت می« دیوان استراسبورگ»کرد که علیه دولت ترکیه به  البته او پیشتر نیز تهدید می

 
اش همه جا رو  که دست« مانیسردار سلی»موسوی در همکاری با پیمان عارف مدافع سرسخت 

 شده بود نوشت:
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ضمن سر دادن شعار او همچنان بدون آن که اقدامی کند  ۲۰۲۱یک سال و نیم بعد در دسامبر 
 داد: می« اخطار نهایی»به دولت اردوغان 

 
 

 هنوز اقدامی از سوی او مشاهده نشده است. « اخطار نهایی»پس از گذشت هشت ماه از 
کند افسر سپاه است در دقیقه  خطاب به فردی که ادعا می« نگام»هاوس  کالباو به دروغ در 

  گوید: می ۱:۵۰:۴۰
تان دیوان  برم کند دیگه. وقتی بنده تهدید کردم که می دولت ترکیه با ما صحبت می»

درصد صادراتش به بازار مشترک اروپاست.  ۸۲استراسبورگ دیدید فورًا تسلیم شدند. فورًا. ترکیه 
صریحًا به وزیر تلفن کردم. گفتم ببینید یک بار دیگه این کار را بکنید. یعنی کسی که وقتی 

گیرم که شما ناقض  حکم می ECGمن از   واضح است که این کار را بکنید، پناهندگی خواسته، 
اقتصاد   تان لغو میشه.  اون شرایط اصلی منشور اتحادیه اروپا هستید و این بشه، این رابطه تجاری

درصد صادراتش به بازار مشترک است. یعنی اگر بگم شلوارش را تر کرده بود کم گفتم.  ۸۳کیه تر
ها قابل حل است. گفتم مردم را دارند  سفیرشان از لندن به من زنگ زد و غیره و غیره. گفت این

 «کنی. کشند. چی چی داری بیرون می می
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE

D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%
%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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شورای »الملل است فرق بین  موسوی که مدعی داشتن دکترای حقوق و کارشناس حقوق بین
 داند.  و اتحادیه اروپا را نمی« اروپا

تان و کشور اروپایی از ترکیه و مالت و ارمنستان و آذربایجان و قزاقس ۴۷شورای اروپا متشکل از 
... است. آمریکا و کانادا و واتیکان و ژاپن و بلژیک و ... گرفته تا فرانسه و انگلیس آلمان و ایتالیا و

 مکزیک ناظران این شورا هستند.  
کوشد عضو اتحادیه اروپا شود اما به دالیل  کشور است. ترکیه می ۲۷اتحادیه اروپا متشکل از 

ترکیه از است. ترکیه از جایی اخراج نشده است. مختلف مذاکرات مربوط به آن تعلیق شده 
روسیه بدلیل شروع جنگ علیه اوکراین از  ۲۰۲۲مؤسسان شورای اروپاست. از اوایل ماه مارس

ترکیه نه تنها عضو شورای اروپا بلکه  اما ترکیه همچنان عضو این شورا است. .این شورا اخراج شد
ئیس شورای اروپا از امضای اخیرًا ر متحد اعضای اصلی این شورا در پیمان نظامی ناتو است.

یادداشت تفاهم میان ترکیه، سوئد و فنالند که راه را برای عضویت استکهلم و هلسینکی در ناتو 
 .کند، استقبال کرد باز می

https://www.isna.ir/news/1401040805673/ 
کند منطقی بودن ادعایش است.  کند به تنها چیزی که فکر نمی گویی می موسوی هنگامی که یاوه

شود که ادعا کند روابط تجاری ترکیه و اتحادیه اروپا را به دلیل اخراج  آیا هیچ فرد عاقلی پیدا می
 ؟قطع کند دتوان میجوی ایرانی چند پناه
گویی موسوی آخرین نمونه در ارتباط با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا  بردن به میزان یاوه برای پی

 گیرم.  در استراسبورگ علیه ترکیه را شاهد می
ترکیه را به دلیل نادیده گرفتن حکم این دادگاه درباره آزادی فوری  ۱۴۰۱این دادگاه در تیرماه 

کاواال، فعال فرهنگی، به پرداخت غرامت مالی محکوم کرد. کاواال در ترکیه به حبس ابد عثمان 
سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه گفت  .برد در زندان به سر می ۲۰۱۷محکوم شده و از سال 

 «.برد اعتبار سیستم حقوق بشر اروپا را زیر سئوال می»حکم دادگاه حقوق بشر اروپا 
https://www.independentpersian.com/node/252791 

دادگاه حقوق بشر اروپا دوبار در محکومیت ترکیه ، آمریکا و اروپا پشت پرونده عثمان کاواال هستند
های اقتصادی و قطع  هدید مجازاتتا این لحظه حتی در برابر ترأی داده است اما دولت این کشور 

آنوقت موسوی ادعا نشینی نکرده است  مذاکرات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا نیز عقب
اش را به دلیل استرداد چند  کند بالفاصله پس از تهدید دولت ترکیه مبنی بر این که پرونده می
برد از ترس با او تماس گرفتند و خواهش کردند که تو رو خدا  به دادگاه استراسبورگ میجو پناه

نه تنها وزیر ترسیده، بلکه سفیر را هم گفته به او زنگ بزنه و از دلش در بیاورد. این کار را نکن. 

https://www.isna.ir/news/1401040805673/
https://www.independentpersian.com/node/252791
https://www.independentpersian.com/node/252791
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های اروپایی و آمریکا نسبت به حکم  این در حالی است که اردوغان پس از اعتراض دولت ...
 ندان ابد عثمان کاواال دستور اخراج ده سفیر از جمله سفیر ایاالت متحده آمریکا را داد. ز
درصد است. بعد هم  ۸۳و یک بار  ۸۲گوید  موسوی در مورد میزان صادرات ترکیه یک بار می 

 کند که قادر است جلوی صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا را بگیرد! ادعا می
  گوید:  می« افسر سپاهی»اش به یک  گویی او در ادامه یاوه

 ۲۴ات را  نفر، شما اگر بخواهی بیایی بیرون من خانواده ۷۷۱دهم جلوی  من به شما تضمین می»
تان بیرون. این پیغام را شما به همکارهات برسان. این  دارم، میارم ساعت بیشتر در ترکیه نگه نمی

نفر از  ۲۰۰های امن  ن به شما بگم که خانهتان هم بگو. ... االن اگر م   پیام را به فرمانده
شناسیم. تیم  شان را می شناسیم. سر فرمانده گروه حفاظت ترین افراد حکومت را ما می حساس
دانیم.  شما به عنوان یک  اش را می شناسیم. جایی که باید ببریم شماره تلفن شان را می حفاظت

اپوزیسیون داره کارش را درست پیش کنید که این  آیا تعجب نمی  افسر سپاه چی میگید؟
 « بره. می

