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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

رایگان
FREE
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اهدای 129 میلیون دالر از سوی 
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دروغ پردازی خبرگزاری تسنیم 
در ارتباط با کشته شدن قاضی علیرضا منصوری

خبرگزاری ایرانشهر: جسد علیرضا منصوری روز آدینه 19 جون 
2020 در پایین هتلی در بخارست پایتخت رومانی کشف شد. 
بیشتر خبرگزاری های بین المللی تا زمانی که ایرانشهر برای انتشار 
آنالین آماده می شــد در نحوه کشته شدن علیرضا منصوری 
سکوت کرده بودند ولی خبرگزاری تسنیم به دروغ به صورت 

زیر خبر را گزارش داده است.
 به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ به نقل از 
پایگاه خبری پلیس سردار هادی شیرزاد درباره کشف جسد 
قاضی منصوری در کشور رومانی اظهار کرد:  پیامی از اینترپل 
بخارست )کشور رومانی( دریافت کردیم مبنی بر اینکه برای فرد 
تحت تعقیب اعالن قرمز آقای »غالمرضا منصوری« یک حادثه 
غیرمترقبه رخ داده و وی خود را از پنجره هتل محل اقامتش در 

بخارست به پایین پرت کرده است
رئیس پلیس بین الملل ناجا تصریح کرد: پلیس بخارست با تاکید 

بر خودکشی آقای منصوری، فوت وی را تایید کرده است
وی خاطرنشان کرد: تحقیقات در این رابطه توسط پلیس بین الملل 

جمهوری اسالمی ایران ادامه دارد 
و  اخبار تکمیلی آن متعاقبا اطالع رسانی می شود

سامانه اینترپل جمعا نشان می دهد 7308 زیر پیگرد قانونی هستند 
از این تعداد 20 نفر با ملیت ایرانی هستند که در زیر فهرست  آنها 
را مالحظه می کنید و نام غالمرضا منصوری در جمع این 20 نفر 
نیست که اینترپل بخارست گزارش داده باشد که او خودکشی 

کرده است. 
محسن محمودی طاهری : 57 ساله - خواهان: جمهوری آذربایجان 
مهدی ابراهیمی عشرت آبادی : ملیت ایران ، دومینیکن ، قبرس 

- خواهان:  جمهوری اسالمی ایران 
ملک ثابت ابراهیمی : 57 ساله - 39 ساله - ملیت : ایران، کانادا - 

خواهان جمهوری اسالمی ایران 
سپهر یگانه فتح اهلل : 26 ساله - ملیت: ایران - خواهان: کانادا
حسین آذرنگ : 46 ساله - ملیت: ایران - خواهان : اتریش 
آرام کهنه پوشی : 31 ساله - ملیت: ایران - خواهان: فنالند

شــاهرخ حیدری: 48 ســاله - ملیت : ایــران -  خواهان:  

جمهوری اسالمی ایران 
مجید داودی: 29 ساله -  ملیت: ایران - خواهان: جمهوری آذربایجان
جمشید علیزاده: 60 ساله - ملیت: ایران - خواهان: جمهوری آذربایجان
هادی ندائی شهرباف : 56 ساله - ملیت ایران - خواهان: روسیه

رویین تن محمد امین: 35 ساله - ملیت :  ایران - خواهان گرجستان 
زهرا حیدر مورچه خورتی: 43 ساله - ملیت:ایران - خواهان:  

جمهوری اسالمی ایران
مهرگان امیرخســروی: 56 ســاله - ملیت ایران - خواهان:  

جمهوری اسالمی ایران
بهمن حمید رود کرمی : 51 ساله -  ملیت : ایران - خواهان: روسیه 

احمدرضا اصغری: 58 ساله - ملیت:  ایران  خواهان : آرژانتین 
محسن ربانی :  67 ساله - ملیت ایران - خواهان: آرژانتین 
علی فالحیان - 71 ساله - ملیت: ایران- خواهان : آرژانتین 

مهدی گنجی زاده : 35 ســاله - ملیت: ایران ، ایاالت متحده 
آمریکا- خواهان: آمریکا

ناصر علوی: 75 ساله - ملیت : ایران، آمریکا، کانادا - خواهان: 
ایاالت متحد آمریکا

علی قاسمی: 46 ساله - ملیت: ایران - خواهان: چین 

سهراب زند پروفسور سال پیرز کالج

خبرگزاری ایرانشهر- سهراب زند اســتاد پیرز کالج به عنوان پروفسور سال این 
دانشگاه انتخاب شد.

ســهراب زند فارغ التحصیل رشته مهندســی مکانیک دانشگاه آریامهر ) شریف( 
اســت که در آستانه انقالب شــوم اســالمی به آمریکا مهاجرت کرد. پروفسور 

سهراب زند سال هاست که استادی دانشگاه پیرز کالج را که در سن فرناندو ولی 
لس آنجلس قرار دارد به عهده دارد و از افتخارات جامعه ایرانی آمریکایی اســت 
که با ســخت کوشی و ارائه یک برنامه منظم آموزشی به دانشجویان خود توانسته 

است این مقام پر اهمیت را به دست آورد.

http://e-frt.com/
https://www.jahanilaw.com/
https://www.heidarilawgroup.com/
https://riseinmalibu.com/
www.mesrianilaw.com
https://ferdowsimoneyexchange.com/
www.RHMFirm.com
http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=47397&Status=2
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بودجه سال 2020 برای امضای گوین نیوسام فرستاده  شد

سرانجام قانون گذاران در مجلس ایالتی کالیفرنیا بودجه سال 21-2020 کالیرنیا را با در نظر 
گرفتن شماری از کاهش ها در برنامه ها، برای جبران کسری بودجه 54 میلیارد دالری برای 

