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 سرآغاز 

( را به ظن  ی)عباسینور دیسوئد در فرودگاه اورالندو در استکهلم، حم سیپل 201۹نوامبر سال  ۹در 

ماه بازداشت، دادگاه  21کرد. پس از  ریدستگ  1۳۶7در تابستان  یاسیس انیمشارکت در کشتار زندان

و شاهدان به   انیدادگاه شاک ن یسوئد آغاز شد. در ا تختی در شهر استکهلم پا  2021ماه اوت  10او در 

دادگاه  انی. جردهندیپاسخ م( ی)عباسینور دیحممدافع  یوکال ایمشاور  یدادستان، وکال یهاپرسش

لندن و مرکز  هانیک یمختلف از جمله در همکار یهاآن بطور زنده از شبکه  یهمزمان ترجمه و صدا

  2022دادگاه حمید نوری قرار است تا نیمه فوریه  .شودیپخش م وبیوتیدر  1رانیاسناد حقوق بشر ا

 ا ارائه دهد. ادامه داشته باشد. او در نوبت دیگری فرصت خواهد داشت تا آخرین دفاعه ایش ر

( و ی)عباسینور دیحم اتیدفاعاستماء به  2021نوامبر تا دوم دسامبر  2۳  خیشش جلسه از تار یط دادگاه

مدافع او اختصاص داشت. نحوه رفتار و صحبت کردن و  یمشاور و وکال یدادستان و وکال یهاپرسش

شدگان و اعدام  یهاواده خشم دادخواهان، خان  کند،ی را انکار م زیاو بطور مطلق همه چ نکهیاو و ا انیب  وهیش

،  یاحساس یاست. اما فراتر از واکنش ها  ختهیرا برانگ  یاسالم یبازماندگان از زندان و شکنجه در جمهور

( ی)عباسینور دیحم تیرفتار و شخصچگونگی شکل گیری  که آن است ، مهم است البته قابل درک که

 دنیشن سو از راه دور و فقط بر اسا  یبه لحاظ تخصص توانی. البته که نمردیقرار گ یمورد بررس

تالش کرد تا  توانی ارائه داد. اما م یعلم  یابیارز کی( ی)عباسینور  دیدادگاه در مورد حم یهاجلسه 

شکل  که بستر   یو اجتماع یاسیس ک،یدئولوژیا یهانهیکرد و زم میو رفتار او را ترس تیشخص یخطوط کل

 مورد دقت و تأمل قرار داد.  را  شوندیم یتیشخص نیگرفتن چن

و خود را    یینمامظلوم سم،یشارالتان ،یگروقاحت، اوباش ت،یواقع ف  یتحر ت،یانکار  واقع ،ییدروغگو

گرفته   افهیو ق ختیخود از هوش و ر ز  یباره همه چ در مارگونهیب  ی  فتگ یجلوه دادن و همزمان خودش یقربان

  ینهیزم یکه به و یو نظام و مقامات یاسالم یآور از جمهورچندش ی  چاپلوس  ،یو فن یاحرفه یهاییتا توانا

و… گرد آمدن همه   بیو غر بیعج ینیب اند، خودبزرگ  داده یو تبهکار  یو فساد و دزد تیرشد در جنا

 قابل تأمل است. یفرد به راست کیدر  نهایا

شخصیت از   زانیمورد منحصر به فرد است؟ چه م کی یاسالم ی( در نظام جمهوری)عباسینور دیحم ایآ

  کیدئولوژینظام ا کیمحصول  چه میزان از شخصیت او  و بر اساس خواست و اراده او «ینور دی»حم

 است؟

و  یو شغل یتخصص یهانهیبا زم یو مدن یاسیس نیفعال یاست که نظر برخ نهیزم نیهدف تأمل در ا با

از ویراستاری نهائی و انتخاب  پس 2021 دسامبردر  داده شده پاسخ های شده است. شمختلف پرس یتجرب

، انتشار به همان ترتیب   آن مطالب در اینجا ،با تشکر از کیهان لندن 2.در کیهان لندن منتشر شدعکس 

این   و در پایان  تلویزیونی به نوشتار تنظیم  بهحدو نظر دیگر از دو مصا، وه بر آنعالگردآوری شده است. 

 اضافه شده است.  مجموعه

شاید به نظر آید که حمید نوری)عباسی( در سلسله مراتب قدرت و جنایت در ایران، یک مهره کوچک  

و"بی اهمیت" است. اما ماشین کشتار تنها به مدد همکاری و هماهنگی همه مهره های کوچک و بزرگ 

 می تواند جنایت کند.است که می چرخد و 

  لیبه دل نگیهان نهولدیرادر جریان دادگاه  تس یاردوگاه مرگ آشو انیقربان ی از وکال یک یستلر ن    وسیکورن ل

 می گوید: 1۹۴۴تا  1۹۴2 یهادر سال  تسینفر در اردوگاه مرگ آشو 170٫000مشارکت در کشتار

 
1 https://www.youtube.com/c/IHRDC/videos 

 
2https://kayhan.london/fa/?s=%C2%AB%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D9%86%D9%88%D8%B1%D
B%8C%C2%BB+%D9%88+%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B
1+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%
D8%A7%D9%88 
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 یهر کس شودی بار است که اعالم  م نینخست یکشتار بود. امروز برا یکارخانه کی در مجموع  تسی»آشو

 یافهیکشتار وظ ی[ در آن کارخانه تلریوفادار به ه ژهیو یرویس ]نس ا  ا   یرویکه به عنوان وابسته به ن

 ۳« .دارد تیانجام  شده در آن محل مسئول یهاتی داشته است، در ارتباط با همه نوع جنا

 تلریدر خدمت ارتش ه یساله بود به عنوان نگهبان در اردوگاه مرگ ناز  2۳که  یزمان هسال ۹۴ نگیانه

 یوجود دادگاه در حکم خود بر مشارکت او در کشتارها نیرا شخصا نکشته است. با ا یکس دیگویبود. او م

 .کندیم دیتاک فتدای م یچه اتفاق جادر آن دانستهیکه م یآن هم در حال تسیانجام شده در اردوگاه آشو

متهم  که ساله   ۹۶زن  کبرای رسیدگی به پرونده ی نیز دادگاه دیگری در آلمان 2021سپتامبر  ۳0روز 

 یدر اردوگاه مرگ »ا شتوتهوف«، به عنوان منش  1۹۴۵تا  1۹۴۳در فاصله سال  یعنی ش،یسال پ 7۶است 

  ن یکه از ا شدندیم یهزار نفر نگهدار 110مختلف  یهااردوگاه در سال  ن یدر اتشکیل شد.  کردهیکار م

گاه  در اردو تیمسئول لیزن »به دل نیآلمان اعالم کرده است که ا یهزار نفر کشته شدند. دادستان ۹۵ تعداد

  4متهم است.« انیزندان کیستمات یکشتن س یاردوگاه برا نیمرگ در کمک به مسئول 

"آمرین"  هره" مهمی بوده یا نبوده، آیا جزءبنابر این جدا از اینکه حمید نوری)عباسی( تا چه اندازه "م

دستگاه ماشین   به عنوان جزئی از او در هر صورت مهم این است که محسوب می شود یا جزء "عاملین"، 

 ، در حد خودش مسئولیت دارد. حکومت "جمهوری اسالمی"  کشتار  

محاکمه حمید نوری)عباسی( فرصتی است تا عوامل و زمینه های شکل دهنده حکومت  جنایتکار جمهوری 

سال بهتر بشناسیم. عواملی که هر کدام را باید بطور جداگانه   ۴۳اسالمی حاکم بر ایران را، آنهم بعد از 

رد بررسی قرار داد. اینگونه است که می توان از شکل گیری یک ماشین جنایت و از قدرت گرفتن مو

 دوباره آن جلوگیری کرد. این عوامل عبارتند از:   

 مسئولیت شخصی  آن فردی که می پذیرد جنایت کرده یا در آن مشارکت کند،   -

مسئولیت سیاسی نظام  حاکم که جنایت را برنامه ریزی و سازماندهی و جنایتکاران کوچک و بزرگ را   -

 در آن آموزش می دهد،  

 نقش آن ایدئولوژی و نظام فکری و آموزشی که جنایت را توجیه و تئوریزه می کند، -

مردم و جامعه ای که جنایت را می بینند و برای جنایتکارن هورا می  اخالقی و سرانجام نقش و مسئولیت  -

کشند. یا بخش دیگری از همان مردم که بر جنایت چشم بسته، سکوت کرده یا بی تفاوت از آنچه در جریان  

گر نوبت خود آنها شده و به است بی عملی پیشه کرده و آنقدر این بی تفاوتی ادامه پیدا می کند که دی

 قربانگاه برده می شوند.

