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حمید نوری  ،«خشونت علیه زنان روز جهانی مبارزه با » ،نوامبر ۵۲ روز پنجشنبه در

. ام نگاه کن به چهره: ه او گفتی که بدادستانزن خ پاس خشونتی فزاینده در با (عباسی)

از چنین تظاهری را در حالی . «مترجمین نگاه کنم ۀمن دوست دارم به چهر» :پاسخ داد

 .ایرانی است مآنجا هم یک تن از مترجمین یک خانم محترکرد که  عنوان می

نمایشی را ارائه داد که نویسنده و حمید عباسی  نیز ی محاکمه این روز هسدر جل

که  -علیرغم تاکید دادستان  -تمام مدت  او. ود حمید عباسی بودش خمسخره ابازیگر

 ی ادامه متر درگی هرچه تمامسخر ودگی وگویی، ل   با دراز های کوتاه بدهید صرفا   پاسخ

همان خط  .پرداختحاضران در دادگاه  ی در برابر چشمان همهاول به نمایش خود روز

 نمایشی، در -وضعیت عصبی در ی راموارد معین امروز و نبال کردد رااول روزدفاعی 

 . ذاشتگنمایش  کل بیانش به

 ضمایم و اسناد و ی همه منکر بود که با دروغگویی آشکار اینتالش عباسی  ی همه

شما  کرد اگر میمرتب تکرار .شاهدان به دادگاه باشد روایت تاکنونی شاکیان و مدارک و

قانونمند گویی ما با نظامی  تو؟ ن نداریدزنداچرا استعالم  ،های ایران بودید زندانزندانی در

که بفرمائید شما تا  ،داد استعالم می ی برگه ان زندان،زندانی بعد ازپایطرف هستیم که به هر

 . جامعه زندگی کنید درامروز مجازید،  اززندان ما بودید و در به امروز



با ؛ ی کردخود راعاشق زندانیان معرف موجودیت زندانیان سیاسی، با انکار باسیع 

، ی زندانیانچشم بندها ی ارهبدر. ردک ها را راهنمایی می گفتن، آن« جانم»، «عزیزم»

  .  بایست جایی را ببینند نمی و داشتند «پاکیهای نا چشم»، اند «جانی» ها  که آناشاره داشت 

، های دادستان راستای پاسخگویی به پرسش در و دوم به شکل سیستماتیک روز در

با اشاراتی بلند و با تغییر آهنگ صدای  عباسی .بدهید کوتاه پاسخ علیرغم تاکید دادستان که

های خود به  نمودن پاسخ کشداربا بی مایه و  بازی ی دادگاه را به مضحکه ی خود صحنه

 .رئیس دادگاه را هم به دنبال داشتبعضا تذکر  کهپرداخت  خسته کردن دادستان می

چند ی دمواربه انکار ت وهایش پذیرف خالل حرف را درموضوعات و مسائلی این روز  در

یا نمییی گویم  دانم نمیییییییا  های کشدار ها با پاسخ پاسخ مستقیم خیلی از سئوال بار زیر از