امضای گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا فرستاد تا از اول جوالی اجرایی شود. 
تالش گوین نیوســام این است که تا اول اکتبر منتظر بودجه فدرال برای کمک در زمینه 
آموزش و بهداشت بماند و از سوی دیگر با قطع 10 درصد از بودجه نگهداری از کودکان، 

68 میلیون دالر ذخیره نماید. 
در حالی بودجه کالیفرنیا برای امضا و اجرایی شدن فرستاده شده است که کالیفرنیا زمان 
دریافت مالیات درآمد را تا 15 جوالی تمدید کرده و شماری از مشاغل به سبب زیان دوران 

کرونا در انتظار دریافت 4/4 میلیارد دالر کمک و کاهش مالیاتی هستند. 

نقش دست راستی های رادیکال 
در کشتار پلیس

پس از آن که FBI روز گذشته افسر نیروی هوایی استیون کارییو  و دوستش رابرت 
جاســتوس را در ارتباط با تیراندازی و قتل نگهبان ساختمان فدرال در 29 ماه می 
در اوکلند و قتل افسر شریف دپارتمان سانتاکروز کانتی در 6 جون دستگیر کردند، 
امروز اعالم شد که آنها از به یک گروه رادیکال افراطی دست راستی به نام بوگالو 
)Boogaloo( پیوند دارند که می خواهد در آمریکا ایجاد خشونت را ترویج دهد. 

 Boogaloo boys( این گروه دست راســتی که خود را جنبش پســران بوگالو
Movment(  می خواند با بهره گیری از  اصل 2 متمم قانون اساســی یعنی آزادی 
حمل اسلحه و همراهی آن با برتری طلبان نژاد سفید، تالش در رویارویی و قتل افراد 

پلیس را دارد و در تظاهرات اخیر نقش آشوبگری داشته است. 

http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
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در کانون خبر:

آیا پسر من، نفر بعدی خواهد بود؟

یافتن مرد سیاهپوســت جوانی به نام مالکوم هارش که در 31 
ماه می در نزدیک کتابخانه از درخت با طناب آویخته شده بود 
در ویکتورویل در ســن برناردینو کانتی و جوان دیگری به نام 
رابرت فولر 24 ساله سیاهپوست در پالمدل لوس آنجلس کانتی، 
بار دیگر تحقیق در مورد احتمال به دار آویخته شــدن به سبب 

ســال های پیش از دهه 1960 را به سرر نژادپرستی در خاطرها 
زنده کرده است و تظاهر کنندگان با شعار آیا پسر من، نفر بعدی 
خواهد بود، دست به اعتراض و دادخواهی در برابر شهرداری این 

دو شهر زدند و از مسئوالن تقاضای رسیدگی کردند.

اهدای 129 میلیون دالر از سوی رییس هیئت مدیره 
Netflix به کالج های سیاهپوستان

رئیس هیئت مدیره شرکت Netflix، ریدهستینگز و همسرش 
پتی کولیین امــروز اعالم کردند که 120 میلیون دالر به عنوان 
بورسیه دانشجویی به کالج ها و دانشگاه های سیاهپوستان  اهدا 
می کننــد. این بزرگترین هدیه مالی در تاریخ اهدای مالی افراد 
به مراکز آموزشــی اســت که 40 میلیون دالر به هر یک از 3 

 United Negro و Spelman، Morehouse کالج
Callage خواهد رسید. 

 United Negro Collage found ناگفتــه نماند کــه
ساالنه به 37 کالج و دانشگاه ویژه سیاهپوستان بورسیه های 10 

هزار دالری برای دانشجویان اهدا می کند. 

آمار مبتالیان و مرگ و میر در کالیفرنیا با ویروس کرونا

ایالت کالیفرنیا روز سه شنبه را با آمار باالی 3444 نفر مبتال و 
87 نفر مرگ و میر پشت سر گذاشت که همراه است با افزایش 
آزمایش کرونا در ایالت و به این ترتیب در آغاز امروز کالیفرنیا 

از مرز 159231 نفر مبتال و 5203 نفر مرگ و میر گذشت. 
آمار مبتالیان و مرگ و میر در برخی از کانتی های کالیفرنیا 

بررسی نشان می دهد که کانتی های لوس انجلس، ریورساید، 
امپریال، ارنج، ســن برناردینو و ســن دیه گو کانتی در باالی 
جدول افزایش 14 روز گذشــته خود هستند و بازگشایی به 

افزایش مبتالیان کمک کرده است.

دیوان عالی قضایی آمریکا علیه رسیدگی به  
درخواست ترامپ رای داد

دیــوان عالی قضایی آمریکا امروز، از رســیدگی به پرونده 
شکایت دولت ترامپ علیه ایالت کالیفرنیا در مورد شهرهای 
پناهگاه بــرای مهاجران غیرقانونی بــا رای 2-7 خودداری 
کرد و این تصمیم دیوان عالی قضایی آمریکا، یک پیروزی 
بزرگ برای ایالت کالیفرنیا می باشــد که در یک نبرد قانونی 
دراز مدت 3 ساله با دولت فدرال بر سر موضوع دستگیری 
مهاجران غیرقانونی در شــهرهای ایالــت کالیفرنیا در برابر 

یکدیگر ایستاده اند. 
در شماری دیگر از قوانین و مقررات، مانند قانون حمل اسلحه 
در ایالت کالیفرنیا نیز به نظر می رسد که دیوان عالی قضایی 
در مسیر درخواست ایالت است نه البی های قدرتمند اسلحه 
ناگفته نماند که در رای گیری امروز، دو قاضی محافظه کار و 
انتخاب شده از سوی دانالد ترامپ یعنی قاضی نیل گورج و 
برت کاوانا نیز با لیبرال ها در رای گیری امروز همراه شدند و 

بر علیه دولت ترامپ رای دادند. 