تواند مزخرف  موسوی را سر کار گذاشته و وی نیز تا می ،«افسر سپاه»مشخص است که کاماًل 
ترین افراد  نفر از حساس ۲۰۰های امن  خانه»چه موسوی در مورد شناسایی  آنکند.  سرهم می

 گویی است.  گوید دروغگویی نیست، هذیان می« حکومت
گاه  به شکنجه« خانه امن»رود.  چیست و در چه موردی به کار می« خانه امن»داند  او حتی نمی

ریزی برای ربودن و قتل افراد از مجاری  ها جهت برنامه شود که امنیتی و یا محلی اطالق می
پوینده و مختاری و ندارند. « خانه امن»کنند. سران حکومت که  غیرقانونی، از آن استفاده می

 شکنجه و به قتل رسیدند. « های امن  خانه»ای در  های زنجیره انی و بسیاری از قربانیان قتلدو
موسوی تاکنون شپش از ترکیه ها از ترکیه نیز بایستی بگویم  ساعته خانواده ۲۴در مورد خروج 

 ساعت! ۲۴هم در عرض  یک خانواده پناهجوی ایرانی آن انتقال نتوانسته خارج کند چه برسد به
 ۲۴های موجود، چنین کاری را در عرض  های اروپایی و آمریکایی به دلیل بوروکراسی ولتد

 توانند انجام دهند.  ساعت نمی
آیا مطلبی که با شما گفتم از جای دیگری به جز «  گوید: موسوی در ادامه به سپاهی مزبور می
 کند: ی مذکور تأیید میو سپاه« تونه آمده باشه بیرون. محرمانه ترین نقطه اطالعات سپاه می

ab_channel=%D9%BEhttps://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&
%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84

%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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هاوس فراتر نرفت. وی نه در مقامی  تهدیدات موسوی از صفحه توئیتر و ادعاهای وی در کالب
 . بود که بتواند چنین کاری انجام دهد نه سواد و نه حوصله انجامش را دارا بود

را انتشار « دیوان استراسبورگ»از کاوه موسوی بخواهید نتیجه اقدامات و مدارک شکایتش به 
 دهد. 

ردوغان در مالقات با ابراهیم رئیسی، از او دعوت کرد تا در مراسم افتتاحیه ا ۱۴۰۱ در تیرماه 
های  های کشورهای اسالمی به عنوان مهمان ویژه شرکت کند. پنجمین دوره بازی بازی

اوت( در شهر قونیه ترکیه برگزار  ۱۸مرداد )نهم تا  ۲۷تا  ۱۸مبستگی کشورهای اسالمی از ه
 گوید رئیسی را در ترکیه دستگیر کند.  به موسوی بگوئید اگر راست می .خواهد شد

  کرد که بطور یقین بشار اسد را در دادگاه خواهیم دید: موسوی همچنین ادعا می

 
 

 گیرد از پوتین گرفته تا بقیه:  در آخرین توئیت خود مدعی شد همه را میموسوی 
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گوش  ۱:۰۹:۳۰و ادعای تهدید کاردار استرالیا در ساعت « نگام»به گفتگوی او در کالب هاوس 

 کنید:
ای که پناهندگان را به  نارو )جزیرهبریم دادگاه الهه راجع به  استرالیا را که ما تهدید کردیم می»

 کاردارشان آمد پیش من. آنقدر پرونده آورد. ... سفارتشان آمدند.فرستند( ا میج آن
گفتش)پناهجویان( آنقدر دروغ گفتند، آنقدر دروغ گفتند. گفتم آخه مرد حسابی این چه حرفی 

کنه. دلیل میشه دولت تو هم کار  زنی. آن طرف دروغ میگه. او کار غیرقانونی می است تو می
ما متعهد هستید به پیمان ژنو، مجبور هستید اجرا کنید. گفت: آره تو خیلی غیرقانونی بکنن؟ ش

تان سی میلیون  گیری. گفتم آخه هفت میلیون کیلومتر مربع کشور دارید. جمعیت سخت می
جا را آمدید همه را کشتید. گفت  های آن  نیست. خجالت بکشید. خودتان آمدید کشور دیگه. بومی

 « کنی. گفتم پس دیگه پیش من نیا تو خی میتو با من بحث فلسفی تاری
ab_channel=%D9%BEhttps://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&

%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84
%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

پناهندگانی که در کشورش دروغ گفتند را از اداره   کاردار دولت استرالیا در لندن، پرونده
فرستد؛ او نیز زیر بغلش  میها را برایش  خواهد؛ دولت استرالیا نیز بالفاصله پرونده پناهجویان می

کسفورد دو ساعت رانندگی می می رود تا او را  کند و به دیدار یک شارالتان می زند از لندن تا آ
گو عصبانی شده به  مجاب کند مبادا پرونده کشورش را به دادگاه الهه بکشد! عاقبت هم این یاوه

 . «پس دیگه پیش من نیا»گوید:  او می
زنند چه  نشینند و دم نمی ها می عاقل باشد. در مورد کسانی پای این حرف گویند شنونده باید می
 توان گفت.  می

  گوید: موسوی از برخوردش با وزیر دولت بریتانیا می ،همین فایل ۱:۱۰:۵۰در ساعت  
کردم. با این خانومه. میگم خانوم تو خودت یک پناهنده  با این وزیر ابله جدیدش صحبت می»

االصل هستی، تو دیگه چرا، از آفریقا آمدی.  اهنده بود وقتی آمدید. تو که هندیهستی. بابات پن
دونی چی  کنی. می ها می وقتی امین)عیدی امین( جد و آبادت را بیرون کرد، تو چرا از این غلط

 «میگه....
 در جای دیگری او گفت دعوایش با وزیر کشور بریتانیا به مطبوعات هم رسیده است. 

https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=2s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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از موسوی، کسانی نیستند که پس از تر و یا خط و ربط دار تر  و یا چه بسا شارالتانتر  آیا مجنون 
خبر از همه جا  گذارند تا این الطائالت را تحویل مردم بی رو شدن دست او، برایش برنامه می

 بدهد؟
هم با چنین ادبیات سخیفی  در موضعی است که بتواند با وزیر دولت بریتانیا آن موسویآخر 

  صحبت کند؟ در کجا چنین گفتگویی صورت گرفته است؟
 درروسیه  کردن حق وتو معلقبندی پیشرفت کرده و درصدد  موسوی درحال حاضر در خالی

 شورای امنیت است:

 
 

طرح چنین شد.  شورای امنیتاخراج روسیه از  تالش برای او در این حد باقی نماند و مدعی
باخته همچون وابستگان فرقه رجوی  ای عقل بند فقط مگر از سوی عده ادعایی از سوی یک خالی

 و امثال حسن داعی و حسن حبیبی و علیرضا یعقوبی و ... پذیرفته شود. 

