
نادر ثانی: 
حمید نوری (عباسی)، یکی از عوامل دون پایھ 
جمھوری اسالمی در برابر دادگاھی در سوئد 

یکشنبھ١۶ آبان ماه ١۴٠٠، ٧ نوامبر ٢٠٢١ 

از تـاریخ ١٠ آگـوسـت ٢٠٢١، دادگـاھی در اسـتکھلم، سـوئـد، آغـاز شـد کھ بـرخی 
آنـرا یک رویداد تـاریخی خـوانـده انـد. دادگـاھی کھ گـمان می رود جـلسات آن حـدود 
شـش مـاه دیگر ادامـھ داشـتھ بـاشـد؛ دادگـاھی کھ در آن بـرای نخسـتین بـار یکی از 
عـوامـل جـمھوری اسـالمی بـھ نـام حـمید نـوری (عـباسی) بـھ اتـھام شـرکت داشـتن در 

کشتار زندانیان سیاسی در ایران در تابستان خونین ١٣۶٧ محاکمھ می شود.  

حـمید نـوری (عـباسی) نـزدیک بـھ دو سـال پیش (در روز شـنبھ ١٨ آبـان مـاه ١٣٩٨ 
بـرابـر بـا ٩ نـوامـبر ٢٠١٩) زمـانی کھ بـرای آغـاز دیداری از وابسـتگانـش از ایران 
بـھ سـوئـد آمـده بـود بـا ارائـھ شکایت کسانی کھ بـر ھـویت وی آگـاه بـودنـد تـوسـط  پلیس 
سـوئـد دسـتگیر شـد و از آن زمـان تـا آغـاز دادگـاه (و در ادامـھ تـا امـروز) در زنـدان 

بھ سر برده است. 

کیفرخـواسـتی کھ دادسـتان پـرونـده کریستینا لیندوف کارلـسون، بـھ دادگـاه ارائـھ داده 
در ۴۴ صـفحھ تنظیم شـده و اتـھامـاتی کھ در مـورد مـزدور جـمھوری اسـالمی حـمید 
نـوری (عـباسی) مـطرح شـده اسـت از جـملھ شـرکت در قـتل زنـدانیان سیاسی و 

نقض قوانین بین المللی حقوق زندانیان می باشد. 

در پـرونـده دادسـتان از ٢٩ نـفر (زنـدانیان جـان بـھ در بـرده و افـراد خـانـواده ھـای 
زنـدانیان بـھ قـتل رسیده) بـھ عـنوان شـاکی در مـورد جـنایت علیھ انـسانـھا و ٧ نـفر 
(افـراد خـانـواده ھـای زنـدانیان بـھ قـتل رسیده) بـھ عـنوان شـاکی در مـورد قـتل یاد شـده 
اســت. دادســتان بــھ ھمچنین نــام ١۵٩ نــفر (١١٠ نــفر از وابســتگان بــھ ســازمــان 
مـجاھـدین خـلق ایران و ۴٩ نـفر از دیگر سـازمـانـھا) را بـھ عـنوان شـاھـد بـھ دادگـاه 

ارائھ کرده است. 

بـھ مـوجـب گـفتھ ھـای افـراد شـاکی و شـاھـدین در بـازجـوئی ھـای مـقدمـاتی و مـندرجـات 
کتاب ھـای منتشـرشـده از خـاطـرات زنـدانیان سیاسی، "حـمید نـوری" بـا نـام مسـتعار 



"عـباسی" در زمـان فـاجـعھ قـتل عـام زنـدانیان سیاسی در تـابسـتان ١٣۶٧ دادیار 
زنـدان گـوھـردشـت بـوده اسـت. آنـچھ در این اسـناد آمـده دال بـر آن اسـت کھ حـمید 
نـوری در این زمـان در سـمت دادیار بـھ "نـاصـریان" (نـام مسـتعار محـمد مقیسھ) 
یکی دیگر از جـنایتکاران جـمھوری اسـالمی کمک می کرده و در واقـع دسـتیار او 

بوده است. 