بازگرداندن تبعیض مثبت به دانشگاه های کالیفرنیا
هیئت مدیره دانشــگاههای UC که در ایالــت کالیفرنیا در 
باالترین رتبه کیفیت آموزشی هستند با رای تمامی اعضا، برای 
استیناف و بازگرداندن اجرای مقررات تبعیض مثبت رای داد تا 
بتواند فرصت بهتر و بیشتری را برای نژادها، جنسیت و اقوام 

اقلیت فراهم نماید. 
این قانون که تا سال 1996 به اجرا درمی آمد برای سیاهپوستان 
 UC و التین تبارها امکان بیشتری را برای ورود به دانشگاه های
فراهم می نمود که در ســال 1996 با تصویب الیحه 209 در 
کالیفرنیا متوقف شد و اکنون قرار است با درخواست کنشگران 
و رای دانشــگاه ها، در انتخابات نوامبر به رای مردم کالیفرنیا 
گذاشته شود. اگر این قانون که در مجلس نمایندگان تصویب 
شده است در سنای کالیفرنیا نیز در 25 جون تصویب شود در 

انتخابات 3 نوامبر به رای گذاشته خواهد شد.
دانشگاه برکلی، امروز نتیجه پژوهشی خود را بر نزدیک به 700 
پرونده که از ســال 2006 تا 2018 به سبب رد شماری از افراد 
برای هیئت منصفه به دادگاه اســتیناف کالیفرنیا فرستاده شده 

است را منتشر نمود. 

برکناری گوین نیوسام از سوی جمهوریخواهان به 
رای گذاشته می شود

پس از 2 بار تــالش برای گردآوری امضا از کالیفرنیایی ها 
برای برکنار نمودن گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا، سرانجام 
ســومین تالش با گردآوری نزدیک به 1/5 میلیون امضا از 
سوی یکی از افسران بازنشسته شریف دپارتمان یولو کانتی، 
اکنون بازخوانی گوین نیوسام در برگه های رای در 7 نوامبر 

خواهد بود. 
گر چه هر 3 تــالش از ســوی جمهوریخواهان صورت 
گرفته، لیکن می گویند این کار مربوط به یک گرایش حزبی 
نخواهد بود و به خاطر شکست اقتصادی در دوران کرونا و 

تصمیم های یک سویه گوین نیوسام است. 
در حالی این فراخوان برای برکناری طرح می شــود که 69 
درصد کالیفرنیایی ها از شیوه رهبری او در دوران کرونا برای 

حل مشکل راضی هستند. 

افزایش بی خانمان های آفریقایی تبار در
 لوس انجلس کانتی

انتشار گزارش تحلیلی از شمار بی خانمان ها در کانتی لوس انجلس 
نشان از افزایش شمار بی خانمان های آفریقایی تبار دارد. 

بر اساس این گزارش کانتی لوس آنجلس 64000 نفر بی خانمان 
دارد که 34 درصد ان یعنی 21509 نفر را سیاهپوســتان تشکیل 
می دهند و با توجه به این که میزان سیاهپوســتان در کانتی لوس 
آنجلس 8 درصد است، میزان بی خانمان های سیاهپوست باالی 4 

برابر حد جمعیتی آنان است. 

در همین گزارش شمار سفیدپوستان 15000 نفر و التین تبارها، 
23000 نفر برآورد شده است. 

این گزارش نشان می دهد که التین تبارها که بیش از نیمی از جمعیت 
کانتی لوس انجلس را تشکیل می دهند، بیشترین حد، بیکاران در 
دوران بحرانی همانند کرونا را تشکیل می دهند کارشناسان می گویند 
اگر بودجه فدرال و ایالت نتواند بر اساس نسبت گزارش تعدیل 

شود، شاهد بی خانمانی بیشتر سیاهان خواهیم بود. 

آیا موج دوم بیماری کرونا در کالیفرنیا در راه است ؟

با ورود کالیفرنیا به فاز سوم، کانتی های جنوب کالیفرنیا، امکان باال 
رفتن موج دوم و گسترش بیماری را زودتر آغاز خواهند کرد. 

در حالی که ارنج کانتی پس از اســتعفای مدیر امور بهداشت 
عمومی به سبب تهدید به مرگ، بیدرنگ به سیاست اجباری بودن 
ماسک پایان می دهد و با بازگشایی پارک ها و تفریحگاه دیسنی 
لند در پایان هفته و حضور مردم بدون ماسک در این تفریحگاه 

ارنج کانتی، حتی اگر بازدید  کنندگان از ایالت های دیگر نباشند 
و از لوس آنجلس، ارنج، ریورساید، سن برناردینو کانتی باشند با 
در نظر گرفتن پیش بینی افزایش 40 درصد که از سوی آکادمی 
ملی عموم در امریکا منتشر شده است، نگرانی ها از نداشتن ماسک 
بیشتر شده است، ماسک این روزها به یک ابزاری سیاسی تبدیل 

شده است. 
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در کانون خبر:

پلیس سن فرانسیسکو تنها به درگیری های
 جنایی پاسخ خواهد داد

 الندن برید شهردار سن فرانسیسکو در کنفرانس مطبوعاتی خود 
اعالم کرد که بر اساس اصالح مقررات پلیس سن فرانسیسکو، از 
این پس برای درگیری های غیرجنایی مانند اختالف بین همسایگان، 
گزارش در مورد بی خانمان ها و نظم مدارس، پلیس دخالت نخواهد 

کرد. 
بر اساس این اطالحات، پلیس سن فرانسیسکو به سالح های ارتش 
مجهز نخواهد بود و بودجه این بخش برای جامعه آفریقایی آمریکایی 

که 6 درصد جمعیت را تشکیل می دهند، هزینه خواهد شد. 
در این کنفرانس مطبوعاتی که افزون بر شــهردار و ویلیام اسکات 
رئیس پلیس سن فرانسیسکو، شماری از کنشگران حقوق مدنی و 
تحلیل گر سیاسی تلویزیون ون جونز و رئیس هیئت مدیره مالی و 

مالیاتی نیز حضور داشتند. 