 
وابسته به سازمان ملل  یکی از نهادهای« الملل کمیسیون قانون بین«  چنانچه پیشتر توضیح دادم
تواند  اش در این امور نیست. یک کمیسیون ملل متحد که نمی وظایف  متحد است که اساسًا حوزه

تعیین تکلیف کند. هرکس که  باالترین رکن این سازمان برای شورای امنیت ملل متحد
دارتر  از آن خندهخندد.  ها می گویی الملل داشته باشد به این یاوه کوچکترین اطالعی از حقوق بین
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توانید بفهمید او در ارتباط با پرونده حمید  جا می حضور موسوی در این کمیسیون است. از همین
 کند.  هایی کرده و می سرایی نوری چه یاوه

بند و شیاد را به عنوان  موجود خالیهای فارسی زبان افسوس خورد که این  بایستی به حال رسانه
 کنند.  المللی الهه و حقوقدان معرفی می الملل و قاضی دادگاه کیفری بین  کارشناس حقوق بین

هاوس  ترین مفاهیم حقوقی آشنا باشد با چنین ادبیاتی در کالب تردیدی نیست کسی که با ساده
در حرافی با  را ها وقتش ساعت باشد المللی   شود. کسی که دارای موقعیت ممتاز بین میحاضر ن

 کند.  اشباح اینترنتی صرف نمی
 

المللیازکیسنجرتامیشلباشلههایبینگفتگویخصوصیباچهره
در ساعت  کند و پایش روی زمین نیست.  او گویی در آسمان سیر می موسوی هنگام هذیان

شرکت کرده و او گفته:  این سند مدعی شد که با هنری کیسنجر در یک کنفرانس ۷:۰۲:۴۴
 «زند. زند. حرف آخر را رئالیسم می کاوه هنوز که هنوز است در دپیلماسی حرف را قدرت می»

https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%Nv
BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9

%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
اند؟ آیا پذیرفتنی  در کدام کنفرانس و در چه سالی هنری کسینجر و کاوه موسوی شرکت داشته

طریقه آشنایی این دو از چه سالی و از چه  که کسینجر وی را با نام کوچک صدا بزند؟است 
  بوده است؟ طریقی

این سند مدعی شد که به خانم میشل باشله کمیسر عالی حقوق  ۶:۳۴:۲۵موسوی در ساعت 
 :هم بافت و اراجیف زیر را به بشر ملل متحد نامه نوشته و تلفنی صحبت کرده است

ایشان گفتش من رسمًا جواب میدم.   ه آن نامه را نوشتم به میشل باشله... کهآن موقع بند»
دونست  ات را گرفتم. ولی بذار تلفنی صحبت کنیم. باالخره، حاال مطالبی که می ممنونم نامه

 «هدف من چیه...
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE

D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%
%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 

ها وزیر بهداشت این کشور و  گرای سابق شیلی است که سال میشل باشله رئیس جمهوری چپ
نامه بنویسید ، همچنین رئیس آژانس زنان سازمان ملل متحد بوده است. اگر به یک رئیس اداره

 ؟«ات را گرفتم ولی بذار تلفنی صحبت کنیم. میدم. نامه رسمًا جواب»او پاسخ خواهد داد: آیا 

https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=0nSxBqdZC4U&t=3s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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میشل باشله چگونه این موارد را به اطالع کاوه موسوی رساند؟ ایمیل زد یا نامه خصوصی 
گذرم، از موسوی بخواهید الاقل ایمیل و یا نامه خصوصی  باشله می« جواب رسمی»نوشت؟ از 

اید که رئیس  ا تا به حال جایی دیده و شنیدهمیشل باشله را که دریافت کرده انتشار دهد. آی
جمهوری سابق یک کشور و کمیسیر عالی حقوق بشر ملل متحد به یک ناشناس تلفنی زنگ بزند 

آیا «. بذار تلفنی صحبت کنیم»و درد دل کند؟ او تلفن موسوی را از کجا دارد که برایش نوشته 
پرداختند و یا کاوه موسوی با  کدیگر میشناختند و به صحبت تلفنی با ی این دو همدیگر را می

توانید با این شماره با من تماس  توجه به شناختی که داشت برایش نوشته بود اگر خواستید می
 بگیرید؟ 

تردیدی نیست که ما با یک کاوه موسوی چه کاره است که از چنین امتیازاتی برخوردار است؟ 
 بیمار روبرو هستیم. 

سال  ید او پس از قتل آلبرتو نیسمان نیز مدعی بود با او به مدت دهچنانچه پیشتر مشاهده کرد
 تماس داشته است!
 گوید:  این سند درباره انتخاب اردوغان به ریاست جمهوری ترکیه می ۱۷موسوی در دقیقه 

دونی چی  کردم. گفتم چی شد؟ گفت مگه نمی من با رئیس اتاق بازرگانی استانبول صحبت می»
جا  شد. گفتم واقعًا دسیسه در این عمق؟ گفت بله دسیسه در این عمق. اینشد؟ آقا انتخاب 

 «فرانسه یا بریتانیا نیست که دولت از این کارها نتواند بکند.
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=1063s&ab_channel=%D9%
BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9

%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3 
رد باید در تلفن با یک که همه چیزش را از اردوغان دا« رئیس اتاق بازرگانی استانبول»چرا 

ای بین او و موسوی هست که  شارالتان در مورد تقلب در انتخابات ترکیه صحبت کند؟ چه رابطه
 سفره دل پیش او باز کند؟

منظور « رجب»کرد که تلفنی با  های سیاسی داشت ادعا می هایی که با چهره موسوی در تماس
رستادن پناهجویان به ایران اعتراض ف صحبت کرده و نسبت به بازپس« رجب طیب اردوغان»

اش کرده است. طبق ادعای موسوی اردوغان از  کرده و او را متوجه تبعات اقدامات غیرقانونی
ها خواسته مبادا پناهجویان مزبور را اعدام کنند  ترس با مقامات قضایی رژیم تماس گرفته و از آن

دوغان و تهدید او به کشاندن پرونده به شود. موسوی مدعی بود تماس او با ار که برای او بد می
 موجب نجات جان پناهجویان ایرانی شده است. « دیوان استراسبورگ»

https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=1063s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=1063s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=1063s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://www.youtube.com/watch?v=7DZ_bR05tIc&t=1063s&ab_channel=%D9%BE%D8%AE%D8%B4%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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کوشد در  موسوی آرزوی چنین موقعیتی را داشته و چون در دنیای واقعی به آن نرسیده می
 فضای مجازی و به شکل فانتزی و مسخره به آن دست یابد. 