 . دکرشانه خالی  ،فضا سازی با

 : پذیرفت (یباسع)مید نوری ح

عباس برای  تدلیل دوست داشتن حضره عباسی است و این اسم را ب نام مستعارش -۱

 .ید نوری استحمید عباسی، همان حم. خود برگزید

پایان کار و رها  هرچند در است بوده وعاشق انقالب باورمند و عیار بسیجی تمام او -۲

 شب با کیف سامسونت پرکاغذ و تجارت معدن هر روی آوری بهزندان و  کار شدن از

را به شکل نخ  و آن کرد شگفتی دخترش را با خود همراه می گشت که پول به خانه بازمی

 و بازار ی جنایتکاران به شبکه ی یعنی پیوند همه. ول دادگاه یاد آورشدا روز نمایی در

 !اندای اسالمیراه یابی به پول شویی و پروپاگ تجارت و

سرکوب  با اضافه خدمت در و کردستان دنبال کرد ۀخط آنرا در جنگ بود و در – ۳

 . کرد دست داشته است نمبارزا

 .او دادیار زندان اوین بود -۴

استراتژی تواب سازی را  عمال   و مشغول شد آموزشگاه به کار زندان اوین در در او -۵

دادیم  اینها را آموزش می( ۰۶) شصت ۀده درما  :ادآورشد کهی و به زبانی الکن پذیرفت

 ی شناخته شده یعنی همان راهکار .تبدیل کنیمها را به انسان اسالمی ایده آل خوب  آنتا 

شالق  آنان به زیر  پاهای ،گفتن «جانم»و «عزیزم» با ؛ینآیشمن او «اسدهللا الجوردی»

. دکننهمراه شان مورد نظر اه اسالمبه ر بستند تا می دستان آنان را به قپانی ند ویدکش می

 طصرا راه راست و یعنی کسانی را که از ؛اشتندذنام گ «شگاهآموز»را  آنازهمین رو

خروجی این آموزش در تمامی بارتی عه ب. آوردند شدند، بدین جا می مستقیم خارج می

زندانی به گرگ زندانی یک فرد  .انجامید« سازی  تواب» به همان کشورهای  زندان



زندانیان  ی که تاکنون از سویخاطرات – نیست اش اینجا که جای بحث - شد دیگری بدل می

گذاشته  را به نمایش برنامهباراین  انبانی از مصادیق جنایتسیاسی آن زمان منتشر شده، 

را به  سال آن( ۳۳) و بعد ازسی وسه. شدآن  منکربالکل  این روزدر است که حمید عباسی 

 .دادگاه را با خود همراه سازد و را کامل کند نمایش خود عنصرایمانی بدل ساخت تا

د، شکنجه به نکن مفاهیم رنگ عوض می خیلی از ،نظام ایدئولوژیک اسالمی دربدانیم  باید

 خیابانی های سرکوب  شتگ .دهد می اهیتخیلی ازمفاهیم تغییرم و دهد تغییرنام می «تعزیر»

اینچنین  .گردد تعبیرمی «جهاد» های ویرانگرهم به جنگ ،می شوند «گشت ارشاد»

دهد، رفتار خود را در  شویی که نظام ایدئولوژیک انجام می جنایتکران متأثر از ذهن

 .دهند طبیعی و مجاز و قانونی جلوه می چهارچوب مقررات دینی و مذهبی، عرفی و

نداریم « منتظری» درهمین دو روز،چند نکته را دراساس منکرشدند؛چیزی به نام خاطرات شخص 

 .ت نداریم، بلکه یک نامه است که امام خمینی نوشته اس« فتوای خمینی » دیگر اینکه ما چیزی به اسم .

 !ما قتل عام در زندان نداریم ، بلکه قتل عام درکرمانشاه داریم 

سازمان »استفاده کرد و به استفاده از نام « منافق»این دو روز عباسی بارها از لفظ  در

( پنجشنبه) در روز دوم. اند «منافقین»ها همان  این :گفت ، میاعتراض کرده« مجاهدین

 :یادآور شد که

نام گوهردشت ایران چیزی به  ما در. زی به نام سازمان مجاهدین نداریمایران چی ردما » 

خواهش می . ..کنند محاکمه می ، بهمن را بعنوان جعل سند ران برومیابه من اگر... نداریم

و  ندکن میمن را دستگیر ،سم مجاهدین را ببرماگر من ا ...کنم که شرایط من را دریابید

گل  وض استقبال وع به ایران برگردم، اگر.. .ه قضایی ایران فوق العاده جدی استادستگ

ای با هیچکس  حضرت آیت هللا محسنی اژه... کنند می، من را دستگیرداختن به گردن منان

 .«!شوخی ندارند

، «نفاق»، «منافق» خصوص کلمات من در :بیانی کشداراعالم داشت با اینرو از

 ای برایش ندارند، ها را که کلمه«کمونیست»صد البته  ...صحبت خواهم کرد« منافقین»