الیحه اصالح مقررات پلیس تسلیم کنگره شد
امروز الیحه اصالح مقررات پلیس که از ســوی نمایندگان 
سیاهپوســت دموکرات در دو مجلس تهیه شده و به رهبری 

کارن بس نماینده دموکرات کالیفرنیا و سناتور
کامال هریس، ســناتور ایالت کالیفرنیا طرح  شد، در صورت 
تصویب،  اصالحاتی را موجب می شــود که دیگر ماموران 
پلیس اجازه نخواهند داشت گلوی هیچ کس را بفشارند و این 
الیحه اجازه شکایت از مامورانی را که حقوق مدنی را نقض 
می نمایند، به خاطر رفتار جنایی، در دادگاه ها آسان تر می نماید. 
این الیحه افزون بر مورد یاد شده، داشتن دوربین به سینه را 
اجباری نموده و داشتن شماری از اسلحه های نظامی ارتش 
را در اداره های پلیس ممنــوع می نماید و اطالعات مربوط 
به افســرانی را که به استفاده از فشار متهم بوده اند را در یک 
جا گرداوری می نماید که در دسترسی همه اداره های پلیس و 
وزارت دادگستری خواهد بود. در اعالم این موضوع نانسی 
پلوسی و شماره از نمایندگان و سناتورها در مجلس زانو زدند 

برگزاری تشییع جنازه نمادین برای جورج فلوید 
در لوس آنجلس

همزمان با برگزاری مراسم یادبود جورج فلوید در هوستون 
تگزاس، 4 اتوموبیل به صورت نمادین از شــهرهای لیمرت 
پارک منطقه کرشنا، النگ بیچ، رسیدا و سانتا آنا به سوی دان 
تاون لوس آنجلس روانه شــدند تا به تظاهراتی که از نیمروز 
در تقاطع خیابان یکم و برادوی برپا می شد، شرکت نمایند. 

در دان تاون لوس انجلس در برابر شــهرداری و اداره پلیس، 
شماری از گردهم آیی های اعتراضی برپا شده بود. 

یکی از اتوموبیل های یاد شــده نام های کســانی را بر روی 
شیشه های اتوموبیل داشت که به دست پلیس کشته شده اند. 
ناگفته نمانــد که پس از آن که تظاهــرات لوس آنجلس به 
صورت آرام برگزار شــد، شــهردار لوس انجلس تقاضای 
خــروج گارد ملــی را داد و در بیانیــه روز گذشــته خود 
سپاســگزاری نمود که جوانــان، خانواده ها زنان و مردان در 
همبستگی با یکدیگر تظاهرات آرام و بدون خشونت دارند.

افزایش مبتالیان پس از بازگشایی شماری 
از فروشگاه ها

مســئوالن کانتی لوس آنجلس اعالم کردند که بازگشایی 
اقتصادی در کانتی که به موجب آن شــماری از مشاغل به 
حالت عادی بازگشــته اند، سبب افزایش مبتالیان در کانتی 
لوس آنجلس شده و این روند پیش از 25 ماه می و تظاهرات 

اعتراضی آغاز شده بوده است. 
کانتی لــوس آنجلس بازگشــایی آرایشــگاه ها، خرید از 
فروشــگاه ها با ورود به فروشگاه و نشستن در رستوران ها 
را برای صرف خوراک به صورت حضوری، پیش از مرگ 
جورج فلوید داشته و روند افزایش در ماه می به سبب این 
بازگشــایی بوده است، زیرا مردم فاصله اجتماعی و داشتن 

ماسک را رعایت نکرده اند. 
دکتر کریستین گالی، مدیر خدمات بهداشتی کانتی اعالم کرد 
که نســبت به واگیر بیماری از فردی به فرد دیگر از عدد 1 
گذشته اســت و در دوران خانه ماندن این نسبت به زیر 1 

رسیده بود. 

https://www.08tickets.com/tickets/erfan-halghe-online-classes-196989#buy
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره  43

سعید مرتضوي
متولد سال 1346 در یزد؛ از سال 1369 
وارد دستگاه قضائی شد؛ در رشته حقوق 
جزا جر مشناســی مدرک دکترا دارد.