  
«فاضالبامنیتی»نوریتاتبدیلشدنبهازمشارکتدردستگیریحمید

جایی که از شخصیت و   کاوه موسوی پس از دستگیری حمید نوری به اشتهار رسید اما از آن
ها با شناختی  الزم برخوردار نبود بالفاصله در تور دستگاه امنیتی قرار گرفت. آنو ظرفیت منش 

طلبانه و هوچیگرانه وی داشتند کانال اینستاگرامی و توئیتر او را به یک  جاه  که از روحیه
های عجیب و غریب  تبدیل کردند و او با انتشار اخبار جعلی و الفکوچک « فاضالب امنیتی»

 آورم.  می  ها را در زیر امنیتی شد. نمونه هایی از این الف و گزاف دستگاه  بازیچه
های خوزستان و سیستان و  های عجیب و غریبی راجع به درگیری موسوی روزانه دروغ

کسفورد در حال شنود گفتگوهای  بلوچستان و ... سرهم می کرد. مدعی می شد در شهر آ
کرد.  تهدید به تهیه کیفرخواست و دستگیری می سرهنگ .... با نیروهایش در ایران است و او را

و یا با ادعاهای مسخره نظیر موارد زیر توجیه مناسب برای نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم 
 کرد:  درست می

  به چند مورد که در زیر آمده است توجه کنید:

 
 
 



251 
 

 

  أ
 
 
 



252 
 

 
 

 
 

 

 
 



253 
 

 
 

 
توجه کنیم که موسوی با انتشار روزانه این جعلیات از یک سو دست نیروهای سرکوبگر رژیم را 

کرد و از سوی دیگر اپوزیسیون را به  برای کشتار مردم به اتهام شلیک به نیروهای مسلح باز می
 کشید.  مضحکه می

ا رهبری عملیات را به کرد که گوی رفت که گاه  چنین وانمود می گویی پیش می او تا آنجا در گزافه
 دست گرفته است:
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جان ناپلئون برای نیروهای  کشید و موسوی همچون دایی و البته گاه کار به مسخره بازی می
 کشید:  رژیم شاخه و شانه می
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از سوی موسوی. امر بر او مشتبه شده و در عوالم دیگر « اشد مجازات»تهدید عوامل سرکوب به 
 کند.  سیر می
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بافی ناگهان  العقول کاوه موسوی در گزافه وخیزهای محیر ها، جست در ادامه این سیاهکاری
 محدوده خوزستان را درنوردید و از آذربایجان سردرآورد:
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 کرد:  پراکنی کاوه موسوی مرتب خبر تولید می دستگاه یاوه

 
 سرآخر خبر از مسدود شدن مرزهای زمینی ایران داد: 
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 اخبار ساختگی او همچنان ادامه داشت تا رسید به ترور فرمانده پدافند هوایی ارتش:

 
 چهار دقیقه بعد او ابعاد بیشتری به خبر جعلی داد: 

 
 

 
 

 ساعدی منتشر گردید:بیژن خبر بالفاصله تکذیب شد و تصویر 
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اندوخت. سپس با دست انداختن او از طریق یک  رفت یا تجربه می اما مگر موسوی از رو می 
 مایه سرگرمی برای نیروهای امنیتی و مضحکه برای اپوزیسیون درست کردند: « ترول»اکانت 

 
 

حب عکس را شناسایی کرد اما واکنش کاربران چیزی نگذشت که موسوی به زعم خودش صا
 جالب بود: 
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بابک سرخپور ادمین توئیتر وی نیز از جنس خودش است. در و « دکتر»از موسوی که بگذریم 
اند. پس از دستگیری نوری و مطرح شدن موسوی، وی که چند  شده  تخته خوب به هم چفت

او را به عهده « امنیتی  فاضالب«  سالی است به آلمان آمده، یار غار وی شد و مسئولیت اداره
 گرفت. پست زیر یکی از محصوالت اوست.  

 



263 
 

 
 

ا همکاری کاوه شان ب بازی دیگر این دو توجه کنید. سال گذشته مدعی بودند که تیم فنی به حقه
  موسوی به دنبال فعال سازی ماهواره استارلینک در ایران هستند:
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کند مردد است که  سرخپور که به عنوان مسئول روابط عمومی کاوه موسوی نیز عمل می
کارشناس »است و در امضای بیانیه « دکتر»در توئیتر به نام «. کارشناس ارشد»است یا « دکتر»

 ذشته پس از چند ماه حضور در حزب مشروطه استعفا داد. او سال گ«. ارشد
را به خود الصاق کرده و   «دکتر کامپیوتر»او هم یک عالف همچون موسوی است که عنوان 

 جعلی همچون خودش است.  « دکتر»ادمین توئیتر و مسئول روابط عمومی یک 
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ر حال مبارزه با جمهوری سال د ۲۵اند که کاوه موسوی  باز این بار مدعی شده این دو حقه

سال تخفیف داده است.  ۱۹جا  اسالمی و مافیای روسی بوده است. البته کاوه موسوی در این
سال با جمهوری اسالمی مبارزه کرده است. قابل ذکر  ۴۳چون در جاهای دیگر مدعی بود که 

 های آسیای میانه و دیکتاتوری در حال تجارت با جمهوری اسالمی و ۲۰۰۱است که او تا سال 
 سواپ نفت بوده است. 

دستگاه امنیتی با تشخیص درست شخصیت موسوی سیل اسناد درونی رژیم از شورای امنیت 
ملی گرفته تا وزارت اطالعات و بیت رهبری و پزشکی قانونی دست پخت خودشان را به سمت او 

 سرازیر کرد.  
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های  زند که کار دستگاه شورای امنیت ملی داد می مفتضح آنکه این سند جعلی منسوب به

سند رسمی دهد که در فتوشاپ ساخته شده است. در  نشان می  Boxمتن درونامنیتی است. 
یاد « حسن روحانی جمهوری اسالمی ایران سید  ریاست»شورای امنیت ملی از روحانی با عنوان 

این سند فراموش کرده اند که به در شده است. از متن مسخره آن که بگذریم  تنظیم کنندگان 
کنار نیروهای امنیتی و نظامی به نیروهای انتظامی اشاره کنند.حال آنکه  مرز را نیروی انتظامی 

های امنیتی. مسئولیت اصلی تأمین امنیت در شهرها و روستاها و نقاط  کند و نه نیرو حراست می
وهای سپاه و احیانًا واحدهایی از ارتش وارد مرزی با نیروی انتظامی است. تنها در صورت نیاز نیر

 شوند.  عمل می
های صورت گرفته در فضای مجازی نداشت ناگهان متخصص  موسوی که پاسخی برای روشنگری

داده که « جواد محمدی بدبخت»هم شد و ادعا کرد که سند را « شناسی علم سند»دادگاه و 
 دستگیر شد.  