از آغـاز جـلسات دادگـاه تـا بـھ امـروز (١٣ ھـفتھ) دادگـاه در ٣۴ اجـالس بـرگـزار شـده 
اســـت. در این روزھـــا ٢۴ نـــفر شـــھادت داده و مـــورد ســـئوال رئیس دادگـــاه، 
دادسـتانـھای پـرونـده، وکالی خـود و وکالی حـمید نـوری قـرار گـرفـتھ انـد. انـتظار 

می رود کھ جلسات دادگاه تا اواخر فروردین ماه سال ١۴٠١ ادامھ داشتھ باشد. 

تــا بــھ امــروز دفــاعی کھ وکالی حــمید نــوری از وی کرده انــد بــر پــایھ ھــای زیر 
استوار بوده است: 

١) در زنـدانـھای جـمھوری اسـالمی در تـابسـتان ١٣۶٧ قتلی صـورت نـگرفـتھ و 
افـرادی کھ کشتھ شـده انـد بـر اسـاس قـوانین جـمھوری اسـالمی مـحاکمھ شـده و بـھ 

مجازات رسیده اند. 
٢) افـراد شـاکی و شـھادت دھـنده حـمید نـوری را بـا فـرد دیگری اشـتباه گـرفـتھ انـد چـرا 
کھ او در آن زمـان در زنـدان گـوھـردشـت کار نمی کرده اسـت. او در آن دوران بـھ 
عـنوان کارمـند دفـتری در زنـدان اوین کار می کرد و بـھ مـناسـبت شغلی کھ داشـت 

در پاره ای از زمانھا سری بھ زندان گوھردشت و دیگر زندانھا می زد. 
٣) در تـابسـتان ١٣۶٧ حـمید نـوری پـس از فـارغ شـدن ھمسـرش مـرخصی گـرفـتھ 

بود و با خانواده اش بھ مسافرت رفتھ بود. 

عـالوه بـر مـورد نخسـت دفـاعیھ کھ نفی قـتل عـام زنـدانیان سیاسی بـوده و جـز یک 
دروغ بیشرمـانـھ از سـوی جـمھوری اسـالمی و تـالشی رسـوا بـرای سـالخی حقیقت 
نیست، شـھادتـھا و پـرسـش و پـاسـخ ھـایی کھ تـاکنون صـورت گـرفـتھ نـشانـدھـنده آن 
اسـت کھ ادعـای دوم و سـوم در بـاال نیز حقیقت نـداشـتھ و افـراد بسیاری حـمید نـوری 
(عـباسی) را در آن دوران در زنـدان گـوھـردشـت دیده انـد و شـاھـد آن بـوده انـد کھ بـا 
زنــدانیان رفــتار بسیارخــشن و ســرکوبــگرانــھ ای  داشــتھ و در آوردن و بــردن 
زنـدانیان از سـلول خـود بـھ ھیئت مـرگ و آزار و اذیت زنـدانیان در کریدورھـای 
مـرگ و بـردن محکومین بـھ محـِل بـھ دار کشیده شـدن نقشی بـھ سـزا ایفا می کرده 

است. 



شــھادت ھــایی کھ تــا بــھ امــروز از ســوی زنــدانیان جــان بــھ در بــرده، خــواھــران، 
بـرادران، ھمسـران و فـرزنـدان زنـدانیان بـھ قـتل رسیده بـھ دادگـاه ارائـھ شـده اسـت، 
نـشانـگر بخشی از جـنایات رژیم وابسـتھ بـھ امـپریالیسم جـمھوری اسـالمی سـت کھ 
اساساً برای سرکوب انقالب سالھای ١٣۵۶ و  ١٣۵٧ و جـــنبش آزادیخواھـــانـــھ 
تـوده ھـا بـھ قـدرت رسید. این رژیم بـر حسـب وظیفھ ای کھ از طـرف امـپریالیست ھـا 
در کنفرانـس گـوادلـوپ بـھ آن مـحول شـده بـود، ھـزاران نـفر را در جـریان سـرکوب 
خـونین دھـھ ١٣۶٠ کھ قـتل عـام زنـدانیان سیاسی در سـال ١٣۶٧ نـقطھ اوج ننگین 

آن بود، بھ قتل رساند. 