مسئولیت ها
- دادیار و سپس رئیس دادگستري شهر بابک

- ریاست شعبه 9 دادگاه عمومی تهران در سال 1373
- قاضی شعبه 34 مجموعه قضائی رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت

- قاضی دادگاه مطبوعات شعبه 1410
- دادستان کل تهران از اردیبهشت 1382 تا آذر 1388

- معاون دادستان کل کشور از شهریور 1388 تا آذر 1389
- رئیس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز از آذر 1389 تا تیر 1391

- رئیس صندوق تأمین اجتماعی از اسفند 1390 تا مرداد 1391
- رئیس سازمان تأمین اجتماعی از مرداد 1390 تا بهمن 1391

- سرپرست سازمان تأمین اجتماعی از 3 اسفند 1391 تا 27 تیر 1392

برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. برخی از موارد نقض حقوق بشر در مقام قاضی دادگاه مطبوعات

ســعید مرتضوي به لحاظ نقض حقوق بشــر در ایران یکی از بدنام ترین قاضیان 
جمهوري اسالمی ایران است. توقیف 120 نشریه و بازداشت بسیاري از روزنامه-  
نگاران و مدیران مطبوعات بخشی از کارنامه او طی هشت سالی است که قضاوت 

در دادگاه مطبوعات را بر عهده داشت
با آغاز دوران ریاست جمهوري محمد خاتمی در سال 1376 روزنامه هاي اصالح-
طلب پا به عرصه مطبوعات ایران نهادند. در اردیبهشت 1379 سید علی خامنه اي
در دیدار با جوانان علیه مطبوعات اصالح طلب موضع تندي گرفت و در پی این
سخنان رهبر جمهوري اسالمی، مرتضوي دستور توقیف هم زمان د هها نشریه و

روزنامه اصالح طلب را صادر کرد.
ســعید مرتضوي در طول 8 سال ریاســت خود بر دادگاه مطبوعات 120 نشریه را 
توقیف کرد. مرتضوي از بهار تا تابستان 1379 بسیاري از مدیران و نویسندگان مهم 
مطبوعات کشور را بازداشت و زندانی کرد و دوره طالیی مطبوعات اصالح- طلب 
را نابود کرد. روزنامه هاي نشاط، عصر آزادگان، آزاد، مشارکت، آفتاب امروز، صبح 
امروز، آریا، بیان، فتح و گزارش روز از جمله روزنامه هاي توقی فشده از سوي او 
هســتند. از سعید مرتضوي شکایات متعددي در دادگاه انتظامی قضات در رابطه با 

احکام صادره او شد. با وجود ای نکه او در برخی از این پروند هها مقصر شناخته
شد اما نتایج این دادگاه هیچ گاه پیگیري نشد.

مرتضوي اما فقط روزنامه ها را توقیف نم یکرد. بسیاري از مدیران مسئول، سردبیران 
و روزنامه نگاران سروکارشان با مرتضوي افتاد و با احکام حبس و جزاي نقدي و 
محرومی تهاي کاري روبه رو شدند. محاکمه سه نفر از مدیران شرکت جامعه روز، 
سردبیر روزنامه نشاط و مدیرمسئول روزنامه » نوروز« در آن سال ها جنجال ساز شد.
در شکوائیه برخی خانواده زندانیان مطبوعاتی از او، به حذف مالقات به مدت سه

ماه و قطع تماس تلفنی بیش از چهار ماه اشــاره شده بود. خانواد هها معتقد بودند 
حتی بعد از دستور ویژه هاشمی شاهرودي در خصوص این زندانیان سعید مرتضوي 

حاضر به تمکین نشده است

2. برخی از موارد نقض حقوق بشر در مقام دادستان تهران
مرتضوي به عنوان دادســتان تهران، در بازداشــت هاي گســترده کارگران، زنان، 
دانشجویان و کسانی که »اراذل و اوباش« نامیده شدند نقش داشت. او همچنین عامل 
دســتگیري افراد زیادي تحت عنوان »باند پالیزدار« بود. عباس پالیزدار طی سخنانی 
در دانشــگاه بوعلی سیناي همدان اتهام هاي سنگینی را متوجه افراد طراز اول نظام 
جمهوري اســالمی کرده بود. مرتضوي تعداد زیــادي از افراد را با این عنوان که با 
پالیزدار ارتباط بودند، دستگیر کرد و مدت ها در بازداشت غیرقانونی و انفرادي نگاه 

داشت.
مرتضوي یکــی از افراد اصلی جریان اطالعات موازي در ایران بوده اســت و در 
بسیاري از پروژ ههاي این مجموعه از جمله پرونده سیامک پورزند و پرونده وبال 
گنویسان نقش آشکار داشته است . نام سعید مرتضوي و اقدامات فرا قانونی او در 
پرونده هاي مشهوري چون پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی، در 
زندان اوین تهران نیز به میان آمده اســت. او در بازداشت گسترده فعاالن سیاسی و 
روزنامه نگاران اصال حطلب پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388 و پرونده 

بازداش تگاه کهریزک هم نقش کلیدي داشته است. 

3. پرونده زهرا)زیبا( کاظمی

زهرا کاظمی، عکاس ایرانی- کانادایی، در روز دوم تیرماه سال 1382 در حال تهیه 
عکس از تجمع خانواده بازداشت شدگان مقابل زندان اوین بدون ارائه دلیل از سوي 
ماموران دادستانی تهران به ریاست مرتضوي، بازداشت شد. او بدون استناد به هیچ 
مدرک و بدون طی هیچگونه روند قانونی به جاسوسی متهم شد و در حالی که مجوز 
فعالیت در ایران را دریافت کرده بود از سوي دادستانی اعالم شد که چنین مجوزي 

نداشته است.
زهرا کاظمی 4 روز بعد در بیمارستان دچار مرگ مغزي شد. شهادت شهرام اعظم،

پزشــک اورژانس بیمارســتان بقیه اهلل، که زهرا کاظمی را معاینه کرد حاکی از آثار 
شــکنجه، ضرب و شــتم شدید، وجود شکســتگی هاي متعدد و آسیب جدي به 
جمجمه اوست. این پزشک در شهادتی نزد عدالت براي ایران می گوید که به زهرا 
کاظمی پیش از مرگ تجاوز شده است: » وقتی آن ناحیه ي پرینوام- ناحیه ي تناسلی 
بین فاصله ي جلو و عقب را می گویند- همه با هم کاّل پاره شده، این دیگر مشخصًا 