به امید آنکه نظرات آورده شده در این مجموعه به شناخت و درک عمیق تر عوامل و زمینه های شکل 

مک کرده و حساسیت جامعه برای شناخت عمیق تر این امروز کگیری ماشین شکنجه و جنایت در ایران   

 را موجب شود.آن  و بحث و تبادل نطر در موردعوامل 

 

 حنیف حیدرنژاد

 

  

 
3 http://www.hanifhidarnejad.com/Hidarnejad/index.php?option=com_content&task=view&id=11802&Itemid=242 

 
4 http://www.hanifhidarnejad.com/Hidarnejad/index.php?option=com_content&task=view&id=11976&Itemid=242 
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5در شما هستم؛ پشت مرا خالی نکنید شده  من ذوب مهدی اصالنی:

6رمانان و مدافعان »حقیقتی موهوم« قه: (انییرزا آقا عسکری )مم

8گیری و خودپرستی مفرط گی و معرکهفرآورده اصیل نظام جمهوری اسالمی همراه با لودشهال شفیق: 

10اسالمی است: هم ظالم و هم مظلوم تجّسم ناب جمهوری حمید نوذری:

1۳المللی کرده استر یک دادگاه بیننعمتانش را با هوسرانی خود گرفتافردی که نظام و ولی کریم قصیم:

17تمسخر  عدالت و تمسخر  موازین دمکراتیک  مهرداد درویش پور:

1۹یه های مختلف "تئوری انکار"ال :شورا مکارمی

21بر اساس گفته های خودش در دادگاه استکهلم : زندگینامه حمید نوری)عباسی(
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 مهدی اصالنی 

است.    1۳۶7مهدی اصالنی زندانی سیاسی سابق و از جان به در بردگان از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 

تا کنون با نوشتن چند کتاب و انتشار   . او مهدی اصالنی از شاهدان حاضر در دادگاه حمید نوری)عباسی( است

شدگان یا زندانیان سیاسی برای  ها و بازماندگان اعدام ها از خانوادهخاطرات خود و همچنین گردآوری یادمانده

 کند.  دادخواهی تالش می 

 

 
 مهدی اصالنی

 

! دینکن  یشده در شما هستم؛ پشت مرا خالمن ذوب ؛حمید نوری)عباسی(  

ی آن نیست. نوری  ای جدابافته از کلیت نظام اسالمی و نظام امنیتیگوید: حمید نوری تافتهمهدی اصالنی می

بلند  وشناسد و با پَست قدرت. او ساخت قدرت را خوب می ای معطوف بهسرباز  قدرت است. اراده 

داند. مصرف  قدرت می خوبی آشنا است. او قدرت خود را در سیریش ]چسب[ شدن به هایش بهکوچهپسکوچه

را دوست دارم«   آور در ستایش قدرت )برخورد با ریاست دادگاه و دادستان…( و »همه مفاهیم و واژگان تهوع

ت رسید، لیس قدرت باش و هرجا زوراش نشان از این فکر دارد. هرجا زورت کم بود و نرسید، چکمهگفتن

داند فرجام نهایی  دادگاه ای که دارد می چکمه و تازیانه بر سر و بدن  زیردست فرود آوردن. نوری با هوش امنیتی

ای از نظام زندان اسالمی  به محکومیت او منجر خواهد شد. تالش او اما سبُک کردن حکم است. نوری مهره

نوری، دفاع از کلیت نظام بوده   ی دفاعیات تا کنونیمایهاست که افزون از اینکه کشف شود، ساخته شده است. بُن 

 است.

ی نظام چون الجوردی و… نام بردن از الجوردی نکته های بدنام و دّرندهاز مهره حمید نوری)عباسی(دفاع 

دستان نظام چرا!   شدگی در کار بهمثبتی برای نوری در مواجهه با قاضی و دادستان و… نیست، اما پیام ذوب

شده در  نظام بگوید: من ذوب خواهد به کارورزان اصلی های امنیتی میوری با این نوع دفاع و ارسال سیگنالن

ام. پس پشت مرا خالی نکنید! حضور شماری از وابستگان سفارت  کلیت نظام هستم و پشت شما را خالی نکرده

نوری  های ارسالی اسخی است به سیگنالحکومت در استکهلم در دادگاه نوری جدا از پشتگرمی دادن به نوری، پ

ات را خالی نخواهیم کرد و فارغ از محکومیت و میزان حکمی که برایت صادر شود یا با  که: نگران نباش پشت

. معاوضه و یا با تاخت زدن  اسیر و زندانی، بسان  یک »قهرمان« در فرودگاه »امام« به استقبالت خواهیم آمد  
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)مانی( آقا عسکری   میرزا  

 میرزا آقا عسکری )مانی(، شاعر و نویسنده و مدیر رادیو و تلویزیون اینترنتی »مانی« است.

 

 
 میرزا آقا عسکری )مانی(

 

 موهوم«! یقتیقهرمانان و مدافعان »حق

 

و  ینور دیمانند حم یجذب افراد  یهااز راه  یک ی : دیگوی( می)عباس ینور دیحم  یرفتار لیدرباره دال «ی»مان

و  هامیرژ یرها شده و لومپ از سو ،یا ه یله شده، حاش یهادادن به آدم   تیمهره ساختن از آنان، شخص

و  دیبده یرستانی دب یجوان ای یدبستان یچوب به دست کودک کیاست. شما اگر  ییایو ماف یاسیس یهاسازمان

و   رانینورچشم مد د،یهست زیقدرتمند و عز د،ی هست  زهوشیو ت  تیبزرگ و با اهم د،یشما مبصر هست دییبگو 

 یمذهب یهامی. اغلب  رژدیکنیم لیتبد نیطلب و خبرچسرکوبگر، قدرت یو… او را به شخص دیآموزگاران هست

که پس از   سازند یم یتکارانیو از آنها جنا کشند ی را به دام خود م هاینور دیها حمروش نگونهی و مستبد با ا

 راه را تا انتها بروند. دیو با  ستین  یکه راه بازگشت نندیب یم ت،ی جنا نینخست

 یکسان نی. چنشودی سرکوبگر و جاسوس از شکم مادر زاده نم زن،رخالصیبازجو، آدمکش، ت تکار،یجنا یکس

در خانه، مسجد و محله، حس   ی. اوضاع آشفته پرورششوندیها و جوامع نابسامان پرورده مدر دامن حکومت

از   یحفظ خود… برخ یبه قدرت برا یاتکا و وابستگ  یبرا یروح ازیدر جامعه. ن ینیبمو خودک یارزشیب

 هستند.  یرمذهبی و غ یمذهب تری توتال یهاستمیبه س یافراد نیجذب چن یهانهیزم

 یستمیکار در س  ان یدر جر هاینور دی: حمدهدیم حیدر دادگاه توض ینور دیها و انکار حمباره دروغ در یمان

  ب،یحق  فر یو خود را دارا ،ینیب توهم  خود مهم و بزرگ ت،یهو رییتغ ون،یناسیدچار ا ل کیدئولوژیو ا تری توتال

به نام  یشبح  نامرئ کیدر روح و مغز آنها  تماال !( احکندیم هیرا توج لهی. )هدف وسدانندیم تیخدعه و جنا

هنده و نشسته و فرمان  ت«یبر مسند قدرت و »هدا یالیمحق و بهشت خ ستمیس  زال،یخالق، قدرت مطلق و ال د 

! او خود  دهدیپاسخ م ی. به آن موجود قََدرقدرت نامرئدهدیبه دادگاه پاسخ نم ینور دیکننده شخص است. حماداره 

( نشان یو حکومت ینید ستمیس -هللا -ی)کعبه درون ی الیآن قدرت  خ عیو خادم و مط رکیو ز رنگز یرا بنده

هم پاسخ به   یو جاودانگ  یعشق به قهرمان شدن، عشق به ماندگار ،یطلب! شهادتکندی و با او مغازله م دهدیم

 اند.درون او پرورده ستمیاست که جامعه و س یبزرگ یذهن یآن الگو
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 نیدر هم ینور د ینند حمما ی معتقد است: هزاران نمونه از افراد ینور دیمشابه حم یهادر ارتباط با نمونه یمان

او واکنش نشان خواهند  هیشب  شیکم و ب فتندیب ینور  دیحم یوجود دارند که اگر به تنگنا یاسالم یجمهور میرژ

 یهابشار اسد و در حکومت ن، یصدام حس ،یقذاف ،ینیموسول تلر،یدر نظام ه ینور  دیداد. هزاران نفر مانند حم

در  یکتاتوریو د  ینید یهاقرون وسطا، در تمام حکومت ییسایکل  یهادر حکومت ،ییقایآفر یکشورها یبرخ

 یستیو سکتار یااما فرقه یو انقالب ینیبه ظاهر د  یهاو حتا در سازمان یستینیپس از اسالم، در نظام استال ران  یا

موهوم«  یقتیخود را قهرمان و مدافع »حق نهایداعش، طالبان، بوکوحرام، وجود داشته و دارند. ا  ه،مانند القاعد

 دیکند. حم یو سازمانده تیرا ترب ینور دیهزاران مانند حم تواندیم یجامعه نابسامان و دوقطب کی. دانندیم

حاکم است  یاسیو س ینیکه استبداد د ییآنها خواهد بود. در کشورها نیبوده و نه آخر تکاری جنا نینه نخست ینور

عادل، مهربان، راستگو و قانونمند به  یاکه جامعه یهستند و تا زمان ریو تکث یزیردر حال تخم والهایهمواره ه

