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ها ادامه دادستان قبیل دنباله سخنان نی    ، در استکهلم برگزار شد. امروز 1401دی  28 - 2023ژانویه  18 چهارشنبه امروز 
 یافت. 

ح وقایع ر بعد از تذکرات الزم رییس دادگاه، وقت به دادستان  ها های اعداملیست ا مطرح کنند. ها داده شد تا آخرین روز شر
 اعدام

ی
 ها را امروز برریس کردند. و چگونگ

*** 
 قوه قضاییه جمهوری اسالیم و  فرزندان نوری، ،مه دادگاه استیناف نوریاو با اد حمید نوری دادگاه بدوی بار بر خالفاین

های حکومتی نی   چنی   برخ  رسانهداده و هم العمل نشانیم در مورد محاکمه نوری عکسسال برخ  مقامات جمهوری ا
 و مصاحبه

ی
 اند. انجام داده فرزندان نوریهایی به اصطالح با کارشناسان حقوق

گزاری رسیم جمهوری اسالیم به گزارش از برگزاری جلسه دخیی حمید نوری،  «عطیه نوری» ،1401دی  28 ،«ایرنا » خیر
نظر دادگاه از طرف وکالی پدرم درخواست شده،  که جلسه تجدید چهارم دادگاه پدرش در سوئد خیر داد و گفت با وجود این

 .اندهنوز نه او و نه حتی وکالیش موفق به صحبت نشده
چهارمی   جلسه دادگاه تجدید نظر پرونده حمید نوری، برگزار شد. عطیه نوری، دخیی  ژانویه، 18 -دی  28امروز چهارشنبه 

ایط ناعادال و حمید نوری در گفت نگار ایرنا درباره شر  .نه برگزاری دادگاه توضیح دادگوی تصویری با خیر
وع به کار کرد و دادستان 9:30دادگاه راس ساعت   .ها درباره پرونده صحبت کردنددقیقه صبح شر

ها و نفر هم از طرف شایک 9ها و نفر از وکالی شایک 4همراه دادستان به 2نفر هم ردیف قاض  نشسته بودند و  6در دادگاه 
جم داخ 3عالوه شاهدها به  .ل دادگاه بودندمیی

همراه دو نفر از وکالیش حضور داشت. به ماهم اجازه حضور در دادگاه را نداند و در طرف دیگر دادگاه پدرم به تنهایی به
 .ای که پشت دادگاه بود هدایت کردندشود. ما را به اتاق شیشهاعالم کردند که از نظر امنیتی مشکل ایجاد یم

نفر اجازه حضور  9کنند اینجا برقرار است باید بگویم که پدرم به تنهایی و شاهد و شایک   ها تصور یماز عدالتی که خییل
 .وکیل در دادگاه بودند 4ها وکیل و آن 2داشتند. از طرف پدرم 

که در جلسه تجدید نظر پرونده هستیم و درخواست تجدید نظر از طرف وکالی نکته جالب این است که با توجه به این
کنند. این عدالتی است که ها هستند که صحبت یمجلسه برگزاری دادگاه، این دادستان 4شده، هنوز بعد از پدرم درخواست 

 .داخل دادگاه در حال اجرا است
هنوز از طرف پدرم و وکالی او صحبتی صورت نگرفته است. پدرم فقط چند دقیقه در روز اول دادگاه توانست صحبت کند. 

اییط که در سلول انفرادی به این صحبتی هم که پدرم کرد در  اض به شر ماه داشت صورت گرفت. البته قاض   38مدت اعیی
 .های ایشان را قطع کرددادگاه اجازه شنیده شدن این شکایت را نداد و صحبت

 پرونپیش نی    «حمید نوری»فرزند « مجید نوری»
ی

اض پدرش به ده، بهتر به ایرنا گفته بود که در روز اول رسیدگ دلیل اعیی
ایط دادگاه، قاض  او را از دادگاه اخراج کرد و بدون او، به کار خود ادامه داد  .شر

اض حمید نوری در دادگاه، وی خطاب به قاض  یم ، بگذارید عدالت در دادگاه در صدای منتشر شده از اعیی گوید: آقای قاض 
 .شماری کردم که حرفم را به شما بگویم؛ دادگاه فرمایشر را برگزار نکنیدشما برقرار شود ... من برای چنی   روزی ثانیه

 
ی پرونده حمید نوری آذر، 29 یهیقوه قضا هم برخوردار  : این عزیز ما از حداقل امکانات، ادعا کرده استدر رابطه با پیگی 

