
پیرامون دادگاه یکی از جنایت کاران جمهوري اسالمی! 
در روزھـای اخیر بـاالخـره دادگـاھی که بـرای حـمید نـوری یکی از دسـت 
انــدرکاران جــنایت قــتل عــام زنــدانیان سیاسی در ســال ١٣۶٧ در ســوئــد 
تشکیل شـده بـود بـا درخـواسـت اشـد مـجازات بـرای وی تـوسـط دادسـتان بـه 
پـایان رسید. اعـالم شـده که حکم نـھایی دادگـاه در مـورد مـجازات حـمید 

نوری در تیر ماه ١۴٠١ صادر خواھد شد. 

تـرتیب دھـندگـان این دادگـاه و بـرخی از نیروھـای مـدافـع دادگـاه مـذکور آن را 
بـزرگـترین پیروزی بـرای دادخـواھی خـانـواده ھـای زنـدانیان سیاسی قـتل 
عـام شـده در سـال ١٣۶٧ اعـالم کردنـد. امـا آیا بـه راسـتی این یک "پیروزی" 
آن ھـم "بـزرگـترین" آنـھا بـرای این خـانـواده ھـای داغ دیده و تـوده ھـای تـحت 

سـتم ایران بـود؟ عـمده دالیلی که بـرای این ادعـا مـطرح می شـود نـمایش  مـدارک و گـزارشـات عینی از 
گـوشـه ھـایی از جـنایت صـورت گـرفـته می بـاشـد که بـا تـوجـه بـه شـھادت بـرخی خـانـواده ھـا و عـده ای از 
زنـدانیان سیاسی ای که از نـزدیک شـاھـد اعـمال جـنایت کارانـه حـمید نـوری بـودنـد، ممکن گشـت. آنـھا 
ضـمن تکیه بـر این نتیجه مـثبت تـأکید می کنند که بـا تـوجـه بـه این که یک دولـت (دولـت سـوئـد) در پشـت 
این دادگـاه قـرار دارد، مـوضـوع جـنایت صـورت گـرفـته تـوسـط رژیم جـمھوری اسـالمی در سـطح بین المللی 

مطرح خواھد شد. 

امـا نکته "ظـاھـراً کوچکی" که این مـدعیان آگـاھـانـه یا نـاآگـاھـانـه از کنار آن می گـذرنـد، اتـفاقـاً دخـالـت دولتی 
در امـر دادخـواھی مـردم ایران اسـت که بـه ھـنگام وقـوع آن جـنایت بـه دلیل داشـتن سھمی در بـازسـازی 
زیر سـاخـت ھـای نـابـود شـده بـعد از جـنگ ایران و عـراق نـه تـنھا در مـقابـل کشتار عـزیزان مـردم در سـال 
١٣۶٠ و سـراسـر دھـه ۶٠ و بـه ھـنگام انـجام جـنایت فجیع قـتل عـام زنـدانیان سیاسی در سـال ١٣۶٧ 
ھـمگام بـا سـایر قـدرت ھـای امـپریالیستی و دشـمنان مـردم مـا سکوت کردنـد و بـه الپـوشـانی آگـاھـانـه فـجایع 
صـورت گـرفـته پـرداخـتند، بلکه در ھـمان مـقطع دسـت بـه فـریب افکار عـمومی زده و از رفـسنجانی که 
دسـتانـش بـه مـثابـه یکی از عـاملین آن فـجایع تـمامـاً بـه خـون عـزیزان مـردم آغشـته بـود چھـره یک فـرد "میانـه 
رو" و مــعتدل" در جــمھوری اســالمی ســاخــتند. آیا چنین دولتی می تــوانــد دادخــواه واقعی ظــلم و 
سـتم ھـایی که بـه مـردم ایران رفـته اسـت بـاشـد؟ بـدون شک پـاسـخ این سـئوال بـرای ھـر نیرو یا فـردی که 
شـناخـت صحیحی از مـاھیت قـدر ت ھـای امـپریالیستی داشـته بـاشـد منفی اسـت، چـرا که می دانـد که 
اینان بـه دلیل سھمی که از خـوان یغمای گسـترده تـوسـط رژیم ھـای دسـت نـشانـده (چـون جـمھوری 
اسـالمی) در ایران می بـرنـد، تـاکنون پشـتیبان جـمھوری اسـالمی بـوده و عـامـل اصلی فـقر و فـاقـه و 

بدبختی مردم ایران می باشند.  