 نکبت ادامه خواهد داشت.  نیا دیایوجود ن
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 شهال شفیق 

( را از  ی)عباسینور دیاز دادگاه حم یجلسات متعدد یاست. و سندهیجامعه شناس، پژوهشگر و نو قیشهال شف

 .دنبال کرده است کینزد

 
 شهال شفیق 

 

 مفرط!  یو خودپرست یر یگو معرکه یهمراه با لودگ یاسالم ینظام جمهور لیفرآورده اص ؛حمید نوری)عباسی(

 

انبوه   دیکارخانه تول یاسالم ی: به نظر من جمهوردیگو یم نوری)عباسی(حمید  باره رفتار  درشهال شفیق 

 یدر گفتارها شودیبرشمرده م یو یکه برا یصفات ی( است. تمامی)عباس ی نور دیمانند حم ییهاتیشخص

و…   یینمایقربان سم،یشارالتان  ،ییدروغگو ،ینیب در عملکرد آنان برجسته است: خودبزرگ  زیو ن رانیحاکمان ا

الف و گزاف آنان را در تقابل با  م،یاندازیب شانیدرباره دستاوردها انیحکومت یبه ادعاها یسرسر ینگاه ستیکاف

تا   میاندازیب یکشور است نگاه یو اجتماع یاز نزول اقتصاد یات امور که حاکیو سپس به واقع میغرب گوش کن

مخصوص  یاست. البته همراه چاشن یاسالم ینظام جمهور ل ی( فرآورده اصی)عباسینور دیکه حم میمتوجه شو

:  گذاردیم شیدادگاه به نما نیو در ا افتهیقوام  اشیزندگ ریاوست که در مس  یشخص اتیکه همان خصوص

که  می! مهم است توجه کنیو دلبر یپوشاش به خوشمفرط و عالقه یخودپسند ،یلودگ ،یریگدر معرکه ستعدادشا

و فسادزا   ییایماف یبه قدرت یستیاسالم یسازامت یخود برا  کیدئولوژیتحقق پروژه ا ریمسدر  یاسالم یجمهور

 دهند.یفساد را بازتاب م نیهم ،یهمچون نور زیمبدل شده و کارگزارانش ن

هزاران خانواده را به کام   زان یداده و عز یرا که رو یعیفج تیجنا توانیارتباط که چطور م نیدر ا قیشهال شف

  یجمهور کیدئولوژیدر ادامه خط ا ینور دی: به گمان من حم دهدیم حیانکار کرد توض نیمرگ فرستاده، چن

شصت و هفت در خفا صورت گرفت.  تارکه کش می. فراموش نکن داردیبر م شی به پ زیآمگام جنون کی یاسالم

مرگ« را   ئتیبزرگ شصت و هفت بودند. »ه تیجنا یهاشاخصه نیترو انکار، مهم تیوارونه کردن واقع

انکار  است  یها س. حاکمان تا سالچدیگلوله در فضا نپ ی تا صدا ختندیرا به دار آو انیو زندان  دندیعفو« نام ئتی»ه

  یبرا یردازپ نسل جوان قرار گرفتند راه   دروغ یهاکه در برابر پرسش گاهو آن دادندی و سکوت را ادامه م

 نیترامروز از مهم نیکشتار تا هم نیا قیگرفتند. افشاکردن حقا شیو جالد را در  پ یقربان ی عوض کردن جا

 گداشتو بزر  یرسانبا اطالع انیدیبوده و هست. اما در خارج از کشور، تبع  ی داخل یهارسانه  ی  خط قرمزها

 شانیهاتیاز بند رسته دست به قلم بردند و روا یاسیس انیحرکت کردند و زندان یفراموش هیجانباختگان، عل

با  یراشت دیو حم یمصداق  رجیا یعنی نانیچند از ا یهمت بلند تن زیهولناک را مستند کرد. عاقبت ن تیجنا

سابق از   یاسیس انیها نفر از زندانده شهادت نکیرا به دام عدالت انداخت. ا  ینور دیمختار شاللوند، حم یهمراه
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آن بر ساز   یپرونده کشتار شصت و هفت را گشوده و از ورا شان،یهاخانواده یو اعضا یاسیس اناتیجر یتمام

و انکار   یبر طبل  نف ینور دیحم ت،یواقع نی. در تقابل با اتاباندینور م یاسالم ی سرکوب جمهور ن  یو کار ماش

  یبرا یتیبه گوش حاکمان برسد تا بدانند که او همچنان سر سپرده نظام است که اگر عاف شیکه صدا کوبدیچنان م

 او بشود متصور شد، هم از آن جانب است.

 یدر جمهور ی نور دی: حمدیگویمشابه متاریخی  یهاها و نکتهباره نمونه شناس و پژوهشگر درجامعه نیا

خود را دارد. در همان حال او   یهاو شاخصه  هایژگینظام است که و نیو چنانکه گفتم محصول ا دهیبال یاسالم

 یهاو تجربه یانوادگخ طیو شرا یکودک تیهمچون ترب یخود را هم دارد که طبعا عوامل ی  مشخصات فرد

 یهاتیکه در آن عامالن جنا یخیتار یهانمونه  گریبا د سهیمقا ،نهمهی. با اکنندیم یدر آن نقش باز اشیزندگ

 نباره،یجالب است. در ا یاسیس تکارانیتفکر در ساز و کار پرورش جنا  قیاند به لحاظ تعممحاکمه شده یاسیس

و   یجمع عیگسترش نژاد برتر، مسبب و کارگزار کشتار وس ی  ستیشکه با اهداف فا هایمحاکمه ناز رامونیپ

  نیو معلول «هایو »کول انیو همجنسگرا هاستی و کمون  هاستیالیقتل سوس زیو ن انیهودی تکارانهیجنا یپاکساز

مشابه که  یهانکته نیترمهم ،یاسهینگاه مقا کیاز مشاهدات و مباحث در دسترس است. در  یعیشدند، حجم وس

فقدان آشکار عذاب   گرید یاست و از سو تیجنا لیتقل ایانکار و  دهیپد نیهم کسویاز  کندی به ذهن من خطور م

 شدند!  یاز آنان که دادگاه یاریوجدان نزد بس

  یکه جالدان نهدیم شینکته را پ نی»ابتذال شّر« ا رامونیپ اشهی: هانا آرنت در نظردهدیادامه م قیشف شهال

  زنندی که بدان دست م یدرباره اعمال دنیشیاند ب،ی ترت نیاند و به ادستگاه سرکوب کیاز  یامهره شمنیهمچون آ

نظر مطرح  نیبر ا یمبحث، امروز انتقادات  نیندارد. در ادامه ا  ییقضاوت وجدان نزد آنان جا جهیو در نت

است. به  تیدر جنا اشتیمسئول لیتقل یبرا نشمی آ یدفاع یکه عمده آن متوجه غفلت  آرنت از استراتژ شودیم

صادق است،   زین ینور دیهانا آرنت که در مورد حم لیانتقاد درست باشد نکته مهم در تحل نینظر من حتا اگر ا

از آنها  یناش تیشخص درباره اعمالش و مسئول یشیاست که به کوراند یدئولوژیقدرت و ا به یتبعات  سرسپردگ

به  زین ینور دیاست که در گفتار و کردار حم یازننده یجانببهحق یاساس لیاز دال یک ی نیهم. و دهدیم دانیم

 . خوردیچشم م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 در رفتار و گفتار او  یو تأمالت  ی)عباسی(نور  د یحم

 



 

 حمید نوذری 

بوده است    کونوسی از جمله دادگاه معروف م نیو ناظر و گزارشگر چهار دادگاه در برل یاسیفعال س ینوذر دیحم

اکبر   یدولت وقت، عل سیرئ یرفسنجان اکبریعل ،یاخامنه  ی)عل یاسالم یآن سران جمهور ییکه در حکم نها

ترور   نیا رندگانیگمیو تصم آمراناطالعات وقت( به عنوان  ریوز انیفالح یخارجه وقت و عل  ریوز  یتیوال

 شدند. یمعرف عیفج

 

 
 حمید نوذری 

 

 است: هم ظالم و هم مظلوم!  یاسالم یتجّسم ناب جمهور نوری)عباسی(حمید 

 

ندارم و   یتخصص تیشخص ی  روانشناس نهی: من در زمدیگویم ینور دیحم یرفتار لیباره دال در ینوذرحمید 

به لحاظ   توانمی م یتا حدود ی( نظر بدهم، ولی)عباس ینور دیحم تیدر مورد شخص هیزاو نیاز ا توانمینم

  کیکه هم فنات کنمیم یابیارز دهیتازه به دوران رس یاللهحزب کیکه او را  میبگو یتجرب -یاجتماع یروانشناس

  تیاز شخص یدیجد پی ت کی ینور دیدر حم توانیم یعنیاست و هم به فکر عاقبت خودش است.  رحمیو ب

  یخصوص یزندگ  تیرا با بهتر کردن وضع یبودن اسالم کیبودن و فنات یاللهداد که حزب صیرا تشخ یاجتماع