نی خارجی و آن سوی آن دیگران یع و به صورت غیر که آنها را چرا .تخفیف داد

 . بینند دیوارآهنین می

کار گرفته ه که تمامی مفاهیم ب طی دو روز با شگردی خاص تالش کردهحمید نوری 

زندانی  به یادگارمانده ازساک  مثال  . اهدان را زیرعالمت سئوال بکشدشاکیان و ش ی شده

ادیده ن با آنان را ی ئه شدهمدارک ارا و ها نامه یاد ماندهای زندانی و نشان ویا  - اعدامی

 اعتبار دادگاه از نزد در را ها آن و انگارد به هیچ و گرفتن موجودیت آن به تمسخربکشد

 .برد بافی و وقیحانه به پیش می لیچار تعمدی و به شکل آگاهانه و بیندازد واین کار



پنجشنبه با یک  ه وسه شنب روز در دو (نوری) عباسی حمید :خواهم بنویسم درنهایت می

حاشیه روی برای خود  شکل مداوم ازه درازگویی مستجهن و وقیحانه سعی داشت، که ب

در روز اول  .را به خورد دادگاه بدهد با این سطح سیاه نمایی آن حقانیت بسازد و متن و

 و صحبت« رجایی شهر» و «گوهردشت»بیش از یک ساعت حول تفاوت نام زندان 

 گوهر»نام  من اگر :مدعی شدپنجشنبه  روز و در دانکار کرزندان گوهردشت را  وجود

و « مجاهد» حول واژگان .شوم محاکمه می دستگیر و ،ببرم، به ایران برگردم را «دشت

شاکیان و شاهدان  و به تاکید دادستان و وکالی به حاشیه روی مسخره روی آورد «منافق»

 از رفت تابه شفاعت گ و رئیس دادگاه را داوقعی ننه هیچ« کنت لوییس»آقای  مجاهدین

 دادستان در بین قاضی و شکافی را تا برای خودش نمدی بسازد «ساندر»قاضی  برخورد

 .این زمینه موفق نبود البته در صد که مواردی نشان گیرد

 همه چیز ،تاکنون اسالمی نظام های چیآپارات شکنجه گران و، زندانبانان ی مانند همه او

 :را نگوید چیز گوید تا دو می

ما بودند یک مشت  های پ رشمار زندان اینهایی که در! ایران نداریم زندانی سیاسی در: یکم

 !مخالف اسالم ناب محمدی بودند انقالب و ضد باغی و یاغی و -تروریست

آن مجاهد  در( ینور) شخص عباسی نداریم و زندانی به نام گوهردشت نداشته و: دوم

از زندگی  را آن و زندان گوهردشت نبود در ۱۷۶۳شهریور مرداد وشی ک  چپ  شی وک  

 وگوهردشت به زندان اوین  با واورنه نگاری و پاس دادن آن از ای خودش حذف و حرفه

جمعه هفتم  روز دخترش در «عطیه» به دنیا آمدن وزایمان همسرش  درگیرالبته  صد

اری کردن، به انکمرخصی چهارماهه سیر در وتهران نجمیه  بیمارستان در ۶۳مرداد

شکار با تمامی اظهارات تاکنونی شاهدان آرویی  در رو این امر ؛ کهزند عامدانه دست می

 .دادگاه است در و شاکیان حاضر

کند و   روزهای بعد به کدام سمت حرکت می اظهارات در دید که او باید منتظر ماند و

 !گردند ظاهر می برابر او ان و شاهدان چگونه دریشاک و وکالیها  دادستان

 ...یادداشت ادامه خواهد داشت

 اینک یادداشت های زندان 
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