267 
 

 
ای هم که یکسره جعلی است. رژیم کلی  سند مربوط به دریافت واکسن فایزر توسط بیت خامنه

روی آن مانور داد و باعث آبروریزی مخالفان شد. طرفه آنکه کاوه موسوی  مدعی است که این 
 سند را با پرداخت یک میلیون پوند به بیت رهبری به دست آورده است: 

 

 
 

است. هرچند   یک میلیون پوند به ایران خود مصداق دور زدن تحریم گذرم که انتقال از این می
ای و  کند. تردیدی نیست که خامنه اش سرهم می  موسوی یک دروغ هم برای این ادعای ابلهانه

نزدیکان او از واکسن خارجی استفاده کردند اما موسوی با انتشار سند جعلی، قبل از هرچیز به 
 توضیحات مسخره بعدی او را در آدرس زیر مالحظه کنید:د. ای و بیت او مدد رسان خامنه

https://mobile.twitter.com/babakskr/status/1360861189249638400?lang=cs 

https://mobile.twitter.com/babakskr/status/1360861189249638400?lang=cs
https://mobile.twitter.com/babakskr/status/1360861189249638400?lang=cs
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نفر از  ۲۰۳دیگری سند جعلی وزرات اطالعات را مبنی بر این که    موسوی در اقدام شریرانه
توسط مردم کشته شدند انتشار داد که خدمت به دستگاه امنیتی  ۹۸مأموران انتظامی در آبان 

 زن امنیتی توسط مردم کشته شدند.  ۶۰است. او ادعا کرد که بیش از 

 
 مطرح شده است. « من و تو»این ادعا در گفتگو با 

https://twitter.com/manototv/status/1390750783709204480 
اداره کل پزشکی قانونی »فرد مطلعی نبود به موسوی تذکر بدهد که « من و تو»متأسفانه در 

شد دریافت که دستگاه امنیتی با مشاهده خصوصیت  عنوانی مسخره است. با کمی دقت می« کل
 مأمورانش تبدیل کرده است.   بندی موسوی، وی را دست انداخته و به سوژه خنده خالی

اعتبار  در همان حال، دستگاه امنیتی برای مشوش کردن اذهان عمومی و همچنین بدنام و بی
و رئیس آن منتشر « اداره کل پزشکی قانونی کل»جعلی دیگری به نقل از کردن مخالفان، سند 

 جنازه به پزشکی قانونی رسیده است.  ۴۸۱۱کرد و مدعی شد 

https://twitter.com/manototv/status/1390750783709204480
https://twitter.com/manototv/status/1390750783709204480
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-%D8%B3%D9%86%D8%AF-https://khabargar.net/%F0%9F%94%B4
-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C
-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86
-%D9%88-6%D8%AF%D9%87%D8%AF%D9%87%D9%8
-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9

%DA%A9/ 
نفر از پرسنل نظامی و  ۱۱۹شود که  نکته قابل توجه آن که پزشکی قانونی در این سند مدعی می

 اند.  کشته شده« لباس شخصی»انتظامی و 
را چگونه از « ها شخصی  لباس»شان تشخیص دادند،  ها را از روی لباس اگر فرض بگیریم نظامی

در مکاتبات رسمی نظام به کار « لباس شخصی»مردم عادی تشخیص دادند؟ بماند که واژه 
 رود.  نمی

اما این همه ماجرا نیست. دستگاه امنیتی که شاهد سکوت نیروهای سیاسی مخالف بود سند 
 ر داد. جعلی دیگری که منسوب به پزشکی قانونی بود با تاریخ و آمار متفاوت انتشا

https://khabargar.net/%F0%9F%94%B4-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DA%A9/
https://khabargar.net/%F0%9F%94%B4-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DA%A9/
https://khabargar.net/%F0%9F%94%B4-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DA%A9/
https://khabargar.net/%F0%9F%94%B4-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DA%A9/
https://khabargar.net/%F0%9F%94%B4-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DA%A9/
https://khabargar.net/%F0%9F%94%B4-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DA%A9/
https://khabargar.net/%F0%9F%94%B4-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DA%A9/
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کلمه « اداره کل پزشکی قانونی»شوید که در عنوان  اگر به این یکی سند توجه کنید متوجه می
ها یکسان باشد وجود ندارد. نگارش این سند با  دوم که ظاهرًا بایستی در تمامی سربرگ« کل»

نام پخت دستگاه امنیتی برای بد سند قبلی به کلی متفاوت است. هر دو جعلی هستند و دست
 اعتبار کردن آمارهای ارائه شده در مورد جنایت آبان.  کردن مخالفان و همچنین بی

 کند! که در سند ادعا شده برای قربانیان کرونا پزشکی قانونی جواز دفن صادر می نکته مضحک آن
اساسًا نادرست است. « اداره کل پزشکی قانونی کل»و یا « اداره کل پزشکی قانونی»عنوان 

« اداره کل پزشکی قانونی استان تهران»هاست. مثاًل   مربوط به استان« کل پزشکی قانونیاداره »
 «.اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان»، فارس یا اصفهان و ... در عنوان بایستی نوشته شود 
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بود که  ۱۴۰۰های آشکار کاوه موسوی این ادعای او در زمان انتخابات  از دیگر از گزافه گویی
یا جمهوری اسالمی برای کنترل انتخابات ، با همکاری چینی ها، پنجاه میلیون دوربین فوق گو

کند. اگر برای نصب هر صد دوربین فوق  ای در میادین و شهرهای کل کشور نصب می حرفه
ای و وصل آن به مرکز کنترل، یک نفر الزم باشد بایستی پانصد هزار نفر برای نصب  حرفه

بینیم که موسوی هنگام دروغپردازی عنان از  اصله کوتاه استخدام کنند. میها در یک ف دوربین
و هشت خرداد که انتخابات  شناسد. از نهم فروردین تا بیست دهد و حتی عدد و رقم نمی کف می

ای  هزار دوربین فوق حرفه ۶۰۰برگزار شد هشتاد روز زمان بود. مسئوالن رژیم روزی بیش از 
 کردند.  بایستی نصب می

 

 
 

« من و تو»نگار معروف و قدیمی در شبکه  یادآوری کنم که این ادعا توسط امیر طاهری روزنامه
 به سخره گرفته شد. 