از   دیشا نیزده است! ا وندیخودش را به آخرت پ یایند قیطر نیکرده و از ا لیخودش تکم یو مال یو شخص

اش هم هست. او به وضوح نه تنها به فکر خودش بلکه به فکر خانواده دیگویاوست و خودش هم م یزرنگ 

او باعث شده که به عنوان   یفتگ ی. خودشکندیم میاش تنظ خانواده یهایازمندیبه ن درآمدش را با توجه دیگویم

اروپارفته است! من   یآقاحاج کیبشود گفت که  دیاش باشد. شاسر  خانواده یباال آقا« کی»َسرَور و  کی

 زین یمرتب جلسات دادگاه به او توجه کرده و  چند روز دنیاو را، تا آنجا که با شن یو رفتار یاجتماع تیشخص

 . کنمیم یابیارز نگونهیا ام،ده یدر دادگاه سوئد او را د

که به آن خدمت   یاز خود و نظام تی و سلب مسئول تیو انکار مطلق واقع ییدروغگو نهمهیدرباره ا ینوذر

نجات خودش  یهم به حساب تالش او برا دیاو را در برابر دادگاه با یریناپذتی : انکار و مسئول دیگو یم کند،یم

 یهاتیاز آن شخص  یک ی ینور دیبشود گفت که حم دیدفاع از نظام حاکم. شا یدانست و هم تالش برا

و تجسم  میکن یکرسازیرا پ میرژ نیا میاگر بخواه  گریاست. به عبارت د  رانیا یاسالم  یجمهور یافته«یکری»پ

است  یاست، هم آدم کیاست، هم فنات کیدئولوژیباشد: هم ا کرهایاز آن پ یک ی  دیشا ینور دیحم م،یبخش

نشان داده و   گرانیهمزمان ظالم و مظلوم باشد و خود را مورد تهاجم د تواندیاست که م یو هم آدم ریگمعرکه
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و  بردیبه کار م یاسالم یاست که خود جمهور یی هاوهیش یهمگ  نهایکند. ا یینماو مظلوم ندیبنش یقربان یدر جا

 گرانیدنسبت به   یستیو حتا ترور  زیبرانگ و هراس یتهاجم ی که در آن رفتارها ی اوهی. شمیشناس یو م مینی بیما م

. از  دهدینشان م خواندیم «یکه آن را »استکبار جهان یزیهمزمان خودش را مورد ظلم چ یول کند،ی اعمال م

 است. یاسالم یجمهور «یافتگ یکریتجسم خالص و »پ ینظر او به راست نیا

لوحانه به ساده یکم  دیشا ینور دیحم یاز سو  ۶7در سال  یاسیس انی: البته انکار کشتار زنداندهدی ادامه م ینوذر

رهبران و   قیمانند دو دهه گذشته کامال سکوت کرد و آنرا کامل انکار کرد. تصد توانینم رایز دیاینظر ب

 میرمستق یو حتا بطور غ یسیرئ میدابراهیس ،یپورمحمد یمصطف ان،یفالح ی حکومت مانند عل یرده باال نیمسئول

و همه   همه ،یموسو نیرحسیوقت، م  رینخست وز یهادر صحبت ترمیرمستقیبطور غ ای یرفسنجان یتوسط هاشم

  دیحم یاز سو ۶7اساس انکار کامل کشتار  نیاست. بر ا یاکار احمقانه ۶7که انکار کامل کشتار  دهدینشان م

  نکهیو آن ا دید توانی را هم م یگرینجات جان خودش دانست. اما جنبه د یاو برا شبه حساب تال دیرا با ینور

خودش  «ینید فهیبلکه آنرا »وظ داند،ینم تیرا جنا «یگریکشتن »د ،یاسالم یهمچون جمهور ینور دیحم

گفت،  انیندانز یبند از سوانجام داده. همانطور که در مورد استفاده از چشم  یکار درست کندیو فکر م داندیم

»نظام  دیگویبردن »ناپاکان«، آنطور که خودش م نیبا از ب زین ی! وکندیزندان را از چشم »ناپاکان« دور م

 .کندی م یرا از وجود »ناپاکان« خال «یاسالم یمقدس جمهور

مطابق آنچه  «یاست که او اساسا »جرم نیو اثبات ا یریپذتیاز مسئول زیگر یهرچند برا ۶7کشتار سال  انکار

 نیآن همان است که به آن اشاره کردم. آنها چن تریجد شهیمرتکب نشده، اما ر کندیم یدگیدادگاه به آن رس

  یبه نام »زندان یزیچ یاسالم یجمهور  امدر اساس، در نظ رایز دانندیم زیخود جا نیمخالف یرا برا یتیجنا

 یزندان کیوجود دارد که چطور  ییهاهستند. نمونه ر«یوجود ندارد، بلکه آنها »گروگان« و »اس «یاسیس

خرداد   ۳1اند. مثال در آمده اعدام کرده  شیکه بعدا پ یگریده بودند، به خاطر مسائل دکر ریرا که دستگ  یاسیس

در   نیکرده بودند به جرم تظاهرات مجاهد ریها قبل دستگ را که ماه گرینفر د 1۴سلطانپور و  دیسع 1۳۶0سال 

هم به خاطر شکست  ۶7  انیزندان! از نظر من با کنندی را خودشان رسما اعالم هم م  نیخرداد اعدام کردند و ا ۳0

را   یآنها رفتار با نگاه کرده و  یجنگ  ریبه چشم اس ن،یبه بهانه حمله مجاهد گر،یدر جنگ با عراق و مسائل د

جرم   المللنیو کشتن آنها طبق حقوق ب یجنگ  ران یبه اس بیوگرنه آس دانندیاند که خودشان درست مانجام داده 

شده بود. از   یزیرسرموضع از قبل برنامه  انیبردن زندان نیها از باز گزارش  یار ی!  بنا بر بسشودیمحسوب م

  رانیا یاسالم یآن هستند. جمهور ق«یاست که »ال یبا دشمنان فتاربلکه ر ست،یکار، »کشتار« ن نینظر آنها ا

 .ستیقائل ن رمسلمان«یغ یگری»د ژهیبه و «یگری»د یبرا ییاصل بنا شده که جا نیاساسا بر ا

: به  دهدیم حیتوض ستیوجود دارند و تشابهات آنها چ ینور دیمشابه حم یهاتیشخص نکهیدرباره ا ینوذر دیحم

و   یاست از کاظم داراب یبیاز نظر من ترک ینور دی! حم نمیبی م یافراد نیچن نی را ب ییهامشابهت نیوضوح چن

تفکر  کیکردن در چهارچوب  طاعتاز گوش به فرمان بودن و ا یبی. ترککونوس یدر دادگاه م نیام وسفی

 نیام وسفیدرست مانند  ،یدر چاپلوس ینور د یدانستن. حم گرانیاز »توطئه« د یرا ناش زیو همه چ یاسیس

 سیو هم در شروع جلسه بطور چاپلوسانه از دربان گرفته تا رئ کندیم یهم  شوخ  زند،ی. هم چانه مکندیرفتار م

 !ستیآلمان اصال قابل فهم ن ای که در فرهنگ سوئد  یزی! چکندی احترام م  یدادگاه، به همه ادا

در دادگاه   ی. هم کاظم دارابدانندیم «یجهان یها»توطئه یآنکه آنها مرتب خود را مظلوم و قربان گرید موضع

 گرانیکه به خاطر توطئه د دانندیم «یها را »مراسمدادگاه  نیدر دادگاه استکهلم ا ینور دیحمو هم  کونوسیم

 جهیدادگاه استکهلم را نت ینور دیو حم ن«یفرا توطئه »مخال کونوسیدادگاه م  یشکل گرفته است. کاظم داراب

 میدر موردش صحبت کند آنرا حاصل تقس تری شخص خواهدی م یدانسته و وقت نیو مجاهد یمصداق رجیتوطئه ا

را   هاستیکمون یاصالن یو مهد نیمجاهد یمصداق  رجیکه در آن ا داندیم ها ستیو کمون نیمجاهد نیکار ب

نگاه کند،  یالمللن یبه دادگاه به لحاظ ب خواستیم  یوقت کونوسیدادگاه م انیجر  درهم  ی! دارابکنندیم یندگی نما

از   یدادگاه را ناش لیقلمداد کرده و تشک  ونیسیاپوز یروهاین یدرون یهایریرا حاصل درگ کونوسیترور در م

دو    نینظر ا نی. از ادانستیم ونیس یاپوز یروهایاز ن «یستیال یو امپر یستی ونی»صه یروهاین یو همکار تیحما

 هستند.  سهیبا هم قابل مقا یو کاظم داراب ینور دیحم  یعنی ت،یشخص
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در  م،یهست ینور دیحم یدادگاه استکهلم شاهد مسخره کردن دادگاه از سو انیهمانطور که در جر گریطرف د از

از   یالمللنیب یهاگفته همه سازمان ینور دی. حمکردیکار را م نیهم نیام وسفی زین   کونوسیدادگاه م انیجر

  ران یا یاسالم یظلم کردن به جمهور یبرابزرگ هستند  یهاقدرت  چهیساز و بازجمله سازمان ملل متحد، دست 