در رابـطھ بـا بـرگـزاری این دادگـاه از ھـمان آغـاز بـحث ھـای بسیاری در میان افکار 
عـمومی و بـھ ویژه خـانـواده ھـا و عـزیزان داغـدار زنـدانیان سیاسی قـتل عـام شـده بـھ 
دسـت مـزدورانی مـثل حـمید نـوری و اربـابـانـش، جـریان یافـت کھ تـا بـھ امـروز نیز 
ادامـھ دارد.  بـھ نـظر مـن بـھ عـنوان یک انـسان آزادیخواه و مـدافـع مـنافـع طـبقات 
ســتمکش و گــرســنھ – کھ نســل قــتل عــام شــده تــوســط رژیم وابســتھ بــھ امــپریالیسم 
جـمھوری اسـالمی ھـم بـرای آزادی آنـھا از زیر بـار اسـتثمار و سـتم و ظـلم جـان خـود 
را فـدا کردنـد- آنـچھ کھ بـا تـوجـھ بـھ تـمام این بـحثھا می تـوان بـر آن تـاکید کرد این 
اسـت کھ: بـدون شک دادرسی دمکراتیک و مـجازات عـادالنـھ و بـدون قید و شـرط 
(و خـــارج از سیاســـت بـــازی)  ھـــر یک از مـــزدوران حقیر کوچک و بـــزرگ 
جـمھوری اسـالمی و جـالدانی کھ در این نسـل کشی تـاریخی، جـان ھـزاران ھـزار 
تـن از زنـان و مـردان مـبارز این مملکت را در راسـتای حـفظ نـظام سـرمـایھ داری و 
مـنافـع مشـتی سـرمـایھ دار رذل بـومی و اربـابـان جـھانی شـان سـتانـدنـد، و افـشای حتی 
گـوشـھ ای از این جـنایات و چھـره سیاه جـمھوری اسـالمی و حـامیان بین المللی اش 
نمی تــوانــد بــا تــایید ھیچ نیروی مــبارز و مــردمی ھــمراه نــشود. امــا ھــر گــونــھ 
تـوھـم پـراکنی حـول مـاھیت مـحاکمھ کنندگـان، از نـظر دور داشـتن تـجارب پیشین 
بـھ جـامـانـده نظیر "دادگـاه ایران تـریبونـال"، بـھ ھیچ رو قـابـل دفـاع و تـایید نیست. 
ھـم اکنون در ھمین دادگـاه حـمید نـوری در جـریان مـحاکمھ این مـزدور حقیر شـاھـد 
محـدود کردن و حـذف صـدای عـدالـتخواھـانۀ واقعی بخشی از قـربـانیان این رژیم 
یعنی کمونیستھا ھسـتیم. مـبارزین کمونیستی کھ بـھ خـاطـر اعـتقادات و مـبارزه شـان 
جھـت رھـائی طـبقھ کارگـر و تـوده ھـای تـحت سـتم ایران از قید اسـتثمارگـران، سـالـھا 
در زنـدان ھـای مـخوف جـمھوری اسـالمی شکنجھ ھـا دیده انـد در این دادگـاه بـھ دلیل 
شکل دادخـواسـتی کھ دادسـتان این پـرونـده تنظیم کرده و بـھ دادگـاه ارائـھ داده اسـت، 
از حـق شکایت از حـمید نـوری محـروم شـده انـد و نمی تـوانـند از او بـھ مـثابـھ یک 
مـأمـور شکنجھ گـر در خـدمـت یک رژیم مـدافـع اسـتثمار و ظـلم و سـتم شکایت خـود 



را در دادگـاه مـطرح نـمایند. بـھ زنـدانیان سیاسی کمونیست تـنھا اجـازه داده شـده 
اسـت کھ بـھ عـنوان شـاھـد، مـشاھـدات خـود در رابـطھ بـا مـزدور مـورد مـحاکمھ را 
ابـراز نـمایند. بـا تـوجـھ بـھ چنین واقعیاتی بـاید تـأکید کرد کھ امـر دادخـواھی راسـتین 
مـردم ایران از جـنایات جـمھوری اسـالمی وابسـتھ اسـت بـھ سـرنـگونی انـقالبی این 
رژیم سـرکوبـگر بـھ دسـت کارگـران و تـوده ھـای سـتمدیده کھ دیر یا زود شـاھـد آن 

خواھیم بود.


