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 "اکنون صفتی ابتر است« کریه»" :به قول احمد شاملوی شاعر

 

 :با طرح این پرسش« را خواهیم، این بیداد داد» :عنوان بایادداشت پیشینم  در

یا  همچنان قفل بردهان خواهد ماند( عباسی) روزهای آینده، حمید نوریرآیا د»

اسالمی  نظام فاسد از تمام قد برآن بودم که او، اواز هایم با توجه به دریافت« نه؟

 !شدوهمین نیزدفاع خواهد کرد

مضحکی  سیرک سراسر ی به صحنهاستکهلم در شنبه دادگاه محاکمه اوروزسه 

هیچ صفت پستی برای این مضحکه  .دشبدل اش  خانواده حضوربا  وا توسط خود

حمید  کار آغاز در! نیست که این جالد حکومت اسالمی، ابترش نکرده باشد

طول جلسه  ممکن است در» :گفت به دادگاهورتی بازی شام با ،(یعباس) نوری

لکه دایم باال برود، قصد توهین ندارم، بص یا باال ببرم و پائین و من دستهایم را

 .«بیان دارم خواهم احساساتم رامی

 طی روز و را به کناری نهاد وکالی مدافع خود عصر سه شنبه صبح ونوری 

ودگی نمود تا دلقک نمایی و ل   گفت ولیچار روندساعت یک ( ۶) شش بیش از

پیام  بسیجیان کشورعیان دارد و ی را به همه جی تمام عیارینقش ذیجود یک بس



 سال اسیر االن هم دو با آنها بود ورا با وقاحتی ناب  ۳۷تا  ۶۶ سال ازدهد که 

 ! وا دارد است تا آنها را به یاری و شفاعت خود های مسیحی سوئدکافر

نمایشی به  دادن لحنیو  مسخره و باال و پائین بردن صدا های نوری با پرگویی

ن زندا انکار»: و آن  بماندز گفت تا یک چیز ناگفته بگذارد وچی ظاهر همه بهآن 

 ۶۳ تابستان عام درقتل صد البته انکار واینکه ما چنین زندانی نداریم گوهردشت و

منکر زیست و نمیچنین زندانی درحاصل کالم اینکه او «دشتزندان گوهر

  سال سالخی آنان در کشی وچپ کشی ومجاهد تابستان خونین  در خودحضور

 ای این تانسرایی برداساین  در حمید نوریتالش  ی همه .دش گوهردشت در ۶۳

ست  و تازه این رازی بود تا اصل جنایت را انکار و مشارکت خود را پنهان کند

جمهوری  سفیر دوسال زندان انفرادی و صد البته طی مالقات باپس  که او از

با وقاحتی  و دست یافت خلوت زندان کرونبوری استکهلم بدان اسالمی ایران، در

 "کمونیستها" ،"منافقین" ی حلقه بانی دوقربانی ترا  خود ،بیشرمانه و کم نظیر

 (مهدی اصالنی ایرج مصداقی و)مشخصفردسیمای دودرچپ وومجاهدین یعنی 

 ها نیروی چپ و ده های خاوران و ، خانوادهشاهدان تا خیل وسیع شاکیان و دید

ه ب حاضرند،این دادگاه  در عنوان شاکی و شاهده برا که ما  ی تحول طلب جامعه

ماه علیه  این چهار در» :گفت خود شیفتگی نی واربا یقه د؛ نبیند هیچ انگارد و

آنها حرف  ی اند علیه من شهادت دادند که من درباره آمده نفر ۵۸من چه کردند؟ 

دو دقیقه  سال نوشته شده در ۷۷من این نمایشنامه را که در طول … . خواهم زد

ستان ددا برابر بالفاصله در مشعشعانه، این افاضات بعد از« ...فرستم به هوا می

اند  این پرونده بیرون گذاشته را از نفر ۳۷خانم دادستان » :موضع گرفت و گفت

 ۳۷آن . کشم را به دادگاه می ۳۷من آن . استنفر ۳۷که پیروزی من با آن 

 «…خواهم من شهادت آنها را می اند و نفرشهادت داده ۶۳علیه این نفر

      :گوید خود می  معرفی در و نامد را بسیجی می خود شکاربیانی آحمید نوری در

برای مبارزه با این  سربازی وخدمت اضافه  آنجا با .بودم کردستان سربازدر »

استراحت  به تهران برگشتم و ۶۶همانجا ماندم تا مرداد یا شهریور" ها گروهک"