 ندارند.  یاو اصال ارزش وجود یبرا جهیو در نت

 یمحکوم کردن جمهور یمسخره است که فقط برا زیچ کی زین ییاروپا یافراد دادگاه در کشورها نیا یبرا

 .شودیو با غرب مخالف است، برگزار م «یآنهم به خاطر آنکه »اسالم ،یاسالم

را  رانیبوده و دولت و حکومت ا ران« ی»ملت ا نده یکه نما کنندیفکر م شوندیم ریافراد که دستگ  نیکدام از ا هر

کردن آنها به دنبال آن هستند که به   ریبا دستگ  یغرب یهادولت کنندیرو فکر م ن یو از هم کنندیم یندگینما  زین

 نیرا رفع  و رجوع کنند. از هم رانیا میدر برابر رژ ودخ یناتوان قیطر نیضربه بزنند تا از ا یاسالم یجمهور

را  یمجامع نیاست که آنها چن لیدل نیبه ا شودیکه به آنها وارد م یافراد در ارتباط با اتهام نیرو »انکار« ا

  و یکاظم داراب یعن ی  کونوس،یو دو متهم دادگاه م  ینور دیحم نیب یاژهینظر تشابه و نیو از ااصال قبول ندارند 

 وجود دارد.  ن،یام وسفی

ضربه زدن   یبرا یاآنها بهانه یریشده و دستگ  ریمرتکب نشده و »ناحق« دستگ یجرم کندی افراد فکر م نیا

اتفاق افتاده و مطابق  رانیدر ا تیکه اگرچه جنا ستندین نیاست. اما متوجه ا یاسالم یبه جمهور یغرب یهادولت

  ،یالمللنیب یتوسط نهادها یجهان یانداردهااما در است شود،یقانون  حاکم در آنجا، عمل آنها جرم محسوب نم

بر  توانیو نم شودیشناخته م ت«یاقدامات به عنوان »جنا نیمدافع حقوق بشر، ا یو نهادها شرویپ یکشورها

نبوده، بلکه حق   تیاند جناکه کرده یباورند کار نیکرد. آنها بر ا یپوشنسبت به آن چشم  یالمللنیب نیاساس قوان

  نیا همه رندی گیم جهیرفتار را بکنند و نت نیاند اکه در کشور با آنها مخالفت کرده یآنهاست با کسان یقانون

 است. یاسالم یضربه زدن به جمهور یبرا یالمللنیب یهاتالش

و انکار   یشود، بجز نف یم دهیکش  ییبه پاسخگو ینور دیمانند حم یفرد یالمللنیدادگاه ب کیآنجا که در  اما

را انکار  زیخاطر همه چ  نیدنبال نجات جان خودش است. به هم رایندارد ز یاکه مرتکب شده چاره یتیجنا

  یآن را به سطح مبتذل ینور دیاما حم ست،معمول ا یزبان ران،یا یاسالم ی. اگرچه زبان انکار در جمهورکندیم

چهار   نیبه نام گوهردشت هم وجود ندارد! ا یزندان دیگو یو م زندیم زیهمه چ ریکه ز یکشانده است، به نحو

کرد تا معلوم  دایآنها را پ یهاشناسنامه دیاند اصال وجود ندارند! اول بااعدام شده  شودی هم که گفته م یهزار نفر

خود را انکار   یهاتیجنا یستیفاش یها مینه! اگرچه همه رژ ایاند داشته  یها وجود خارجن آدم یبشود اصال ا

 نازل و اوج ابتذال کشانده است. اریبسبه سطح  زیانکار را ن ینور دیاما حم  کنند،یم

خاطر است  نیبه هم ست،ین هیخودشان هم قابل توج «یهابا »نُرم  یحت ۶7دانند که کشتار  یم یخود به خوب آنها

متوسل  ییسرابه افسانه  ی. وقتییسرااند به افسانه است شروع کرده یکه اول در موردش سکوت کردند و مدت

 کنند! هیآن را توج خواهندیانجام شده، اما م تیکه جنا  رندیپذیم یعنی شوند،یم
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 کریم قصیم 

 است. ستیز طیو مح یاسیسقدیمی مترجم، فعال  سنده،ینو میقص میدکتر کر

 

 
 کریم قصیم

 

 کرده است! یالمللنیدادگاه ب کیخود گرفتار  یرا با هوسران نعمتانشیکه نظام و ول یفردحمید نوری)عباسی(؛ 

 

 دیحم تی»رفتار و شخص حی: در توضدیگویدر دادگاه استکهلم م ینور دیدر ارتباط با رفتار حم میقص میکر

از ابتذال شّر« به تکرار برجسته  یگزارش -میدر اورشل  شمنیعبارت آمده در کتاب »آ نیمعروفتر  زین «ینور

و  ینور دی. البته در مورد حمچرخدیم زین انیرانیا یهارسانه گریو د سبوکیدر ف هجمل نی. مشابه اشودیم

بود   یابه اندازه [ 1۹۶1 می]در طول دادگاهش در اورشل شمنی: »جهل و حماقت آافتم یم تریت نیا ادیبه  شیهاگفته

 .« زدیکه حال آدم را بهم م

  ورکریو ینامه نهفته یبرا ی( بطور هفتگ یالدیم 1۹۶1) میآن به موازات دادگاه اروشل یها)گزارش( که بخش نیا

از نقد و مخالفت در  یبالفاصله با توفان یول افتیبه صورت کتاب انتشار  راستهیبعد و یسال شد،ی ارسال م

 یشد. از جمله در گفت و شنود یگراز پاسخ و روشن ریسراسر جهان روبرو شد و هانا آرنت بارها ناگز

داد که منظورش از »ابتذال   حیتوض -فست  می واخی -ینگار و ناشر معروف آلمانروزنامه سنده،یبا نو ییویراد

 (. 1۹۶۴بوده است ) شمنیشّر« همان »بالهت تکاندهنده« آ

به  شیو… کم و ب ی ونیزیتلو ویگاه مفسران راد ،یرانیاغلب حضار و ناظران ا زین ینور دیدر دادگاه حم اکنون،

با دقت  دیبایاند و مکه به نظر من به خال نزده  دهند،یتوجه م یپرسابقه اسالم تکاریجنا نیا اندازهیحماقت ب

 . ستینگر یشتریب

به ابتکار و همت و زحمت    ن،یگوهردشت و او یدر زندان ها ۶7از کشتار  یو روند دادخواه ینور دیحم دادگاه

)در نوع خود  یجمع  تیآن جنا ستیو همدردش پا گرفت و مدت کیو دوستان نزد یمصداق رجیا زیبرانگنیتحس

ذب حم رنگیپُرمکر و ن کاراست. اکنون با ان افتهی انی( و محاکمه مربوطه در استکهلم  جرهمتایب  دیو سراپا ک 

بحث مطرح   نیخارج کشور، ا  یرانیا  یدر فضا ها…یسازهیحاش ی( و برخیرذالت و پست  ی)در منتها ینور

 رود؟ ی و دادگاه دارد به چه سو م شودی شده که چه م
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به  اعتنایب -مقتدرشان یساله و دادگستر ۶0با تجارب  -یغرب یمستقل و توانمند اروپا یهااعتقاد من دادگاه به

 شیپ یاحرفه  یو توان باال یو آن، کار خود را با خونسرد نیا ینیآفرهیو حاش ینور  دیامثال حم یهاینیآفرتنش

 به سرانجام خواهد رساند. یقانون تیّ را با جد ینور دیتوانا محاکمه حم زی. دادگاه استکهلم نبرندیم

  ۶7ها و کشتار بزرگ تابستان ها، ستمبه عنوان عامل مهم سرکوب دهیصدها نفر انسان داغد یاز سو ینور دیحم

 تکارانیجنا یخی تار یهانمونه گریمانند د تکاریجنا نیبازشناخته شده است. ا نیگوهردشت و او یهادر زندان 

 خود بود. تی نخست منکر هو ت،یبشر هیعل

: فروشدیگوناگونش خودپسندانه جلوه م یهایژگیکه آشکارا در و  ستیتکاریجنا  زیخود ن ات«یدر »دفاع یو

)البته به تله افتاده(  یشرور و… بعالوه سوداگر ی و ضداخالق دهیسنگدل، در یمتعّصب، تبهکار یاللهحزب کی

دروغگو که کلمه راست فقط  یاناشناس و به اندازه و آداب  ادبی حسابگر و اهل چرتکه… در ضمن ب یول

 -یو پست لیحال ذل نیدر ع -نمونه از موجودات ضدبشر زشتخو و زشتگو کی. خالصه انشیست در ب ییاستثنا

حفظ   یپرورده و به جان ملک و ملت انداخته است. او با حساب و کتاب، هوا  رانیحاکم بر ا یکه نظام اسالم

شهر« و »منافق«(،  ییخاص نظام اصرار دارد: »رجا یهاکلمه  ی)هنوز هم رو کندیرا م اشنینظام و مواز

. به فتهیخودش یاست. بدزبان و لوده و دلقک  یاخاص دوران خامنه یسوداگر یبعالوه ،ینیزاده دوران خم شتریب