که هیچ گذرد؛ حال اینداری وی در سلول انفرادی یمروز از بازداشت سیایس و نگه 1200عباریی ماه و به 37نیست. امروز، 
ی در سکویی مرگ بار در برابر این ظلم واکنشر نداشتند. ما معتقدیم روند بازداشت و کدام از مجامع دروغی   حقوق بشر

ها و عدم محفیل برای ادعاهای دروغی   مدعیان حقوق بشر بوده است. اعمال انواع شکنجهدادگاه نمایشر حمید نوری 
 هم مردی را به سلول وی برای اعمال شکنجه ترین حقوقبرخورداری از اولیه

ً
ا های روخ های یک متهم را شاهد هستیم. اخی 

ارتباط وی  است که مجددا  چنی   بیش از یک ماه و نیم. همکنند های خانم برهنه یمباناند و یا ایشان را در مقابل زندانآورده
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ض هستند و قوه قضاباناش قطع شده است. حتی برخ  زندانبا خانواده چنان یه همیهای سوئدی هم در این راستا معیی
یهای خودمان برای اینمعتقد است که تشکیل پرونده علیه حمید نوری غی  قانوی  است و ما از ظرفیت ت بفهمد که بشر

 .دهیمشود، انجام یمتحت لوای حقوق بشر چه ظلیم به شهروند ما یم
پذیری از گروهک تروریستی منافقی   افزود: اگر دولت سوئد رویه او  های مغرضانه سیایس خود را کنار بگذارد و خود را از تاثی 

ی جز حکم برائت و تادیه خسارت برای حمید نوری نخواهد بود. بعد  از صدور رای بدوی وکیل پرونده به این  رها کند؛ چی  
 دادگاه تجدید نظر سوئد بعد ژانویه یعت  بعد سال نو میالدی)دی ماه( آغاز یم

ی
اض کرده و رسیدگ شود. قوه قضائیه رای اعیی

ض شده و همی   
 و نقض حقوق قانوی  آقای نوری معیی

ی
و دادستان کل کشور در مکاتبه با همتای سوئدی به فرایند رسیدگ

ی به عمل آمده استا  .قدام هم از طریق معاونت امور بی   الملل قوه قضائیه از طریق نهادهای حقوق بشر
 

در سوئد « حمید نوری»اشت و زندای  کردن مدیرمسئول روزنامه کیهان با توجه به بازد ،1401دی  28 ،«تابناک»به گزارش 
چون رهیر گروه ترورسیتی االهوازیه را به ایران منتقل کرده و مجازات گونه که افرادی همها باید بدانند همانگوید: سوئدییم

 موران امنیتی شما انجام دهیم. اکردیم، همی   کار را یم توانیم با م
ماه آغاز شد. با توجه به روند دی 21ای  دربند در زندان سوئد از روز چهارشنبه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، شهروند ایر 

نگار ایرنا با  ، خیر
یعتمداری»بازداشت و زندای  کردن این شهروند ایرای  وگویی مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت« حسی   شر
ح زیر است:  وح آن به شر   انجام داد که مشر
ی که ظاهر قضیه نشان  ی است. دهد، کاری که دولت سوئد در حال انجام آن است در حقیقت انتقامیم*بر خالف چی   گی 
مردم عادی و نظامیای  که در حال رژه بودند را در اهواز به گلوله بستند. چندی  97انتقام گروه االهوازیه است که در سال 

بال داشت. در این عملیات تروریستی زخیم به دن 60کشته و   2۵پیش از آن هم یک بانک را در اهواز منفجر کردند که 
با رصاحت گفت، برایمان مهم نبود که زن و بچه و یا « هللا اسیودحبیب»تعدادی از زنان و کودکان هم شهید شدند که بعدا 

 را دولت سوئد به او داده بود.  شوند، این کار را چون مأموریت داشتیم انجام دادیم. این ماموریتمردم عادی کشته یم
افجریان نفت و گاز منجر شده بود. همه این های انتقال انرژی را منفجر کردند که به قطعگروه چند بار لوله  *این های ها اعیی

 دستگی  شد و او را به ایران آوردند و محاکمهنام حبیبرهیر این گروه به
کردند. او با رصاحت   هللا اسیود است که بعد از مدیی

اف کرد که دولت سوئد  مورای  از موساد و برخ  کشورهای اکرد و در سوئد به او دفیی داده بودند و با ماز او حمایت یم اعیی
 کردند. ظر دولت سوئد فعالیت یمعریر در تماس بوده و نقشه عملیات تروریستی در ایران را کشیدند و این افراد دقیقا زیر ن