 به سر بخواهند من را تادادم  خواست کاردادستانی تهران در رفتم در کردم و

جوان در ۶۶۶۷بهمن در .عنوان بسیجی به جبهه رفتمه ب ،قبول کنند کار

بعد به  .مشرکت کرد والفجرمقدماتی عملیات ام در زندگی یها ترین سال سال

دادستانی انقالب اسالمی تهران ای آمد که به  پذیرش من طی نامه. تهران آمدم

این معرفی احتیاج به توصیف . «...شویم اینجا داریم وارد این پرونده میاز.مبرو

کشتار فرزندان کرد دست  ابتداء در از است یعنیدر کردستان مانده  .نیست

عملیات  و درشده و به جنوب رفته  ه همین دلیل در بسیج ماندگارداشته و ب



زندان  رد کار دادستانی انقالب و با دریافت نامه از عدب رکت داشته وش والفجر

به کشورمان مشغول حاکمیت استبداد اسالمی های سیاه  ترین سال سیاه اوین در

 نیزامروز  و دست داشته کشتار در سرکوب و ءابتدایعنی از .شده استکار

 کند ا است و بدین خاطر نغمه سرایی میخواراین خوان یغم روضه خوان و جیره

صندلی اتهام دادگاه های راه گشا برای حمایت نظام اسالمی از پشت  یگنالو س

 !کند میرکهلم صاداست

 اراتش آماده نموداظه ی زمینه را برای پروسه ،های متوالی با سلسله سالم دادناو

 :گویند ایران می در. اینجا انجام دهمممکن را درترین کار من باید سخت »:گفتو

همه  و اند کرده طنز ها این موضوع را ایرانی. استدنیترین کار معدن سختکار

 سوئد هم دانم در نمی. است ترین کار ان سختمکار ،معدنکار پس از ؛گویند می

 روز طول چهار سخت است چون باید دراما کارمن بسیار گویند یا نه، میاین را 

سلول  سال در من را دو .ملت ایران پاسخ بدهم سال علیه خودم و ۷۷به اتهامات 

ی اجتماعی علیه ها جهان و شبکه های سراسر رسانه در اند و انفرادی نگه داشته

زندانیان  کشتار سر خمینی برقتل عام فرمان حمید نوری  .«...ف زدندمن حر

 سر آن مقطع بر سویی با مرخصی خود در از چپ مقاوم را، سیاسی مجاهد و

انکار موجودیت زندان  با سویی دیگر از اوین نبودنش و در زایمان همسرش و

تمام  مرثیه سرایی را( ه کوچ دادگوهردشت به کرمانشااز عام راقتل)گوهردشت 

 . کرد

 ی که این قتل سویه فهمد نمیجنایتکاران تاریخ  ی حمید عباسی همچون همه

 ها و مبارزه درون و ایستادگی ها و مقاومتآن  دیگری را هم با خود دارد و

یعنی فرزندان جامعه ما  روزهای آینده خیل بزرگی از در .استبرون زندان 

ری با آوا ن دادگاه با جسارتی کم نظیرهمی در، همان زندان از بردگان دره جان ب

او و  برسر ،قابل کتمان های غیر ردیابی مدارک و برهان و شواهد،ادله و  از

 .کشید خواهند بر دروغین او روزگار از مارد وت وکالی مدافعش خواهند ریخ

 !این میدان این گوی و

خواهد زد که تا االن گفته هایی  حرفکه ه گفت شهای رجزخوانی حمید نوری در

ها  این حرف»: اند رازهایی را خواهد گفت که تا االن به زبان نیامده نشده و

کسانی را خوشحال و کسانی را ناراحت خواهد کرد که من براِی آنان که 

المثل معروفی داریم که چون  ضرب. توانم بکنم شوند کاری نمی ناراحت می

اما من در این دادگاه غوغا خواهم کرد و کاری  ؛گویمتوانم ب ادبانه است نمی بی

… سال برای همیشه بسته شود ۷۷ها پس از  این حرف ی خواهم کرد که پرونده

های نظام مقدس جمهوری اسالمی توهین شد و  در این دادگاه به برخی شخصیت



. ..کشم و گفتند وحشی و آدم. به من کلی توهین شد. خیلی به من سخت گذشت

کنند  بینی من صحبت می ی االن همه درباره. دماغ من کلی حرف زدند ی درباره

اما شایسته  .کنم شکایت می ،بینی من صحبت کردند ی و من از کسانی که درباره

من ناراحتم که در این موارد  .اینجا نیستند جسارت شود نبود به کسانی که در

مناسب تذکر دادید و  تذکر دادم البته شما هم به عنوان رئیس دادگاه به وقت

 -(امام مرگ)های جگر سوز؛ خمینی  اضافه کنم؛ آن چهره .«برخورد کردید

قصاب سوریه و کشتارهای )قاسم سلیمانی  -(جالد اوین)اسدهللا الجوردی 

در زندان گوهردشت هستند که نوری (قاضی مرگ)ابراهیم رئیسی و ( پرشمار

  .ها گله کرده است جسارت به آناز

او  تمام قد وفاداری اثبات سرسپردگی و ،اش وز دفاعاولین ر درپیام حمید نوری 

 رسد به نظرمی .اسالمی ایران بوداکمیت و تمامی آپارات حبه رژیم والیت فقیه 

 را این کشتار نقش و جایگاهش در اربابانش که مبادا گردد می یادآور دارد او

. ودحذف شدن ب از ش و فرارا ی او برای تضمین آیندهها حرف. بگیرند نادیده

  ...به وارونه زبان بگشایداو چرکین بترکد و  ی این غده وای اگر

 ...یادداشت ادامه خواهد داشت