 عمامهیب یرفته آخوند همیرو ۶7٫ها و بستگان جانباختگان کشتار رو به خانواده ژهیبه و ح،یشدت سنگدل و وق

 !(دیعمامه بر سرش نه کیدر تصورتان  دیرا باور کن ی و یهایژگیو دیاهخوی)اگر م

  یط یاپَرچ شده و به اندازه  ینور دیآخوندها بر ذهن و زبان حم ریو سا ینیخم یهاآنقدر از حرف  داستیپ  ناگفته

 نیهم ات«،ی» دفاع هیته یامکانات مختلف برا نیکرده که از ب نیدهه نخست در گفتار و اعمالش اجرا و تمر

ها از  در زندان  ۶7آشکار: کشتار تابستان  یا! خدعهدهیها، به فکرش رسخدعه کردن = انکار کشتار در زندان 

و دادگاه،   یعبارت است از پاک کردن صورت مسئله دادخواه ینور دیحم رنگیوجود نداشته! مکر و ن خیب

 از اسرار.  ییو رازگشا  شیخو تی مسئول رفتنیپذ یبجا

سابق  یخود به رؤسا یو عرضه  یحسابگر ی . نوعختهیاو با حفظ و حراست از اسرار نظام درآم یسوداگر

و انکار و معطل کردن   رد: با خدعه توجه دا نیهمچن یو نده…یمنافع آ ی)اکنون در قدرت( و چرتکه انداختن رو

بسا حذف   یو ا یعموم کاردر اف یمرگ« از صف اول مباحث جار اتیدور کردن مسئله »ه دیدادگاه و… شا

خودش را   هیاز جانب سربازان گمنام امام زمان عل یاحتمال یاز مسائل مطروحه در صحن دادگاه، هم خطرها

است حداقل   دواری ام ب،یترت نی. به ادینما دیتأک میخود را به رژ  اتیدفاع -یغاتیکم تبلدست -دهیکند و هم فا  یخنث

 براند! هیخود فراهم کرده فعال به حاش نعمتانی نظام و  رؤسا و ول یبرا( یهوسران  تیرا )که با ن یگرفتار

  نیا : دهدیم حیتوضاند آن را هزاران خانواده متحمل شده یامدهایکه پ یتیانکار جنا حیدر توض میقص میکر دکتر

و از خود سلب   دیگو یعدالت ابتدا تا بتواند دروغ م شگاهیدر پ یمتهمان نیمشهور است که چن یتینکته  واقع

و  لیرا برخالف م مانفهی وظ دیجنگ بود… با نگوناگون: زما یهاو بهانه  لیالبته با دال کند،یم تی مسئول

به   یبود… وفادار یواجب شرع ایو  یقانون فیاطاعت از دستورات مافوق، تکل  م…یدادیمان انجام معالقه 

 »امام« از ما انتظار داشت و… م…یبود یجینظام و اسالم  در برابر همکاران و همقطاران… ما بس

راه و  میجهت تنظ شمنیآ ی: »منبع فکرسدینویم ی اشاره کردم. و شمنیهانا آرنت از دادگاه آ به گزارش شتریپ

)صفحه   «یناز یدئولوژیا نیبعالوه مواز تلریه  نیاش عبارت بود از فرامدر شغل و کار روزانه   یرسم اجرائ

بزرگ شده، در   یستینی خم یک خانواده مذهبی! او در ؟ینور دی(. و حمیبه زبان آلمان میدر اورشل شمنیآ  182

سال داشت، مقتدا و رهبر  17 یوقت ۵7ال و تظاهرات بوده… در س ئتیهم دنبال راه انداختن ه رستانیدب

کشت و   کسویو بعد هم از  شودیم یجیاند. طبق فرمان است که او بسو همراهان او بوده ینیطبعا خم اشیفکر

ها،  همراه با تمام خدعه  ابدییم شیبه شدت افزا طیمح یگر غلظت اسالمید یکشتارها شروع شده و از سو

  ش،یروزمره و آداب و مناسک آغشته به تعصب و خشونت و دروغ و دغل نسبت به هر که دگراند یهایستمگر

  نه«عدالتخا رانگرانیکه »و ییجا شود،یم یفقاهت یزود وارد دستگاه قضائ یلیبوده است. او خ خواهیآزاده و آزاد

.  کردندیمردم را صادر م زیحکم  گرفتن  جان و مال و همه چ ،یاقه ینشسته و در دق یشرع/یبر مسند قدرت قضائ

 بود. هایتبهکار نیا ی اجرا یو هم پادو گرفتیهم درس م ینور دیحم
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خصوص  دهه اول نظام حاکم و به یط ینیو دستورات خم هیرو /یفقاهت /یاسیاسالم س اش؟یدتیعق نهیزم اما

حتا  شان،یخشونت و کشتار نسبت به همه دگراند یالیو درون جامعه، است رونیساله رو به ب 8جنگ  یفضا

روز  و آنچه شبانه یف« ویاز»شغل شر شوندیم یناش یتیشخص راتیتاث هی! بقینیخم هینسبت به متحدان اول

بخوان: غارت اموال   -یسازی از دوران خصوص یآموزها و چه پس از آن. درس شاهد بوده است. چه در زندان 

ها و  تا کنون که عالوه بر اختالس بانک یاخامنه -یاز زمان صدارت رفسنجان -کشور  یعموم یهاروتو ث

 ادامه دارد.  زین رانیا یهاسنگ کوه اچپاول اقتصاد کشور، تاراج آب و خاک و جنگل و حت

از دوران   ژهیبه و ستم،یقرن ب یهاکه از قتل عام   یاشاره کنم. آموزه هولناک زین یگری د یاست به نکته مهم الزم

 افتد،یبه سرعت اتفاق م یجمع ت  یاست: جنا یدهنده روان اجتماع تکان تیواقع نیا میشناسیم هایناز تی حاکم

آماده  درنگیب ،یاکثر افراد معمول -اگر آماده باشد طیاشر-ها و ها و اردوگاهها و اسارتگاهخصوص در زندان به

در ارتکاب شّر   یمعمول یهاتوده یذهن یحاکم. آمادگ انیو نظام انینظام هستند! چه رسد به شبه  یهر شرّ  یااجر

روز مبادا؟ سرعت   یبرا  یعادت روح ینوع د؟یدار   ادیصبح سحر سنگسارها را به  انی! تماشاچ زستیانگرتیح

  نینمونه در ا د؟یآوری متقابل را به خاطر م یسابق و در روآندا کشتارها یوگسالوی یقوم یهاجنگ آورسرسام 

 است.  اریمتأسفانه بس نهیزم

و به  ردیگیو…( م یروان ای یاسیس جهیو در نت ی اجتماع ،ی بحران )اقتصاد یاوضاع و احوال رنگ و بو یوقت

دست به اسلحه آماده   زدهجانیه یزده توده بحران ان،یبه خواست رهبر جان خورد،یاصطالح »دشمن« ُمهر م

اند،  داوطلب یهر قتل و کشتار یبرا دبه سرعت برق و با یاندهیزود جمع فزا یلیخ یطیشرا نی. در چنشوندیم

 کسرهینظر گرفته به محض فرمان از باال، کار را  ریو جوان، »دشمن « را همه جا ز ریاز پ ریکث یجماعت

»ما   ای زم«،یبگو تا خون بر زمیعز ینی: »خمدندیکشی م ادیباشد چه فر ادمانیتأمل و فکر!  نیبدون کمتر کنند،یم

 ! «ینیخم مییبه فرمان تو  گوش ،ینیخم  مییهمه سرباز تو

 یهاوم یها/ استادسرکوب/ زندان یدر ساختارها یجمع  تیمعناست که عامالن جنا  نیبه ا یعموم یستریه نیا ایآ

به کردستان و…   ی( مانند سفر خلخالی)شرع یهاتی ( و مامورنوشهیپ یدر زمان کودتا یلی)مانند ش یکشتار جمع

نبوده؟  یافکر و نقشه و برنامه چیه نیخون، محصول ۶7و… باالخره کشتار بزرگ تابستان  یارهیزنج یهاقتل

 است.  افتهی افتادن طرح و نقشه کشتار سازمان انیاز وجود و به جر یاز مدارک، در هر مورد، حاک یکوه

  یهاپژوهش جینتا زیو ن ستمیقرن ب یقوم /یاسیس بی مه یکشتارها گریو د هایناز یهامانده از قتل عام  بجا آثار

  ،یاند. در آلمان نازبه اجرا گذاشته شده  یها با طرح و برنامه و سازماندهقتل عام که اکثر  دهندیفراوان، نشان م

 یلی(، در شستیاز حزب کمون  یقربان ونیلیم کیاز  شیبا ب 1۹۶۴سوکارنو   هی)پس از کودتا عل یدر اندونز

 سابق و…  یوگسالوی، روآندا، کامبوج، 1۹7۳

 دانندیخوب م یلیخ  -یکشتار جمع انیجان ژهیبه و  -انیجالدان/ جان: همه دیگویم ت ی جنا یشناسدر جامعه  یاقاعده 