موران سوئدی در فرودگاه به استقبالم آمدند و من را با خود بردند ااز ایران به سوئد رفتم، م 2006گوید وقتی سال *اسیود یم
افاتش یم ، جایگاه و محل سکونتم که یک مکان مجهز و مدری  بود را نشان دادند. وی در اعیی گوید در دفیی کارم که و دفیی

وازیه یک گروه کامال مشخص بود های فراوای  داشتم. حرکت االهموران امنیتی تماسادولت سوئد برایم فراهم کرده بود با م
شان در خوزستان ستی کردند که در اقدامات تروریستی دست داشتند و نمونه کارهای تروریو خودشان هم با رصاحت اعالم یم

 مشخص است. 
را  شود مأموران دولت سوئد هللا دستگی  شد به شیوه خاض به ایران منتقل شد؛ رایه که به راحتی یم*بعد از این که حبیب

گذاریم و خودشان دیدند، کسای  به ایران منتقل شدند ها باید بدانند که ما این حرکتشان را بدون انتقام نیمهم منتقل کرد. آن
 برایشان خواهد افتاد. توانستند تصور کنند که چنی   که در دورترین افق ذهنشان هم نیم

ی
  اتفاق

 ندارد. اینکه بینید هیچید نوری بیان شده است، یم*با دیدن کیفرخواست و موارد جریم که برای آقای حم
ی
کدام مبنای حقوق

شان کرد به این ااز مأموران دولت بوده چه عیتر دارد؟ مگر سفرا یا کارمندان کشور سوئد م موران دولت نیستند؟ باید دستگی 
 عملیات تروریستی دست داشته است؟! دلیل که دولت سوئد در 

یک سال نو داده است؛ آقای ر یسیکه ر شان این است  یگ از دالیل یک عید یسیجمهور وقت به ایشان پیام تیر جمهور پیام تیر
کنند که یک ها را بشناسد. در هیچ جای دنیا این کار را نیمکه آنها نفر از مردم ایران فرستاده، بدون ایننوروز را برای میلیون

 را از همه امکانات محروم کنند. ل انفرادی نگه دارند و او ماه در سلو  38نفر که به گمان خودشان محکوم است را 
 دنیا آن را جرم یم

ی
یس دادگاه او یکند به شعت ر دانند انتقاد یم*وقتی در دادگاه به این عمل مجرمانه که در همه مبای  حقوق

ون یم و پشت آن، موضوع دیگری است که دهد که مساله آقای نوری یک بهانه بوده ها نشان یمکند. همه اینرا از دادگاه بی 
ده دولت سو   ئد را از منافقی   به دنبال دارد. حمایت گسیی

اف یم افاتش به همرایه و همکاری با منافقی   اعیی تر از همه از مأموران امنیتی موساد کند اما بیشرهیر گروه االهوازیه در اعیی
ویژه این ناکایم برای رو شده، بهشان با شکست روبهبرنامهکند. مشکل این است که طرح و موران امنیتی سوئد یاد یماو م



گونه که ها باید بدانند که همانشده چون رهیر این گروه را به ایران آوردیم و مجازات کردیم. سوئدیها خییل گران تمامآن
 ها را هم بیاوریم. ان امنیتی آنمور اتوانیم مها را آوردیم، یماین

ریزی کرده بود و به گروه االهوازیه جا و مکان، امکانات مایل و تسهیالیی ریستی را علیه ایران برنامه*دولت سوئد عملیات ترو 
توانست با هواپیمایی که مثال از آلمان یا داده بود. سوئد ارسال اسلحه به این گروه را از کشورهای میای  انجام داد چون نیم

ا از طریق چند کشور میای  به دست این گروه رساند. سوئد باید بداند ما در آید اسلحه بفرستد و اسلحه ر سوئد به ایران یم
 یر مقابل چنی   ا

 تفاوت نخواهیم بود. قدامایی
به سوئد سفر کرده بود، در زمان ورود به فرودگاه  98ماه *حمید نوری شهروند ایرای  و کارمند سابق قوه قضائیه که آبان

برد. اتهام او براساس ادعاهای ت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به ش یماستکلهم توسط پلیس این کشور بازداش
اند نوری در مقطیع، زندانبان منافقی   در ایران بوده است. این مبنای ها مدیعگروهک تروریستی منافقی   طراخ شده؛ آن