اضافه کنم که چند موردی که آوردم تنها مشت نمونه خروار هستند، خوانندگان محترم 
 پیدا کنند. ها مورد نظیر این ادعاها را که از سوی او بیان شده  توانند ده سادگی می به

 
پایانسخن

های کاوه موسوی در خدمت استراتژی رژیم و اقدامات  اینک مدت زمانی است که دروغپردازی
 ترین نکته برای من همین است. تخریبی فرقه رجوی علیه پرونده نوری قرار گرفته است؛ مهم

شده بود و  هایی که در گذشته علیه او هنگامی که با او آغاز به همکاری کردم با  شکایت
تر است و  داشتم. یکی از آشنایانم که از من مسن مختصری اش آشنایی های حقوقی پرونده

همکالس و همدوره پسرعموهایم بوده، بیش از یک دهه قبل معامالت نفتی موسوی و نقش 
ه خبر بودم. با توجه ب وزارت اطالعات و سپاه در آن را برایم تشریح کرد. اما از دیگر روابط او بی

اش داشت بر اساس نگاهی که به دنیا و امر   هایی که موسوی برای پاک کردن گذشته تالش
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کردم که به سهم خود فرصتی به او دهم که به انجام این امر موفق شود که  سیاست دارم فکر می
ذات بد »گوید:  المثل مشهور ایرانی توجه الزم را نکردم که می کردم و به ضرب البته اشتباه می

 « نیکو نگردد چون که بنیادش بد است.
ای و دفتر حقوقی  کردم دایره دخالت موسوی به آشنایی ما با وکیل حرفه با توجه به اینکه فکر می

توانستم حدس بزنم که این همکاری ممکن است در آینده  شود، نمی محدود می  و تهیه شکوائیه
بردم که  فکری داشتم که حتی گمان نمیروزها آنقدر مشغله  موجب چه مشکالتی شود. آن

ام اشتباه  موسوی قادر است چنین نقش مخربی را در آینده ایفا کند. از این بابت در ارزیابی
 کردم.

پنداشتم که موسوی، در تالش برای رفع و رجوع پرونده سیاهش در گذشته و  واقع چنین می هب
ده انگیزه مثبتی دارد. با این حال برای تمایلی که برای هوچیگری دارد برای پیگیری این پرون

تضمین هرچه بیشتر، در حضور حمید اشتری و مختار شاللوند به او هشدار دادم چنانچه موضوع 
 لو برود از چشم تو خواهم دید. 

و ضیق وقت و   از سوی دیگر در شرایط فوریت پرونده با توجه به امکاناتی که در اختیار داشتم
این همکاری به واقع تنها راه  کردن پرونده در سوئد، هراس از باز قفس، احتمال پریدن مرغ از

 پایم بود و در عمل نیز راه را برای پیش برد پرونده باز کرد.  پیش
ام این بود که پیگیری پرونده را با جنیفر  نیز مشروحًا توضیح دادم، قصد اولیه  همانطور که قبالً 

 ۶۷تر بود. وی کار بسیار زیادی روی پرونده کشتار  الحیترابینسون پیگیری کنم که از همه با ص
بود و از   شناخت. متأسفانه او وکیل جولیان آسانژ کرده بود و از نزدیک من و حمید اشتری را می

صالح ندیدم پرونده را با  ،جایی که به دلیل پیگیری پرونده او با دستگاه قضایی سوئد درگیر بود آن
ا تأثیری روی منفی روی این پرونده داشته باشد. من وسواس عجیبی تا مباد جنیفر پیش ببرم

داشتم که مبادا با یک اشتباه کوچک و یا انتخاب نابجا موجب سوختن امکان دستگیری نوری 
 ام را مورد تأیید قرار دادند.  بعدًا وکالی ما، تصمیم شوم.

p/4BJIOhttps://p.dw.com/ 
ای با مجاهدین پیدا کرده  خواستم قاضی جفری رابرتسون که روابط بسیار گسترده بماند که نمی

مطمئن بودم فرقه رجوی به دلیل گرفت از قضیه بو ببرد.  ها می های هنگفتی از آن بود و پول
نام من دستگیری نوری که با   هرکاری برای شکست پروژه ،الوصفی که با من دارد زاید  دشمنی

 کند.  می گره خورده بود،
بالفاصله پس از اعالم دستگیری حمید نوری و طرح نام کاوه موسوی، دو نفر از دوستان نزدیکم 

و   و خصوصی  خانوادگی  او و زندگی  که شناخت دقیقی از او داشتند تصویر روشنی از گذشته

https://p.dw.com/p/4BJIO
https://p.dw.com/p/4BJIO
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و  بینید را در این نوشته می که بخشی از آن اش در اختیارم گذاشتند های کالهبرداری پرونده
اما دیگر دیر شده بود و او روی  .ناشده و غیراخالقی او هشدار دادند بینی نسبت به اقدامات پیش

توانستیم باال بیاوریم. به دلیل  توانستیم او را قورت بدهیم و نه می دستمان مانده بود؛ نه می
 حساسیت پرونده مجبور به اداره او بودیم. 

پیش مشروحًا بیان کردم بعد از دستگیری حمید نوری، گفتار و رفتار کاوه موسوی چنانکه در 
خیلی زود تبدیل به معضل بزرگی برای پرونده شد اما به توصیه وکالیمان مجبور به سکوت و 

 کوشش برای مهار او بودیم.
یز من های موسوی مورد بحث قرار گرفت ن پردازی پس از آن که در فضای مجازی سوابق و دروغ

اعتمادی در میان دادخواهان و   و ایجاد جو بی به منظور جلوگیری از لطمه دیدن پرونده نوری
دفاع کردم. در  مجموعاً  ضمن در جریان گذاشتن وکیل پرونده از موسوی های قربانیان، خانواده

در کردم  و بدون آن که  اش در دستگیری نوری اشاره می هایم در آن زمان تنها به نقش گفته
او چیزی بگویم و یا وارد ماهیت روشنگری مخالفان شوم به تأکید از منتقدین   تأیید گذشته

شمر »او  حق با شماست کردم بیان می اید؟ و یا این فرد افتاده  پرسیدم چرا حاال یاد گذشته می
ت چرا این نکته مثب  کنید؟ است اما آیا مشارکت او در دستگیری نوری را نفی می« الجوشن ذی

 د؟ ییگو زندگی او را نمی
گفتم دلیل درستی انتخاب من این است که موضوع به دستگیری حمید نوری  همان موقع می

دیدم  ختم شده است. یعنی من همه چیز را در ارتباط با دستگیری نوری و تشکیل این پرونده می
 گرفتم.  ها را در نظر نمی و حاشیه

که بر پایه معیارهای انسانی و اخالقی حاضر نبودم وقتی  دلیل اتخاذ این موضع از یکسو این بود
خرم از پل گذشت، پشت کسانی را که به هر دلیل پا در این راه گذاشتند و ما را همراهی کردند 

 خالی کنم، هرچند که سوابق سیاهی داشته باشند. 
و کانادا گرفته  از سوی دیگر، پس از دستگیری حمید نوری شاهد بودم که از البی رژیم در آمریکا

شان به همراه  و ابواب جمعی )عبا( های داخلی و شادی صدر و شادی امین « طلب اصالح»تا 
ها و « ضد امپریالیست»نگهدار و رامین کامران و فرامرز دادرس و   های مجاهدین و فرخ شاخک

اند، بدون  کاوه موسوی افتاده  ای خیرخواه و عدالتخواه، همگی یاد گذشته و عده« چپ درمانده»
دیدم که بخش مشکوک  این که توجهی به نقش مثبت او در دستگیری حمید نوری کنند. می

کوشند نوک تیز حمله را از روی حمید نوری برداشته و متوجه موسوی کنند و  اینان چگونه می
ها جز این نیست که ضمن دلسرد کردن مردم، مانع پیوستن  دانستم که هدف این تالش می

 های انحرافی بکشانند.  دادخواهان به پرونده شوند و موضوع را به کانال



274 
 

 «. موسوی بهانه است، نوری نشانه است»گفتم  می بر این اساس
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4uk1El97qsg&ab_channel=SaeedBehbahani 

دشمنی با من و تالشم جهت اجرای  در واقع ،با موسوی ها بخش بزرگی از آندانستم دشمنی  می
 عدالت است. 