  فیاز انجام تکل ر یو ناگز ستمیس ان«یخود را چون »قربان یدر دادگاه، جملگ  ییزمان پاسخگو ی. ولکنندیچه م

  فه«ی! اکثر آنها از »انجام وظشمارندی( متیموردستور و ما  ی= اجرایعرف فهیوظ ایباشد  یشرع ی)حاال فتوا

. شوندیم ادآوریو…  فهیحس را/ به بهانه انجام وظ نیا زی. گاه الزم باشد در دادگاه نکنندیم تیاحساس رضا زین

 اعمال خود هراسانند!  ییو از پاسخگو زانیگر یفرد تی مسئول رشیکالم: از پذ کیدر 

خدا« دست به   یرضا  ی»برا اند:کرده هیتوج ین ید یها را هربار با بار و بستگ که قتل یاسالم یجمهور انیجان

 اند.از قتل، وضو گرفته و نماز هم خوانده شیو تفنگ و کارد و دشنه برده، حتا پ ریت

 نیو قوان یالزم حقوق یهاتجارب و مهارت کنند،ی م یموارد را بررس نیمربوطه ا یهاهاست که دادگاه دهه  یول

اند که گذشته را  بر پا شده و نشان داده  کیدموکرات  یدر کشورها هاتیجنا نیمحاکمه آمران و عامالن ا یالزم برا

  ندهیمدارک و احکام متعدد صادره از وجود فعال و فزا وسپرد. انبوه اسناد  یبه بوته فراموش یبه سادگ توانینم

گوناگون شناخته شده و دست اندرکاران   یهاکه قتل عام  ستین یدی. تردندیگویسخن م  یو دادگستر یدادخواه

گوناگون  جباران و عمله ظلم، جهت  نجات  یهاخود باشند. اگرچه تالش یهاتیجنا یجوابگو ستیبایم هاتیجنا

 .ردیگیعدالت صورت م  تخود از دس
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 ییبازجو یها( پروتکل)هارالد  ولسر، محقق معاصر آلمان ستمیقرن ب یاز پژوهشگران کشتارها یک یقول  به

خود به  تی( را از شخص و شخصیجمع/یبرنامه و عمل کشتار )فرد انیجان شتری: بدهندی نشان م ی افسران ناز

 -0ی: در فالن کشتار جمعآوردندیم مونهخود« ن تیاز »انسان های! افسران گشتاپو در بازپرسدانستندی جدا م یکل

به خرج داده ابتدا مادران را به   ت«ی»انسان شد،یم لیمادران و فرزندان خردسال تشک  یاز شمار انیقربان یوقت

داشته، ابتدا   « یبه وارونه »دلرحم گر،ید ان  یخردسال خود نباشند! جان یهااند که شاهد مرگ بچهقتل رسانده

 اند، مبادا از مرگ  مادرانشان به وحشت افتند!خالص زده  ریها را تبچه

  یپارکاب گرید یو جا زدهیگاه به قصد کشت کتک م کرده،ی را شکنجه م انی که زندان یکس ز،ین ینور دیحم

که   خوردیو لوده، قسم م حیوق میدژخ نیشده، هم گرید یهامکان  ایخاوران  یبه سو ۶7کشتگان  یهانیماش

 .خوردیبوده و هست«! حال آدم بهم م انی»عاشق زندان و زندان

 یجمع یجان نیتر معروف شمنی: به آدولف آدیگویم ینور دیمشابه حم یهادر ارتباط با نمونه میقص میکر دکتر

 شمنیآ یحکم مرگ برا یلیدادگاه اسرائ کیبار در  نیو آخر نینخست یدر سطور باال اشاره کردم. برا ستمیقرن ب

 شد.  زیآوحلق یصادر و و

نورنبرگ به   ی المللنیدر دادگاه ب یزنده حزب و دولت ناز سران هیدوم، کل یجنگ جهان  انیپس از پا شتر،یپ

نفر  به مجازات   ستینفر از ب ازدهیو اتهامات وارده بودند!  تی شان منکر ارتکاب جناشدند، همه دهیمحاکمه کش

بود؛ مرد دوم حکومت   نگیه رمن گور رشالما لدیف هایآنها، در اصطالح ناز نی ترمرگ محکوم شدند. معروف

  یاز صدور حکم اعدام برا نگیگور ی. وقترفتیبه شمار م یمتهمان ناز گریرهبر  د ینوع زیکه در زندان ن

 کرد.  یاز اعدام خودکش شیکه داشت کپسول سم خواست و شب  پ یتوسط روابط افتیخود خبر 

در   یکه و نستیشده ا یو دادگاه ریدستگ  انیجان گری با د ینور دیپرونده حم زی وجه تما نیحال، مهمتر نیع در

پس از دو سال   نکیادامه دارد، به دام افتاده و ا اشنعمتانیرؤسا و ول یدئولوژیاش و اکه حکومت متبوع یزمان

که همچنان در   یاسالم یمهم جمهور اتیجنا زا یک یدر ارتباط با  یدادگاه و دادخواه ،ییبازداشت و بازجو

 ! دارد انیقدرت است جر
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 مهرداد درویش پور 

 و استاد دانشگاه است. شناسپور، جامعهمهرداد درویش

 

 
 مهرداد درویش پور 

 

 تمسخِر عدالت و تمسخِر موازین دمکراتیک 

 .رفتار حمید نوری ناشی از آن است که حکومتی که او آن را نمایندگی می کند هنوز در قدرت است

 

پایان جلسه چهل  شناسپور، جامعهبا مهرداد درویشی رادیو زمانه  وگوفتنوشتاری گر متن  ضاحنوشته   و   در 

 5.می باشد  پنجم دادگاه حمید نوری

دیگری. س  "نظام های توتالیتر بر یک نوع نارسیسم جمعی استوارند که »حقیقت« تنها دست آنهاست و نه دست ک

آنها یک باور متعصبانه نسبت به آن دارند و حتی نسبت به همه جنایت هائی که می کنند با افتخار دفاع می کنند، 

 مگر آنکه ساقط شوند. وقتی هم با سقوط روبرو می شوند، آنوقت مکانیزم های انکار و توجیه برجسته می شود. 

بر سر  کار امروز  آنکه  بخاطر  ایران  اسالمی  در حوزه حقوق   جمهوری  گیرد،  ُسخره می  به  را  است، جهانی 

این  قدرت سعی می کند  از موضع  این حکومت   ... دادخواهی و غیره  بشر، در حوزه برابری جنسیتی، مسئله 

صداهای دادخواهی را نادیده بگیرد. این موضوع را فقط در رفتار مسئولین طراز اول حکومت نمی بینم. اینجا،  

شاهد این هستیم که اگر چه ایشان اینجا)سوئد( دستگیر شده و بر صندلی متهم نشسته، اما از   در دادگاه حمید نوری

آنجا که پشتش به یک حکومت توتالیتر یا شبه توتالیتر که بر سر قدرت است گرم است، به همین خاطر سعی می  

رند، با همان ادبیات برخورد  کند با همان ادبیاتی که مسئولین طراز اول حکومت با آن جهان را به ُسخره می گی

 
5 https://www.youtube.com/watch?v=0HpYzTbL4fE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0HpYzTbL4fE
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کند. این درجه از لودگی، این درجه از تمسخر  عدالت و تمسخر  موازین دمکراتیک و سوء استفاده از فرصت  

دادگاه برای تحقیر و غیر معتبر کردن آن، آنهم به شکل تئاتر گونه، بنظرم دلیلش آن است که این حکومت هنوز  

نوری نه تنها سرسوزنی حس شرم یا ترس را از خود بروز نمی دهد، بلکه  بر سر قدرت است و بنابر این حمید  

سعی می کند از موضع باال، با تمسخر کردن و تحقیر کردن، به نوعی آن جنایت را در صحنه دادگاه هم تدام  

 ببخشد. 