شده و این های سوئدی نقضی از سوی مقاموآمد نور محکمه سوئدی قرار گرفته و سبب شده اصل برائت و حق آزادی رفت
ترین حقوق یک ها ابتدایی های زیاد مواجه شده و سوئدیتبعه ایرای  بیش از سه سال است در زندان سوئد با محدودیت

 اند. انسان را برای حمید نوری رعایت نکرده
یعتمداریحسی    یعتمداری هان که، یگ از چهره کریه امنیتی جمهوری اسالیم است و روزنامه کیشر یک  استشدبی  آن  شر

ی و تحلییل نیست، بلکه یک روزنامه کامال امنیتی است که همواره برای مخالفی   و حتی منتقدین  معمویل روزنامه خیر
  سازد. های سنگی   جعیل و دروغی   یمجمهوری اسالیم، پرونده

یعتمداری، عیل  چنی   او در دوران وزارتهمایران و عراق بود.  سپاه پاسداران در جنگ بعد از انقالب جزء فرماندهان شر
 ود. مسئول بخش معاونت اجتمایع وزارت اطالعات ب فالحیان در وزارت اطالعات جمهوری اسالیم،

. روزنامه شود منصوب یم ایخامنه از سوی رهیر جمهوری اسالیم ایران، بوده؛ که مستقیما  روزنامه کیهان شدبی   او بعدا 

یعتمداریدر مصاحبه نیویورک تایمز او صدای … »: نوشته استاو  هاست، دربار انجام داده( 2007)سال ای که با حسی   شر
قابل انعطاف. او مدیرمسئول روزنامه کیهان است که به شما دید  ایران تندرو است. نه تنها تندرو بلکه رادیکال، امنیتی و غی 

ان ایران، طر ترین دیدگاهکیل از افرایط  «د. دههای افرادی که در راس قدرت هستند، یمز فکر و برنامههای رهیر
یعتمداری)او »در گزارش نیویورک تایمز آمده:  خاض که از او برای صحبت با زندانیان  ارد تصدیق کرد در مو  (حسی   شر
یست که کار بازجویان ام، به این معت  نالبته، این موضوع که من بازجو نبوده» گوید: است و یمدرخواست شده، همکاری کرده

 «. امکنم و متاسفم که موفق به چنی   خدمتی نشدهیید نیمارا ت
یعتمداری گفته یمآن عنوان بازجوی وزارت اطالعات با شود، سابقه فعالیت او بهچه بیش از همه در مورد سابقه حسی   شر
مخالف نظام است. در همی   راستا مواردی  و نقش او در تحت فشار قراردادن و شکوب زندانیان سیایس« برادر حسی   »نام 

به او  مباحتی مانند مشارکت در بازجویی متهمان برنامه هویت سعدی امایم و  مانند تهیه برنامه هویت بازجویی با همرایه
یعتمداری را نیمهای مخالف سیع یمند رسانهامدیعگرایان اصول. استمنسوب شده د شناسنکنند به کسای  که از نزدیک شر

دهد، در حایل که تصویری ترسناک از او نشان دهند و این کار را با تکرار اتهام بازجو بودن که او بارها انکارش کرده انجام یم
 . زده شوند او شگفت« شخصیت آرام و منطقی »حضور او در یک مناظره تلویزیوی  باعث شد برخ  بینندگان از 

عنوان یگ از را به ، او «در مهمای  حاج آقا»د و حاکمیت ملت ایران در کتاب فرهاد بهبهای  از اعضای جمعیت دفاع از آزای
  است.  شدهیم برادر حسی   نامیده برد که در زندانبازجوهایش نام یم

*** 
یت نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه زمان با ادامه دادگاه حمید نوری در استکهلم، امروز هم دی به گنجاندن  28اکیی

که قرار است در پارلمان اروپا به رای گذاشته ای  نامهاسالیم در قطع جمهوریموضوع تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران 
 .شود، رای مثبت دادند

ی صورت گرفته در پارلمان اروپا، از بر اساس رای ،  638گی  نماینده به گنجانده شدن موضوع تروریستی  ۵98نماینده حارص 
 .اعالم شدن سپاه در قطعنامه رای مثبت دادند

 .ینده پارلمان اروپا نی   ممتنع بودنما 31نماینده رای منق  دادند و رای  9فقط 
اض»ای با عنوان نامهشنبه درباره قطعچنی   در روز پنجهم ،پارلمان اروپا  در ایران « هاها و اعدامپاسخ اتحادیه اروپا به اعیی

ی خواهد کرد که در آن نی   از اتحادیه اروپا خواسته شده تا نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمانرای های تروریستی گی 
 .قرار دهد



وزیر خارجه کشورهای عضو اتحادیه در آن حضور  27لمان اروپا برای شورای روابط خارخر اتحادیه اروپا که این آرای پار 
ک اتحادیه اروپا را برعهده دارد، الزام  .آور نیستدارند و مسئولیت تعیی   سیاست خارخر مشیی

، با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان ۵98نماینده دارد و  70۵پارلمان اروپا  های تروریستی تن از نمایندگان حارص 
 اروپا موافقت کردند. 