این است که یک جسمی را فرو کرد هاند «
محســن آرمین، نماینده مجلس ششم و عضو کمیســیون تحقیق درباره این قتل، 
ماجراي دســتگیري و بازجویی از زهرا کاظمی و نقش و دخالت فرا قانونی سعید 
خانــم زهرا کاظمی روز دوم تیرماه مقابل زندان « : مرتضوي را چنین بیان می کند 
اوین، وقتی که در حال تهیه عکس از تجمع خانواد ههاي بازداشت شدگان بود، با 
ضرب و شتم دستگیر می شود. مرتضوي به جاي رعایت حریم خبرنگاري، توجه 
به  آبرو و حیثیت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلفی 
که این خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده اند، حکم بازداشت وي را صادر می 
کند. پس از دو روز بازجویی یعنی در چهارم تیرماه، وي را به نیروي انتظامی تحویل 
م یدهند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروي انتظامی می گوید که به هنگام بازجویی 
در دادســتانی به ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر 
همان روز وي به دستور مرتضوي به دادستانی اوین عودت داده می شود و پس از 
چند ســاعت از وزارت اطالعات می خواهند او را تحویل بگیرد. به گفته مقامات 
وزارت اطالعات، این وزارت اعالم می کند که بازداشت او ضرورت ندارد، ایشان را 
به محل اقامت خود بفرستید و ما در همان جا از او بازجویی می کنیم. اما مرتضوي 
نمــی پذیرد و وزارت را ملزم به تحویل گرفتن وي می کند. زهرا کاظمی به هنگام 
بازجویی ابراز ناراحتی می کند. پنجم تیرماه ساعت 12 شب وي را به بیمارستان ) 
بقیه اهلل االعظم( منتقل می کنند و ساعت 6 صبح روز بعد یعنی روز ششم، حالش 
خونریزي ضربه مغزي و شکستگی جمجمه تشخیص داده شد. زهرا کاظمی تا روز 
19 تیرماه عل یرغم مرگ مغزي در دســتگاه تنفس مصنوعی نگاه داري می شود و 
پس از این تاریخ مرگ او اعالم می شــود. سعید مرتضوي پس از درگذشت وي، 

خارج از حیطه مسئولیت و بدون اطالع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیر کل 
رسانه هاي خارجی این وزارت ) محمدحسین خوشوقت ( را احضار می کند و از 

وي می خواهد طی مصاحبه اي فوت وي را به علت سکته مغزي اعالم کند. وي
پس از مصاحبه مدیرکل مذکور، چند بار با خبرگزاري تماس می گیرد تا خبر

مصاحبه را سریعا مخابره کند. به گفته خانواده زهرا کاظمی دادستانی اصرار به دفن 
سریع وي داشته است « 

نقش و اعمال فرا قانونی مرتضوي در انتشــار اطالعات خالف واقع در این پرونده 
در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس و همچنین نطق محسن آرمین در جلسه 340 
مجلس ششم شوراي اسالمی به صراحت و به طور عمومی افشا شده است. محمد 
سی فزاده، یکی از وکالي مدافع خانواده زهرا کاظمی، نیز دس تداشتن مرتضوي در 

قتل این خبرنگار را تأیید می کند و می گوید:
» جاي دو ضربه روي جمجمه خانم کاظمی وجود داشــت. در اثر تحریک یکی از 
قضات که گفته بود اگر شما قادر نیستید دوربین را بگیرید من خودم اقدام کنم، آقاي 
محمد بخشی یک ضربه در هنگام ورود به داخل زندان به زهرا کاظمی وارد می کند و 
یک قاضی دیگر هم از پشت او را بغل می کند و خانم زهرا کاظمی بی هوش می شود 
و م یافتد. ضربه دیگر مربوط به صبح روز پنجم است که نیمه شب مرتضوي با یکی 
از معاونانش و یک مأمور براي تحقیقات از زهرا کاظمی به زندان می رود و مشخص 
نیست چه اتفاقی می افتد که او را از همان جا به بیمارستان می برند و به مرگ مغزي 

غیرقابل برگشتی دچار می شود « 
در دادگاهی که براي رســیدگی به این قضیه تشکیل شد فردي به نام احمدي، که از 
کارمندان رده پایین وزارت اطالعات بود، به قتل شبه عمد متهم شد. او بعدا از این اتهام 
تبرئه شد و در حکم دادگاه ذکر شد که احتماالً مرحوم کاظمی به علت افت قند خون 

ناشی از اعتصاب غذا افتاده است و ضرب دیدگی او ناشی از این امر است.

