
استکھلمدرنوریحمیددادگاهدربارهدموکراتیکوچپنھاد٢٨مشترکبیانیھ

بھ اتھام ارتکاب "قتل عمد" و "جنایت جنگیبا صدور کیفرخواسِت دادستانی سوئد علیھ حمید نوری (عباسی)
بزرگکشتاردروینقشبررسیزمینھ ی٢٠٢١اوت١٠روزدرویدادگاهبرگزاریاعالمباھمچنینوفاحش"

جمھوریجنایاِتعامالنازیکیکھاستباراولیناینگردد.میھموار١٣۶٧تابستاندرایرانسیاسیزندانیان
ازیکی از ده ھا جنایات این رژیم در داخل کشور در بیشاسالمی ایران در دادگاھی با "اعتبار جھانی" و جھت بررسی
این دادگاه این است کھ یکی از  مسئولین  رژیمی کھ ھنوزچھل و دوسال  گذشتھ محاکمھ می شود. از دیگر ویژگی ھای

گامجنایات رژیم ایران بعنوان جنایت علیھ بشریت خود نیزبر سر کار است بھ دادگاه کشیده میشود. رده بندی کردن
کشتاری در اذھان عمومی چھ در ایران و چھ در خارجمھمی است در برجستھ نمودن تبعات حقوقی و تأیید عمق چنین

اینچھ زندانیان سیاسی پیشین، چھ خانواده ھای جانفشانانایران. ھم از این روست کھ طیف ھای گوناگون اپوزیسیون،
و پژوھشگرانی کھ در چند دھھ گذشتھ در زمینھ ی دادخواھیجنایِت ھولناک دولتی و چھ گروه ھا ، محفل ھا ، کنشگران

پیگیر بودهمبارزه برای استقرار آزادی در ایران می دانند، بایدکوشا بوده اند و اجرای عدالت را جزیی تفکیک ناپذیر از
روشنگری حول دادگاه حمید نوری برای  بھ ثمر رسیدنو کارزاری جھانی  برای ھر چھ ُپر دامنھ دار تر و موفق تر

پیروزی بزرگی برای ھمھ نیروھای سیاسی اپوزیسیون،عدالت تالش کنند.  نفس برگزاری این دادگاه  می تواند
و تجربھ ای نو در راه پر پیچ وخم و طوالنی دادخواھیبازماندگان، خانواده ھا و مبارزین راه دادخواھی در ایران

شد کھ ابراھیم رئیسی یکی از اعضاء ھیئت مرگ درباشد. بویژه کھ اکنون حمید نوری در زمانی محاکمھ خواھد
محکومیتپیدرکھنیستتردیدیواستشدهبرگزیدهجنایتکارسیستماینجمھوریریاستبھ١٣۶٧تابستان

وتر خواھد گشت. ازسوی دیگر این دادگاه و بحث ھای حولاحتمالی نوری نقش او در این جنایت برای جھانیان عیان
و جنایتکارانھ رژیم جمھوری اسالمی ایران در بیش ازحوش آن، امکان  می دھد یک باردیگر، سیاست ھای سرکوب

دادهو بمباران ھای دستگاه ھای دروغ و تحریف آن ھا  پاسخچھار دھھ گذشتھ مورد ارزیابی قرارگرفتھ و بھ تحریف ھا
حدودی افکار عمومی را با دستگاه آدمکشی رژیم در خارجشود. ھمان گونھ کھ برگزاری دادگاه میکونوس توانست تا

آشناتر کند.از کشور و چگونگی  سازماندھِی تصمیم گیری درون کشور
در   کشور سوئد در ارتباط با شرایط مکانی وبدون شک و با توجھ بھ کمبود در قوانین "جنایت علیھ بشریت"

چپ جان بدربرده کھ طعم شکنجھ و محکومیت ھایزمانی وقوع جرم باید کوشش کرد تا ھمھ  زندانیان سیاسی
شرکتمشابھھایدادگاهویامحاکمھایندرشاکیعنوانبھبتوانندنیزاند،چشیده۶٠دھھدررارژیمغیرانسانی

تفاوتی میان مبارزین در این جنایت ھا قائل نبوده وکنند. رژیم جمھوری اسالمی  در نسل کشی آزادیخواھان اصوالً
دموکرات و چپ در روند این دادرسی ھا ضرورینیست بھ ھمین لحاظ شرکت ھمھ نیروھا و گرایش ھای سیاسی

خواست برگزاری دادخواھی بزرگ مردمی در فردایاست. اگرچھ برگزاری این دادگاه مھم ھست ولی ما را از
شکنجھ و اعدام و  درس آموزی نسلھای آینده و شکل گیریسرنگونی رژیم نھ برای انتقام بلکھ برای پایان دادن بھ
حافظھ تاریخی و جمعی مردم ایران باز نخواھد داشت.

کردن صدای شاھدان، بازماندگان و خانواده ھایما تالش خواھیم کرد با ھمھ توان و نیروی خود برای رساتر
یھمھامکانات،ھمھازمیبایستراه،ایندرکنیم.مبارزه١٣۶٧تابستاندردھشتناکویافتھسازمانھایجنایتاین

حقوق بشر و غیره) استفاده کرد.وسایل ممکن (رسانھ ھا، تماس با نیروھای مترقی و مدافعان
سال گذشتھ در دفاع از مبارزات آزادیخواھانھ، عدالتاین حرکت در تداوم آکسیون ھا و بیانیھ ھای ما در یک

کھ مبارزات مردم ایران روزی بھ ثمر نشیند و شاھدجویانھ و برابری خواھانھ مردم کشورمان می باشد. امیدواریم
جنبشی وسیع و اجتماعی برای دادخواھی در ایران باشیم.
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