شنبه در نشست نمایندگان پارلمان اروپا در قرار است فردا پنج« اجرای سیاست خارخر واحد اتحادیه اروپا»مفاد سند 
اسبورگ فرانسه برریس و به  رای گذاشته شود. اسیی

ضان در ایران دارد، درآمدهای هنگفتی از محل فروش قاچاق نفت نی   به دست سپاه پاسداران که نقش کلیدی در شکوب معیی
های یمن هللا لبنان و حویی های تروریستی منطقه از جمله حزبگروه  جاسویس و تروریسم و  رصف طور مستمر هآورد که بیم
 .شودیم

دی در  29 -ژانویه  19 شنبهروز پنج فردا  طرح قرار گرفیی  نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار است
 .پارلمان اروپا به رای گذاشته شود

افزایش »سالیم را ها علیه جمهوری اچنی   شارل میشل، رییس شورای اروپا، در نشست پارلمان اروپا گفت که تحریمهم
اضات و حمایت نظایم جمهوری اسالیم از روسیه را دلیل تحریم« دهیمیم  .های این اتحادیه ذکر کردو شکوب اعیی

رحم به مردم ایران برای آزادی و دموکرایس مقابل رژییم یر »رییس شورای اروپا روز چهارشنبه در نشست پارلمان اروپا گفت: 
 «. حمایت از آنان متعهد باشیمپا خواستند و ما باید به 

اتحادیه اروپا باید سپاه پاسداران را در فهرست تروریسم قرار دهد. ما »تر نماینده پرتغال در پارلمان اروپا گفته بود: پیش
 خواستار آزادی یر هم

ط شهروندان اروپایی زندای  در ایران هستیمچنی  
 «. قیدوشر
اییط »ن اروپا گفت: هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلما ند کشته شوند. در چنی   شر مردم ایران در مبارزه برای حق خود حارص 

ها را محکوم کند، تواند هم اعدامول سیاست خارخر اتحادیه اروپا نیمئاتحادیه اروپا نباید به ثبات رژیم ایران کمک کند. مس
 «. هم برای احیای برجام با مقامات ایران روی فرش قرمز برود 

ترین رژیم ایران یگ از بزرگ»طلبان اروپا در پارلمان اروپا تاکید کرد: کاران و اصالحنی   هرمان ترتش، نماینده گروه محافظهچهم
برند، اروپا با سال است از ستم این رژیم ظالم رنج یم 40دشمنان آزادی در جهان است. در حایل که مردم ایران بیش از 

 «. وده استجمهوری اسالیم در حال تجارت ب
، نماینده سوسیالیست کار ایران را به زمانش رسیده که رژیم ستم»ها در پارلمان اروپا نی   گفت: ها و دموکراتاوین اینجی 

 نیست و به اقدامهای جامعه بی   دان تاری    خ بفرستیم. در این راه، حرفزباله
 
وری نیاز داریمالملیل کاق  «. های رص 

اسبورگ تجمع کردند و خواهان روز دوشنبه هزاران نفر از ا یرانیان شاش اروپا در یک تجمع تاریخ  مقابل پارلمان اروپا در اسیی
 .های تروریستی اتحادیه اروپا شدندقرار گرفیی  نام سپاه پاسداران در فهرست گروه

 
های تروریستی ا نسبت به قرار گرفیی  احتمایل نام سپاه پاسداران در فهرست گروهدر ایران اما هشدارها علیه اتحادیه اروپ

 .چنان ادامه داردهم
گزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران در تازه ترین نمونه، اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس شورای اسالیم به خیر

 .سپاه را در فهرست تروریستی قرار ندهنددهد در دام آمریکا نیفتند و گفت به اروپا هشدار یم
اضات شاشی در دی والن اتحادیه ئمس»است افزود:  1396ماه  کوثری که خود از شداران سابق سپاه و عامل شکوب اعیی