4. پرونده وبال گنویسان
در تابستان 1383 چندین نفر از روزنامه نگاران و وبال گنویسان به بهانه هاي امنیتی
و اخالقی دستگیر شدند. بازداشت وبالگ نویسان از سوي نیروهاي امنیتی از آغاز

همراه با اعمال خشونت و بی عدالتی هاي جدي بوده است. در طی شهریور تا آبان
21 وبال گنویس و دس تاندرکاران ســایت هاي خبري اینترنتی بازداشت و 1383 
در بازداشت گاهی مخفی شکنجه شدند. به دنبال اعتراضات پیاپی در داخل ایران و 
در ســطح بی نالمللی بازداش تشدگان آزاد شدند اما مرتضوي شخصا چهار نفر از 
وبالگ نویسان را که بعدا محاکمه شدند مجبور به اعترافات دروغین در برابر دوربین
تلویزیون کرد. سینا مطلبی، حنیف مزروعی، امید معماریان، روزبه میرابراهیمی، شهرام 
رفیع زاده، غالم تمیمی، فرشته قاضی و محبوبه عباسقلی زاده از جمله کسانی بودند 
که در این پرونده بازداشت شدند. سعید مرتضوي از طریق تحت فشار قراردادن این
افراد که بیشــتر با اتکاء به مسائل شخصی آنان صورت می گرفت برخی از آ نها را 

وادار کرد در دادگاه و در مصاحبه هاي مطبوعاتی به جرایم خود اعتراف کنند.
قوه قضائیه 17 تن از بازداشت شدگان را از هر گونه تخلفی مبرا دانست و پرونده

امید معماریان، روزبه میرابراهیمی، شهرام رفیع زاده و غالم تمیمی را براي محاکمه به 
دادگاه فرستاد و هر 4 نفر را به زندان و شالق محکوم کرد اتهام آن ها » مشارکت و 
تشکیل گروه در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور« » عضویت در جمعی 
تهایی در داخل و خارج کشور که با هدف برهم زدن امنیت کشور فعالیت می کنند 
« » فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق 
نگارش مقاله در روزنامه ها و سای تهاي غیرقانونی مثل امروز و گویانیوز« و مصاحبه 
با » رادیوهاي بیگانه « اعالم شد. این چهار روزنامه نگار پس از آزادي موقت از زندان 
اعالم کردند که در دوران بازداشت تحت خشونت هاي جسمی و روحی بودند و 
تمام مدت بازداشت را بدون دسترسی به وکیل و خانواده در سلول هاي انفرادي نگه 
داشــته شده بودند. روزبه امیرابراهیمی و امید معماریان در شهادت نامه خود که در 
مرکز اسناد حقوق بشر منتشر شد اشاره می کنند که مرتضوي پس از افشاي آنچه بر 
این وبالگ نویسان در زندان ها رفته بود، آ نها را تهدید کرده است. مرتضوي به آ نها 
پیغام داده بود که افراد بسیاري در خیابان هاي ایران تصادف می کنند و می میرند و 
خبرنگاران از این امر مستثنا نیستند و همچنین شهرام رفیع زاده که سه فرزند کوچک 

داشت را تهدید کرده بود که زندگی بچه هاي خود را به خطر انداخته است.

5. وقایع بازداش تگاه کهریزک
پس از برگزاري انتخابات ریاســت جمهوري دوره دهم در سال 1388 در ایران که 
اعتراضات بســیاري به نتایج آن صورت گرفت، موجی از دستگیري ها و سرکوب 
اعتراضات در ایران آغاز شد. بازداشت چهر ههاي اصال حطلب در روزهاي پس از
انتخابات ریاســت جمهوري ســال 1388 در ایران عمدتاً با حکم سعید مرتضوي 
صورت گرفت. برخی از این افراد در همان روز انتخابات و پیش از آغاز اعتراضات 
، دستگیر شدند و بسیاري از آنان همچنان در زندان هستند. در 22 خردادماه 1388 
گروهی به ستاد میرحسین موسوي در قیطریه حمله و آن را پلمب کردند. آ نها می 
گفتند حکم شفاهی از مرتضوي دارند همچنین در شب 24 و بامداد 25 خرداد 1388 

و پیش از تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به نتایج انتخابات
ریاست جمهوري سال 1388 ، نیروهاي امنیتی به کوي دانشگاه حمله کردند و به

ضرب و شتم دانشجویان پرداختند. اگرچه بسیاري از معترضان شناخته شده به
زندان اوین منتقل شدند، وضعیت براي معترضان گمنام در خیابان ها بسیار سخت تر

بود. بسیاري از آ نها بعد از دستگیري به مکان هایی چون سوله کهریزک منتقل
می شدند.

بر اساس گزارش جرس، و بسایت نزدیک به اصالح طلبان، که بر مبناي گزارش
قرار نهایی تحقیق بازپرسی سازمان قضائی نیروهاي نظامی تهیه شده است: 

» بازداشــتگاه کهریزک در سال 1386 به منظور نگهداري بازداشت شدگان تحت « 
عنوان اراذل و اوباش در 15 کیلومتري بخش کهریزک در جنوب تهران ایجاد شده، 
مســتقیماٌ زیر نظر بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اداره می شده و سازمان 
زندان ها نظارتی بر بازداشــتگاه مذکور نداشــته است. با توجه به صورتجلسه 31 
بازداشتگاه مذکور دو قرنطینه داردکه /5/ تحقیق و معاینه محلی مورخ 1388 مساحت 
قرنطینه اي که بازداشت شدگان 18 تیرماه در آن نگهداري می شده اند حدود 65 متر 

و فاقد نور و تهویه و آب آشامیدنی مناسب بوده است.«
این بازداشــت گاه پس از مرگ چند زندانی، که مرگ ســه نفر از آن ها با نام هاي 
محســن رو حاالمینی، امیر جوادي فر و محمد کامرانی از سوي مقام هاي رسمی 
تأیید شــد، به شهرت رسید. مرگ محســن روح االمینی، که فرزند مشاور محسن 
رضایی، یکی از کاندیداهاي انتخابات بود، باعث شد که ماجراي سوله کهریزک در 
میان مقامات بازتاب پیدا کند و سید علی خامنه اي حکم بست هشدن این زندان را
صادر کند. همچنین، کمیته ویژه مجلس از سوي شوراي » استاندارد نبودن « به علت
عالی امنیت ملی و مجلس شوراي اسالمی، به منظور بررسی حوادث پس از انتخابات
تشکیل شد. مرتضوي از سوي کمیسیون ویژه مجلس درباره حوادث بعد از انتخابات 
و از جمله درباره بازداشتگاه کهریزک در بخش مربوط به پرونده کهریزک به عنوان

صادر کننده دستور انتقال بازداش تشدگان روز 18 تیرماه به بازداشت گاه کهریزک 
معرفی شده است.