پرونده اندرکار  و دستکوشید با انتشار اخبار جعلی، خود را مطلع  شادی صدر میدر آن شرایط 
 نشان دهد: 

 
همچنین شادی کرد.  تکذیب میبه شدت در حالی که نوری تا روز آخر دادگاه نیز چنین چیزی را 

نادرست در دادگاه مدعی شد که حمید نوری در زندان  صدر تنها کسی بود که در یک شهادت
 شان پیراهن عثمان کردند.  قزلحصار هم بوده است و وکالی حمید نوری همین را در دفاعیه

در چنین شرایطی بود که تصمیم گرفتم اجازه ندهم پرونده به بیراهه رود و به جای نوری، کاوه 
کردم که جنبش دادخواهی به کاوه  یل تأکید میموسوی در مرکز حمالت قرار گیرد. به همین دل

 کردیم.  موسوی مدیون است و بدون کمک او ما به موفقیت دست پیدا نمی
های آشکار و روزافزون کاوه  نادرستی  توانم در همان ابتدای راه، با مشاهده برایم روشن بود که می
د در آن شرایط سرنوشت پرونده گیری کنم. اما به هیچ رو بر من معلوم نبو موسوی علیه او موضع

خواستم در پرونده مهم  کشید و ما امروز در کجا بودیم. پس ابدًا نمی حمید نوری به کجا می

https://www.youtube.com/watch?v=4uk1El97qsg&ab_channel=SaeedBehbahani
https://www.youtube.com/watch?v=4uk1El97qsg&ab_channel=SaeedBehbahani
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دیدید هنوز هیچی نشده به تیپ هم زدند و »دادخواهی شروع کننده وضعیتی باشم که بگویند 
بار را به منزل برسانم.  حاضر بودم همه مشکالت را تحمل کنم اما این«. در مقابل هم ایستادند

دشمنان دادخواهی پس از موفقیت کامل ما در پرونده این سکوت را تا پایان دادگاه حفظ کردم. 
کنند.  نوری نیز از این دستاویزها برای تخطئه من و موفقیت بزرگی که حاصل کردیم استفاده می

م به موسوی حمله فکرش را بکنید در قدم اول و درحالی که هنوز هیچ دستاوردی نداشتی
کردم. آیا بهترین موقعیت را برای دشمنان دادخواهی ایجاد  های او را افشا می کردم و ناراستی می

  کردم؟ نمی
اش علیه نیما سروستانی و من را آغاز کرد  حتی هنگامی که موسوی حمالت افسار گسیخته

مان با توجه به اولویت پیش برد پرونده از هرگونه روشنگری در مورد  ناگزیر بودم به توصیه وکالی
هایش خودداری کنم. اما چنانکه پیش تر نیز اشاره کردم درهمان زمان تصمیم  او و سیاهکاری

 گرفتم پس از پایان دادگاه حقایق را بیان کنم که چنین کردم. راسخ 
های دشمنان دادخواهی از طرف دیگر،  بودن توطئه برای درک پیچیدگی امر از یک طرف و کثیف

فرقه رجوی با هدایت شخص رجوی همچنان  ،که چیزی به اعالم حکم دادگاه نوری نمانده با آن
 دهد. دامه میاش در موضوع موسوی ا  به نقش دوگانه

کند و  را علیه من و نیز موسوی تشویق می )عبا( این فرقه از یک طرف شادی امین و شادی صدر
کسفورد ترتیب  از طرف دیگر با کاوه موسوی نرد عشق می بازند و جلسه مشترک در دانشگاه آ

اموش حرکت گذارند. این مثلث پلید ابتدا با چراغ خ آمیز می های حمایت دهند و برایش توئیت  می
  ها را باال زده است.  من در آن شرایط خطیر باید همه کرد اما در روزهای اخیر همه پرده می

 کردم.  گرفتم و سیاست متوازنی را پیگیری می جوانب این صحنه را در نظر می
گفت از سعید  های عجیب و غریبی که کاوه موسوی می از همان ابتدای پرونده به علت دروغ

دعوت نکند و سؤاالت ببیندگان در مورد کم و « وی میهن تی»استم که مطلقًا او را به بهبهانی خو
های هفتگی من در این تلویزیون طرح نکند چرا  را در برنامه اش و سوابق ننگین کیف ادعاهای او

ها دامن بزنم. بهبهانی در پاسخ به درخواست من گفت: من هیچ  خواهم به حاشیه که نمی
است و حقوقدان. همان یک بار هم که او را دعوت  «دکتر»کردم  نداشتم فکر می از او شناختی

کردم همکار و همراه شماست و البد شناخت الزم را روی او  کردم به این دلیل بود که فکر می
سعید بهبهانی بیش از دو سال و نیم زیر فشار مردمی که سؤاالتشان را با او در میان دارید. 

تار روشنگری من بودند قرار داشت اما او به دلیل درخواست من از طرح گذاشتند و خواس می
که واقعًا این گونه نبود  کرد و بارها متهم به سانسور سؤاالت و ... شد. درحالی ها خودداری می آن
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نظر  ها صرف کردم که از طرح آن فرستاد و من از او خواهش می و او هر بار سؤاالت را برای من می
 هم جایی در این باره صحبت نکند. کند و خودش 

شود و نه از  کاوه موسوی، به شهادت کردارش در روند محاکمه نوری، نه دادخواهی سرش می
گذرد تنها یک بار  که از دستگیری حمید نوری می ماهی سه  و جنس دادخواهان است. او در سی

 ۲۰۱۹یس سوئد در دسامبر به خرج دولت سوئد به این کشور آمد. این سفر هم در پی فراخوان پل
برای شرکت در بازپرسی بخش جنایات جنگی پلیس صورت گرفت. طی این مدت حمید اشتری و 

اند  بار با هزینه شخصی به سوئد آمده شانزده شان، مختار شاللوند با دست شستن از کار و زندگی
 اند.  ها در سوئد به سر برده و ضمن شرکت در جلسات دادگاه، ماه

یک از جلسات تمدید بازداشت  غیر از آن یک بار، نه هنگام دستگیری نوری، نه در هیچ موسوی به
ماه رسیدگی به پرونده نوری پایش را به سوئد و دادگاه استکهلم نگذاشت.  ۹وی و نه در جریان 

حتی، چنانکه در پیش شرحش رفت، برای شهادت دادن در دادگاه نیز بهانه آورد که جانش در 
در کنفرانس مطبوعاتی قاضی ساندر هنگام اعالم حکم حبس ابد حمید نوری نیز  وی خطر است.