الـبته در رابـطه بـا دادگـاه حـمید نـوری صـرفـا دولـت سـوئـد مـطرح نیست بلکه ھـمه دسـت انـدرکاران و تـرتیب 
دھـندگـان این دادگـاه که پـرونـده سـلطنت طلبی و وابسـتگی شـان بـه نیروھـای ارتـجاعی مـعرف حـضور 
ھـمگان اسـت و یا آلـوده پـروژه ھـای امنیتی جـمھوری اسـالمی ھسـتند نیز بـاید مـورد تـوجـه قـرار گیرنـد که 
بـنا بـه مـاھیت ضـد مـردمی شـان ثـابـت کرده انـد که نمی تـوانسـتند خـدمـت گـزار سیاسـت ھـای ارتـجاعی علیه 

مردم ظلم دیده و زجر کشیده ایران نباشند.   

بـنابـراین بـاید دید که امـروز چـه شـرایطی در ایران بـه وجـود آمـده اسـت که قـوه قـضائیه سـوئـد که یکی از 
ارکان حـاکمیت سـرمـایه داران این کشور اسـت ظـاھـراً چھـره عـوض کرده و یکی از مھـره ھـای دسـت چـندم 
جـمھوری اسـالمی را بـه مـحاکمه کشیده و نـقش دادخـواھی از سـتم دیدگـان ایران بـه خـود گـرفـته اسـت. 
مـا بـاید بـه این اصـل مـارکسیستی که تجـربـه بـارھـا درسـتی اش را ثـابـت کرده پـایبند بـاشیم که در پشـت 
ھـر سیاسـتی مـنافـع طـبقاتی خـاصی نـھفته اسـت. بـر این اسـاس می تـوانیم درک کنیم که اگـرمـنافـع دولـت 
سـوئـد و دیگر نیروھـای امـپریالیستی دیروز در پیش گـرفـتن سیاسـت الپـوشـانی جـنایات صـورت گـرفـته 
درحـق زنـدانیان سیاسی تـوسـط جـمھوری اسـالمی بـود آنـھا امـروز در شـرایطی که مـردم ایران عـالوه بـر 
جـنبش مـردمی- دانـشجویی سـال ١٣٨٨ دو قیام قھـرآمیز بـزرگ در دی مـاه ١٣٩۶ و آبـان ١٣٩٨ بـرپـا کرده و 



امــروز ایران روی "بشکه بــاروت" قــرار گــرفــته، درســت بــه خــاطــر حــفظ ھــمان مــنافــع اســتثمارگــرانــه و 
غارت گرانه شان در ایران سیاست دیگری در پیش گرفته اند.  

  
واقعیت این اسـت که امـپریالیست ھـا و ھـمه نیروھـای ضـد خـلقی بـا پی بـردن بـه شـرایط مـبارزاتی در 
جـامـعه و ھـنگامی که بـوی انـقالب تـوده ھـا بـرای سـرنـگونی رژیم حـاکم بـه مـشامـشان می رسـد بـرای 
این که بـتوانـند اھـداف اسـتثمارگـرانـه شـان را کماکان تـداوم بـخشند سعی می کنند خـود را وارد جـنبش 
تـوده ھـا بکنند و بـا پـز طـرفـداری از حـقوق بشـر و ھـم درد و ھـم صـدا نـشان دادن خـود بـا مـردم ایران بـرای خـود 
قـدرت مـانـور و فـضایی در میان نیروھـای مـبارز و تـحت سـتم دسـت و پـا کنند. این سیاسـت که در اواخـر 
دوره شـاه نیز از طـرف نیروھـای ضـد مـردم ایران در پیش گـرفـته شـده بـود جـز در خـدمـت منحـرف کردن 
مسیر مــبارزات کارگــران و زحــمت کشان قــرار نــدارد که رھــایی آنــان تــنھا در گــرو نــابــودی سیستم 
سـرمـایه داری در جـامـعه و قـطع ھـرگـونـه نـفوذ امـپریالیست ھـا از ایران می بـاشـد. درسـت بـا آگـاھی بـه این 
سیاسـت ضـد خـلقی، بسیاری از زنـدانیان سیاسی و خـانـواده ھـای آنـان از شـرکت در دادگـاه حـمید نـوری 

امتناع کردند.  