های دانند این توطئه با تحریک آمریکا و رژیم صهیونیستی طراخ شده است و هیچ منطقی ندارد. اتحادیه اروپا و کشور اروپا یم
 «. اروپایی باید استقالل خود را از آمریکا ثابت کرده و با هر اقدایم علیه سپاه مخالفت کنند 

 .ها به دنبال احیای برجام هستند نباید سپاه را تروریستی اعالم کنندگفت اگر اروپایی   شورای اسالیم این نماینده مجلس
 
گزاری فارس میی  طرخ را منتشر کرده که در صورت تصویب  «اقدام متقابل برابر تروریستی خواندن سپاه» وهای خیر آن نی 

 .قلمداد خواهند شد« تروریستی »مسلح کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نظر دولت ایران 
گزاری فارس گفته:  ، نماینده مجلس، به خیر این اقدام به دنبال تالش برای قرار دادن سپاه در لیست »محمد خدابخشر

 «. های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا صورت گرفته استگروه
کلیه »ایران، « ارکان حاکمیتی »عنوان یگ از خواهد در صورت تصویب ترورستی دانسیی  سپاه، بهاز دولت ایران یم این طرح

وهای نظایم کشورهای عضو اتحادیه اروپا در غرب آسیا و همچنی   سازمان وها بهنی  عنوان تروریست های مرتبط با این نی 
وها اعالم یم  «. گردد ، همکاری در اقدام تروریستی محسوب یمشوند و هرگونه همکاری با این نی 



 از فرماندهان نظایم اروپایی شده، از دولت ایران یماین طرح ضمن آن
خواهد که از افراد که خواهان تهیه فهرستی

 .از تروریستی قلمداد شدن سپاه، حمایت کند« دیدهآسیب»
 ند دید؟! واهخ« آسیب» ن،اما گفته نشده که چه افرادی از تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسدارا

 
ایی های تروریستی قرار بدهد، اگر شورای اروپا سپاه پاسداران را در فهرست گروه ناسان،کارشبرخ    به گفته در رویکرد  با تغیی 

مقامات  های بسیاری از دارایی  ؛رو خواهیم شد هبهای تجاری، مایل، بانگ، انتقال تکنولوژی رو اروپا در قبال تهران در زمینه
ایران توقیف خواهند شد. در یی چنی   تصمییم از سوی شورای اروپا هر گونه تماس با سپاه  جمهوری اسالیمسیایس  نظایم و 

 خواهد بود و نه فقط نفوذ مافیایی سپاه پاسداران در منطقه از بی   خواهد رفت، بلکه جمهوری اسالیم 
قانوی  پاسداران غی 

ل سپاه پاسداران استویژه این که هفتاد درصد اقتصاد تر خواهد شد، بهضعیف  .ایران در کنیی

*** 
اییط نوری، ید ، پش حم«مجید نوری»از همه،  دارتر و خنده تر جالب ن راشاش ای یمعلیه جمهوری اسال  انقالب فضایی  در شر

شان انقالب اسالیم است گفت، پدرش که عشق  60خطاب به نسل دهه » است:  یی را به زبان آوردهچنی   ادعا، را فراگرفته
 «. گفته خداوند خانواده ما را برای آزمایش انتخاب کرد تا از انقالب اسالیم دفاع کنیم

ایط سختی است و »ایران خواست از مردم  او  وزی وی دعا کنند و تاکید کرد، آزمایش و شر برای آرامش پدرش، شبلندی و پی 
ت آقا و شهید سلیمای  دفاع کرده استطرفه از مبای  انقالب اسالیم، امام خمیت  پدرش یک تنه و در دادگایه یک  «.)ره(، حض 

*** 
 8حدود توسط پلیس این کشور بازداشت و ، ان ورود به فرودگاه استکهلم سوئد در زم 1398آبان ماه سال  18حمید نوری، 
 بود. تحت بازحویی 

 سوئد در نخستی   گام، قرار بازداشت حمید نوری را ب
مدت یک ماه را صادر کرد. پس از تمدید قرار بازداشت حمید هدادستای 

 .تبدیل شد نو جها های سوئد نوری، این خیر به تییی نخست همه رسانه
 به اتهامات حمید نوری در سوئد برگزار شد  1400مرداد  19

ی
پس از برگزاری  دادگاه سوئدیتا این که   . نخستی   جلسه رسیدگ

ماه  جلسه، در  92  .برای حمید نوری حکم حبس ابد صادر کرد 1401تی 
 

 ادامه خواهد یافت.  ()عبایسنوری حمید  دادگاه نوزدهم ژانویه شنبهفردا پنج


