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  بھرام رحمانی

  ٢٠١٩ دسمبر ١٣
 

 !سويدنکشان حکومت اسالمی در ، يکی از آدم"حميد نوری" بازداشت ۀادام

، که "حميد نوری" ، برای۶٧  ھای سال  اعدامۀدر ارتباط با پروند ١٣٩٨ ]عقرب[آبان ١٨ ، روزسويدندادگاھی در 

، حکم بازداشت صادر »حکومت اسالمی بوده ۀئي قضاۀبا نام مستعار حميد عباسی، داديار سابق در قو«گزارش شده 

 .کرده بود

ومت اسالمی حک ۀ سال۵٨ بازداشت اين عنصر آدم کش ، دادگاه بدوی نيز قرار٢٠١٩مبر  دس١١امروز چھارشنبه 

 سال آينده نوریجبازداشت اين مرد تا ھشتم ماه  دادستان خواھان تمديد زمان.  ديگر تمديد کردۀايران را برای چھار ھفت

  . کردشد که قاضی دادگاه با آن موافقت

ھای  دادگاه امروز ساعت دو پس از ظھر پشت درۀجلس ،دنيبنا به گزارش راديو پژواک، راديو فارسی زبان دولتی سو

  . دادگاه حضور داشتۀ در جلسئیمدافع از طريق تماس ويديو برگزار شد و مرد مظنون با وکيلبسته 

دليل اين که امکان متواری شدن مرد مظنون وجود دارد و  سيلنه ھولمبری قاضی دادگاه در ھنگام اعالم حکم گفت که به

 شود تا ل مواجه کند، ضرورت اين ديده می بازداشت ممکن است جريان تحقيقات را با مشک يا اين که در صورت عدم

  .او تحت بازداشت باشد

 در "حميد نوری"ھای خودسرانه و ناعادالنه، بازداشت    در مورد اعدام متحدملل ۀاگنس کاالمارد، گزارشگر ويژ

  .ھا دانسته است  اين اعدام ۀ اجرای عدالت دربارۀگام مھم دربار را نخستين ۶٧  ھای ارتباط با اعدام

ھر .  دست داشتند واقعا درد نکند"رینو" ۀمحاکم  نھادھا و افرادی که در دستگيری وۀھمدست م که ئي دارد بگویجا

 بزرگی ست به کليت حکومت جھل و جنايت و ۀدستگير و زندانی شود ضرب عنصر حکومت اسالمی، در ھر کشوری

، ئیدادگاه ھا ين رو، نبايد گذاشت در چنيناز ا.  اپوزيسيون سرنگونی طلب استۀچنين به نفع ھم و ھم! ترور اسالمی

 کمک به ئینھاد و سازمانی و فردی که توانا بنابراين، ھر. ت ھا و کشمکش ھای فردی و يا سازمانی بروز پيدا کندقرفا

 حکومت اسالمی دارد شايسته است که با صداقت و خلوص ۀفرد دستگير شد پيش برد دادگاه و جمع آوری اسناد عليه

  . دادگاه کمک کندندنيت به رو

  !اسالمی در دادگاه ھای مردمی، علنی و عادالنه مران و عامالن حکومتآ ھمه ۀبه اميد دستگيری و محاکم

  ! جان باختگان راه آزادیۀگرامی باد ياد ھم

 
  