الـبته امـروز آن دسـته از زنـدانیان سیاسی ھـم که بـا شـرکت در آن دادگـاه خـواسـتار افـشای ھـر چـه بیشتر 
چھــره جــنایت بــار جــمھوری اســالمی بــودنــد، علیرغــم ھــمه تبلیغات نیروھــای سیاسی رفــرمیست بــا 
مـشاھـده نـتایج حـاصـل از این دادگـاه بیش از پیش بـه مـاھیت و اھـداف چنین دادگـاھی پی می بـرنـد. اتـفاقـا 
بـا پـایان کار مـحاکمه حـمید نـوری مـراسـم جـشن و پـایکویی در صـحن بیرون از دادگـاه تـرتیب داده شـده بـود 
که عـده ای از این زنـدانیان سـابـق و یا خـانـواده ھـای آنـان بـا آھـنگ ھـای مـردمی بـه پـایکوبی پـرداخـتند. امـا از 
طـرف دیگر آوازھـای مـبتذل ھـم در آنـجا پـخش شـد که بیانـگر حـضور افـرادی بـا فـرھـنگ مـبتذل و مـرتـجع و 

رقص آنھا در آن محوطه و نشانه تفاوت این دسته با بقیه بود.  
  

در رابـطه بـا نـتایج این دادگـاه نکاتی قـابـل تـأکید اسـت. یکی این که دادسـتان نـپذیرفـته اسـت که جـمھوری 
اسـالمی مـرتکب نسـل کشی در مـورد زنـدانیان سیاسی مـارکسیست شـده اسـت. در مـورد قـتل زنـدانیان 
سیاسی مـجاھـد ھـم از نـظر دادسـتان گـویا نسـل کشی و جـنایت علیه بشـریت مـطرح نـبوده اسـت بلکه 
جـمھوری اسـالمی مـرتکب "جـنایت جنگی" شـده اسـت. صـرف نـظر از این که دادسـتان بـا کدام دالیل و 
تـوجیه قـانـونی چنین مـوضـوعی را مـطرح کرده، امـا در ھـر حـال بـا این تلقی حقیقت تـاریخی را در مـورد 
مـاھیت و چـرایی قـتل عـام زنـدانیان سیاسی مـجاھـد در سـال ۶٧ زیر پـای خـود لـه کرده اسـت. چـرا که 
ھـمه گـزارشـات زنـدانیان سیاسی جـان بـه در بـرده از آن کشتار حـاکی اسـت که جـمھوری اسـالمی خیلی 
پیش از عملیات نـظامی سـازمـان مـجاھـدین بـا جـمھوری اسـالمی تـحت نـام "فـروغ جـاویدان" بـه تـدارک این 
کشتار مـشغول بـود و کشتار مـجاھـدین زنـدانی بـه خـاطـر "فـروغ جـاویدان" نـبوده اسـت. نکته دیگر این 
اسـت که دادسـتان فـاجـعه کشتار زنـدانیان سیاسی را اسـاسـاً از گـردن کل رژیم جـمھوری اسـالمی 
بـرداشـته و آن را بـه عملکرد عـده ای در این رژیم منتسـب کرده اسـت که قـوانین بین المللی یا قـوانین 

داخلی ایران را زیر پا گذاشته بودند. 

تــجارب مــشابــه بــا دادگــاه حــمید نــوری در اســتکھلم، نــشان داده انــد که دادخــواھی واقعی در مــورد 
خـون ھـای پـاک ریخته شـده از ده ھـا ھـزار زنـدانی سیاسی کمونیست و مـبارز ھـرگـز از طـریق قـدرت ھـای 
امـپریالیستی و مـحافـل مـرتـجع امکان پـذیر نیست. جـنبش دادخـواھی مـردم ایران ھـرگـز از کانـال احکام 
دادگـاه ھـایی که از سـوی این قـدرت ھـا بـر پـا شـده بـه اھـداف بـر حـق خـود نـخواھـد رسید. تـنھا بـا نـابـودی 
جـمھوری اسـالمی بـه دسـت تـوانـای تـوده ھـا امکان بـرگـزاری یک دادگـاه مـردمی بـرای مـجازات تـمامی 

آمرین و عاملین و مجریان این جنایت بزرگ تاریخی بر قرار خواھد شد.  

جاودان باد خاطره تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم! 
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم، با انقالب علیه استثمارگران  

در ھم می شکنیم بساط دار و شکنجه را! 
نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمھوری اسالمی! 



پیروز باد انقالب! زنده باد سوسیالیسم! 

چریک ھای فدایی خلق ایران 
٩ ماه می ٢٠٢٢ برابر با ١٩ اردیبھشت ١۴٠١ 