ها  ای و روبرو شدن با رسانه  پایش را به استکهلم نگذاشت. او از تبعات حضور در چنین جلسه
آوری  وجود آمده از دستگیری نوری، به جز جمع فضای به  او طی این مدت در سایه هراس داشت.

گسیخته و  اش و تبلیغات لجام ها و تبلیغ برای کارهای نکرده کمک مالی از مردم و گفتگو با رسانه
بیشرمانه علیه من، مختار شاللوند، حمید اشتری و نیما سروستانی و همسویی با وکالی نوری در 

 هیچ کار مثبتی به نفع پرونده انجام نداده است. و همدستی با فرقه رجوی ، دادگاه
هایش و اطالعیه  پردازی ذکر این نکته ضروری است که اگر موضوع تنها به کاوه موسوی و دروغ

کردم و از کنار آن  گشت آن را به سکوت برگزار می برمی« من و تو»سراسر کذب و غیرمسئوالنه 
و حکم حبس ابد حمید خواست رسیده  ای که می  نبش دادخواهی به نتیجهگذشتم چرا که ج می

 نوری توسط دادگاه استکهلم صادر شده است. 
روی این گزارش کار کردم و با  هفته سهاگر « عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.»گویند  می

دارک متقنی اسناد و مبا کمک دوستان عزیزم حمید اشتری و  حسین ملکی و ... حوصله و دقت 
م، صرفًا به دلیل یرا برای رسوا کردن دشمنان جنبش دادخواهی و دعاوی کذبشان فراهم کرد

هایی است که دلشان با جنبش دادخواهی است و نیز آنکه بار دیگر نشان دهم  گویی به آن پاسخ
 هایی روبرو است. شکنی که این جنبش با چه کار

د وضعیت اسفبار اپوزیسیون ایران و فرهنگ منحطی که تواند در نق از این گذشته این گزارش می
برد نیز مؤثر باشد. کاوه موسوی پس از این همه سیاهکاری همچنان از سوی  از آن رنج می

کنند و از سوی فرقه رجوی  شود و لباس عافیت به تن او می تأیید می« شورای مدیریت گذار»
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بایستی الاقل به  عنوان یک رسانه که می به« من و تو»گیرد و  مورد تعریف و تمجید قرار می
را در حمایت از   ترین رویه طرفی اتخاذ کند زشت لحاظ شکلی هم که شده سیاست بی

الحیل او را به  صدای آمریکا و ایران اینترنشنال با لطائف گیرد. های او در پیش می دروغپردازی
کند  شرکت می ها هایی که او در آن سهاو در کالببدتر از همه  آورند تا زهرپراکنی کند. صحنه می

 کنند.  های او سکوت می سرایی و در مقابل یاوه یابند ای نیز حضور می خبرنگاران و فعاالن رسانه
هایی که فکر  از سوی دیگر این گزارش پاسخی است به دشمنان جنبش دادخواهی و همه آن

هایی که از  آن  اند. پاسخ به همه افتاده کنند در جریان دستگیری و محاکمه حمید نوری عقب می
خورده و درمانده از ادعاهای کذب کاوه موسوی و یا همراهی اولیه او با  موضع یک رقیب شکست

دهند و تخطئه  و من را مورد حمله قرار می این جنبشخواهی سوءاستفاده کرده و جنبش داد
 کنند. می

انتظار  چشمشان با جنبش دادخواهی است و  هایی که دل همچنین گزارشی است به همه آن
 «. پیشگاه حقیقت شود پدید»بودند که « فردایی»

در دستگیری حمید نوری کاوه موسوی با مشارکت در خاتمه الزم است یادآوری کنم که 
توانست نام نیکی از خود در جنبش دادخواهی باقی بگذارد و با همین اقدام، قلم بر  می

اش چنین امکانی برای او فراهم  اش بکشد. تالش کردم به دلیل همراهی اولیه های زندگی سیاهی
دار نیست. کنم. اما او نشان داد که دارای چنین ظرفیتی نیست و از چنین استحقاقی برخور

عام شده و هزاران هزار  ها هزار قتل خون ده برخورداری از پشتیبانیجنبش دادخواهی به دلیل 
کند. روند  تر می پذیرد و هر روز صفوف خود را پاکیزه گری را نمی کشیده و داغدیده هیچ حیله رنج

یجاد اکه هیچ کارشکنی نتوانست در کار دادرسی مانع دهد  میمحاکمه نوری به روشنی نشان 
پیروزی بی  استکهلمرأی دادگاه و اندی سال و   پس از سی ۶۷گشوده شدن پرونده کشتار کند. 

 بدیلی برای جنبش دادخواهی ایران است. 
آماده انتشار بود، از انتشار آن  از صدور حکم دادگاه سوئد قبلهفته دو با آن که این متن 

الزم به ذکر است که پس از صدور ها متوجه حکم نوری باشد.  تا همه حواس اری کردمخودد
و منتظر شدم تا تکلیف تشکیل دادگاه تجدید  حکم نوری مواردی را به این نوشته اضافه کردم

 نظر مشخص شود. 
گاهم که کاوه موسوی به همان روش همیشگی اش که در این نوشته به طور مستدل بدان  آ

گیرد به مدد پشتیبانانش خواهد کوشید با  و از منش دروغپرداز و شیاد او سرچشمه می پرداختم
. اما یقین دارم که موفق نخواهد شد.  ها را بپوشاند گویی واقعیت زنی و یاوه گری و الف هوچی
های رنگارنگ   ها دالر به همراه توطئه میلیون  فرقه رجوی با صرف  گسیخته های لجام تالش
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کاوه موسوی و دیگر   و تبلیغاتی رژیم راه به جایی نبرد. توطئه   ای قضایی و امنیتیه دستگاه
ها محلی از اعراب ندارد. آینده نشان خواهد داد که  بدخواهان جنبش دادخواهی در مقابل آن

 روسیاهی به زغال خواهد ماند.
 
 

گوست  ۶ایرج مصداقی   ۲۰۲۲آ
Irajmesdaghi@gmail.com 

www.irajmesdaghi.com 
 

گوست  ۹بعد از انتشار: در تاریخ  نکته را به متن  غلط امالیی را تصحیح کردم و چند چند ۲۰۲۲آ
با تصحیحات  نوشته اخیرلطفا  افزوده شد. نوشته این صفحات اولیه اضافه کردم. به همین دلیل

 مورد استناد قرار گیرد.  و اضافات
 
 
 

mailto:Irajmesdaghi@gmail.com
mailto:Irajmesdaghi@gmail.com
http://www.irajmesdaghi.com/
http://www.irajmesdaghi.com/