م، تالش آنان در موارد دیگری که از دادگاه های جنایتکاران جنگی مانند نورنبرگ یا یوگسالوی سابق سراغ داری

که به محاکمه کشیده شدند، بر توجیه جنایت و سلب مسئولیت از خود متمرکز بوده است. اینجا، در دادگاه حمید 

نوری، چیزی که برای من جالب توجه است، این است که چون حکومتی که نماینده اش )حمید نوری( در اینجا  

اینگونه تالش ها )توجیه جنایت و    محاکمه می شود، هنوز ساقط نشده و هنوز در موضع قدرت است، رد پای 

سلب مسئولیت از خود( را نمی بینیم، بلکه آنچه با آن روبرو هستیم به تمسخر کشیدن عدالت است. تا زمانی که 

این حکومت ساقط نشود، انتظار اینکه جنایتکارانی از این دست به سادگی حاضر باشند از مردم عذرخواهی کنند 

 شرم، به عنوان یک حس انسانی در آنها ببینیم، خوش خیالی محض است." یا ردپائی از 
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 شورا مکارمی

 است.  شورا مکارمی مردم شناس

 

 
 شورا مکارمی

 

انکار" تئوری"الیه های مختلف   

 

در پایان  مکارمی، مردم شناسشورا با ی رادیو زمانه وگوفتگ  (با کمی تغییر از گفتار به نوشتار)رضنوشته حا

 6د.می باش دادگاه حمید نوری ششمو  جلسه چهل 

"ُمدلی که حمید نوری برای »انکار« از آن استفاده می کند، مدلیست مبتنی بر الیه های مختلف. از بررسی  

کرد:  اینطور دسته بندی   تجربه دادگاه های دیگر در اسرائیل یا دادگاه نازی ها می توان این مراحل را  

انکار: گفته می شود این حوادت اصال اتفاق نیافتاده، اگر هم پیش آمده ابعاد ماجرا و تعداد قربانیان کمتر از آن 

است که گفته می شود. الیه دیگر عوض کردن جای قربانی و قاتل است. »اصال ما قاتل نبودیم، بلکه قربانی 

الیه های یک انکار چیست. مثال او می گوید اصال در آن  بودیم«. روایت های حمید نوری نشان می دهد که 

زندان کار نمی کردم، اصال در زمان )کشتار زندانیان سیاسی( آنجا نبودم، اصال آن شخصی که اینها)شاهدین و  

شاکیان( می گویند نیستم، اصال چنین حادثه ای )کشتار زندانیان سیاسی( پیش نیامده، اگر هم اعدامی در کار بوده  

لی کمتر از آن چیزی است که گفته می شود. در واقع روش حمید نوری چیزی نیست که اختراع او باشد، بلکه  خی

 یک روش شناخته شده در چهارچوب تئوری»انکار« است.

پنهان کاری و گفتمان حذف: حمید نوری وجود اعدام شدگان و جانباختگان را انکار می کند و می گوید اصال 

اینها وجود خارجی ندارند. این حرف بر می گردد به تالش سیستم »پنهان کاری و پوشیدن« جنایت. به این معنی  

ظامی که بعد کشته اند را به زیر سوال می برد. اصال یک هدف این ن ۶0که واقعیت وجودی افرادی که در دهه  

از انقالب به قدرت رسیده حذف مخالفین بوده. هدف از زندان و اعدام  مخالفین حذف آنها بوده است و حمید نوری  

 
6 https://www.youtube.com/watch?v=0yIHudhOHMw 
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هنوز در آن گفتمان »حذف« به سر می برد. به همین خاطر هم به دادگاه می گوید اگر شما ادعائی دارید که کسی  

یا به خود ما یعنی به همین نظام، مراجعه کرده و از ما استعالم  اعدام شده مدارک هویتی آن ها را ارائه بدهید

کنید. اما واضح است که نمی شود از این نظام در مورد اعدام شدگان استعالم کرد، زیرا هدف این نظام حذف  

 آنها  بوده است. 

تحقیر خانواده جانباختگان: سیاست حمید نوری ادامه همان سیاستی است که در زندان حاکم بود، یعنی نمک  

ریختن بر زخم خانواده ها. اینکه او ادعامی کند وقتی خانواده ها برای مالقات می آمدند ما جلوی پای خانواده بلند 

می شدیم، یا اینکه اگر در گواهی فوت  اعدام شدگان نوشته نمی شد »اعدام«، به این خاطر بود که خانواده ها  

حرف ها نمک ریختن بر زخم خانواده هاست. شاید برخی جزئیات در  خودشان این را درخواست می کردند، این

حرف های حمید نوری وجود دارد که قضات متوجه آن نباشند، اما خانواده ها می دانند که آنها مخطاب آن گفته 

 های حمید نوری میباشند. 

جنگ   واژه ها: موضوع دیگر تالش حمید نوری در»جنگ واژه ها«ست. مثال در مورد استفاده از واژه منافقین 

بجای مجاهدین، یا استفاده از نام رجائی شهر بجای گوهر دشت. اینها بخشی از یک سیاست پروپاگاندا و تبلیغی 

ست که به نظر من ایده خود او نیست، بلکه خواست حکومت است تا سیاست تبلیغی خودش را با آن به جلو  

 ببرد."
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 ی)عباسی( مید نور حزندگینامه 

 

 
 است.  ها بر اساس موازین حقوقی ناخوانا شده تصویر پاسپورت حمید نوری که بخشی از اطالعات داخل آن توسط رسانه

 زندگینامه حمید نوری)عباسی( بر اساس گفته های خودش در دادگاه استکهلم 

 

آمده و   ایتهران به دن یسبالن شمال است. او در محله  در تهران 1۳۴0 بهشتیارد ۹متولد  )عباسی(ینور دیحم

در جنگ   1۳۶۴برادرش در سال   کاست. در خانواده ای که هفت خواهر و برادر بودند. ی همانجا بزرگ شده

 یهر دو باال می باشد که دختر کیپسر و  کی ی داراو  کرده ازدواجمی شود. حمید نوری و عراق کشته  رانیا

و دارای فرزند می باشند.ازدواج کرده  ی آنهاهر دوسن دارند. سال  ۳۳  

ساله بوده و خودش می گوید: "قبل از انقالب فعال مذهبی بودم. مسئول 17در زمان انقالب  ی)عباسی(نور دیحم

  1۳۶1 تا 1۳۵۹از سال  او دیپلمش را می گیرد.   1۳۵8سازماندهی تظاهرات دبیرستان خودم بود." او در سال  

  یجنگ با گروها  یبرامی رود: "  وانیبه درخواست خودش به منطقه کردستان/ سنندج و مربوده است.  سرباز

مبارزه با   یبرا" دو ماه هم اضافه   یوجود اتمام سرباز باخودش می گوید  ی." کومله و دمکرات و رزگار یکرد

اندم." آنجا م یکرد یگروها  

  ی شرکت کرده است.والفجر مقدمات اتیدر عملبوده و ابوذر  پیسه ماه در ت  یجیبه عنوان بس 1۳۶1 بهمن

اول به عنوان نگهبان در   همان روزبه گفته خودش از انقالب تهران استخدام و  یدر دادستان 1۳۶1اسفند 

 دادستانی زندان اوین کار را شروع می کند. 

  1۳72به کار می شود. بعد از یک سال، تا سال  مشغول نیزندان او یدر حسابدار 1۳۶۳به گفته خودش از سال  

نیز به کار آزاد مشغول  شده است. 1۳72در قسمت دادیاری زندان اوین کار می کرده است. از سال   

حمید نوری)عباسی( در مورد شغلش تا قبل از دستگیری می گوید از سال  1۳۹0 تا زمان دستگیری، در یک 

شرکت واردات و صادارت، شرکت برج سازی، که بزرگترین شرکت بین المللی در ایران در ارتباط با  

 صادارات سنگ آهن بوده به عنوان راننده و مسئول بایگانی مدارک حقوقی و قضائی، کار می کرده است.

حمید نوری)عباسی( کار در زندان گوهردشت)رجائی شهر( کرج و هرگونه دخالت در شکنجه زندانیان سیاسی 

را دروغ، رویا پردازی و یک سناریو و تئاتر می داند. 1۳۶7کشتار زندانیان سیاسی در تابسان را رد کرده و   

 نظر زندانیان سیاسی سابق در مورد حمید نوری)عباسی( 

زندان گوهردشت  یا معاون دادیار  اریداد 1۳۶0سال میانی  در ی)عباسی(نور دیحمبه گفته زندانیان سیاسی سابق 

در زندان   یاسیس  انیاعدام زندان یبرا ینیروح هللا خم یکه از سو -مرگ  تیباشد که با هئ یم یکرج و از افراد 

او همچنین سال ها در زندان اوین کار کره است.داشته است.  یهمکار -شده بود نییتع رانیا یها  
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آن   وریشهر ومرداد  یماه ها اصلو حدف 1۳۶7و پژوهشگران حقوق بشر، در تابستان  نیمطابق برآورد مطلع 

کشتار شدند.  در زندان های مختلف ایران  یو دسته جمع انهیبطور مخف یاسیس انینفر از زندان ۴000سال، حدود  

 کیمرگ" بود. آنها در  ئتیموسوم به "ه یئتیصدور حکم اعدام به عهده ه تیمامور ،ینیبه فرمان روح هللا خم

در اکثر موارد   ئتینه؟ آن ه ایاعدام شود  دیبا یزندان ایگرفتند که آ یم میتصم ان،یبا زندان یا قهیچند دق یگفتگو

  ی بودند که سال ها یافراد  یاسیس انیدادند. آن زندان  یبه صدور حکم اعدام به شکل اعدام با طناب دار را

خود  برخی از آنها حتی دوره محکومیت  را در زندان گذرانده و مشغول گذراندن حکم زندان خود بودند. یطوالن

اعدام خواهند شد، با خبر نبودند.   گرید قهیتا چند دق نکهیمرگ و ا تیآنها از قصد هئ را سپری کرده بودند. 

زندان بود. او   اریدادمعاون ( در زندان گوهردشت کرج یعباس دی)در زندان، معروف به حمینور دیآنزمان حم

 یفرصت بزرگ )عباسی(ینور دیبا اطالع است. محاکمه حم 1۳۶7مربوط به کشتار سال  قیاز حقا یاریاز بس

.باشد گبزر  تیآن جنا یابی قتیحق یبرا  

 

 

 