مجله پنجره در 28 شهریور 1388 در ویژ هنامه اي درباره کهریزک نوشت که سید
علی خامنه اي در 22 تیر دستور تعطیلی این زندان را صادر کرده بود اما مرتضوي
با بیان ای نکه در سایر زندان ها جا به اندازه کافی موجود نیست از این کار طفره
علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران و مدیرمسئول این نشریه، در مجلس. می رود
اعالم کرد که مسئولیت کلیه حوادث بازداشتگاه کهریزک بر عهده آقاي مرتضوي
است. او اعالم کرد که دستور اعزام بازداشت شدگان 18 تیرماه 1388 به کهریزک

را مرتضوي شخصاً صادر کرده بود.
در کیفرخواست دادگاه این زندان 12 تن از مسئوالن رده پایین زندان محاکمه شدند. 
دو استوار نیروي انتظامی در این میان به جرم » مباشرت در قتل « به قصاص محکوم 
شــدند، اما بازماندگان کشته شدگان اعالم کردند راضی به اعدام آن ها نیستند و در 

عوض خواهان محاکمه و مجازات » آمران « قتل فرزندا نشان هستند .

در بخشی از کیفرخواست دادگاه دو تن از متهمان شهادت داده اند که به درخواست
مرتضوي نزد پزشــک بازداشتگاه می روند و از او درخواست می کنند که در برگه 
فوت زندانیان علت مرگ را مننژیت ذکر کند پزشــک از این کار سر باز می زند و 
آن ها به پزشک وظیفه در بهداري، رامین پوراندرجانی، مراجعه می کنند که او نیز 
از این کار ســر باز می زند. این پزشــک وظیفه بعدها در آبان 1388 در ساختمان 
بهداري نیروي انتظامی در گذشت. کمیسیون تفحص مجلس و دادستانی ) جعفري 
تهرانی ( علت مرگ او را مسمومیت دارویی اعالم کردند و برخی از مسئوالن مدعی 
سکته قلبی او شدند. برخی و بسایت ها اعالم کردند که او خودکشی کرده است و 
برخی از سایت هاي هوادار جنبش سبز اعالم کردند که او به علت شهادت درباره 
وقایع کهریزک به قتل رسیده است و پیش از مرگ هم درباره نداشتن امنیت جانی 
با دوستانش صحبت کرده است پیکر این پزشک تحت تدابیر شدید امنیتی و بدون 

اجازه کالبدشکافی به خانواد هاش به خاک سپرده شد.
در تاریخ 5 آذر 1388 و در قرار نهایی بازپرس دادســراي نظامی به موارد شکنجه 
در کهریزک اشــاره شده اســت. مواردي از جمله ای نکه متهمان در بدو ورود به 
بازداشــتگاه لخت مادرزاد شده اند و با زندانیان اراذل و اوباش در یک بند قرار می 
گرفته اند، برخی از آنان به صورت برعکس آویزان شده اند یا مانند حالت سنگسار 
در خاک دفن و ساعت ها بدون آب و غذا به حال خود رها شده اند. ضرب و شتم 
با لوله آب، نگهداري 160 نفر در یک فضاي 65 متري، در حالی که 37 نفر از آنان 

متهمان موسوم به اراذل و اوباش بودند که خود در آزار سایرین نقش داشته اند،
فضاي بسته اي که فقط سه دریچه کوچک منبع ورود هوا به آن بوده است، وجود
دو دستشویی براي کلیه زندانیان که یکی خراب و دیگري فاقد در بود، نبود حمام،

غذاي اندک و نبود بهداشــت از دیگر شرایط این بازداشتگاه بوده است. اسماعیل 
احمد یمقدم، فرمانده پلیس ایران، 27 آبا نماه 1392 گفته بود که ســعید مرتضوي 
با اصرار می گفته اســت که دستگیرشدگان حوادث بعد از انتخابات » چاقو، قمه و 
زنجیر داشته اند «  و باید در بازداشتگاه کهریزک و میان » اراذل و اوباش « نگهداري 

شوند. اما سعید مرتضوي این اتهام را رد کرده است.
روند دادگاه و بازداشــت ســعید مرتضوي: حکم تعلیق سعید مرتضوي، دادستان 
سابق تهران، حسن دهنوي ) مشهور به حداد ( معاون امنیت وقت دادستان تهران و 
علی اکبر حیدري فر، دادیاري که دستور انتقال معترضان در وقایع پس از انتخابات 
ریاست جمهوري را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرد، روز 24 مرداد 1389 به دلیل 
تخلفاتشان در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک از سوي دادسراي انتظامی قضات 
صادر شد. پس از آن پرونده رسیدگی به اتهام سه قاضی مرتبط با پرونده کهریزک، 
براي ادامه رســیدگی و تحقیقات مقدماتی به دادسراي کارکنان دولت فرستاده شد. 
بالفاصله پس از کنارگذاشت ه شدن مرتضوي از قوه قضائیه او به قوه مجریه رفت و 
تا آخرین روزهاي ریاست جمهوري محمود احمدي نژاد سمت رئیس ستاد مبارزه 
با قاچاق ارز و کاال و پس از آن ریاســت و سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی را بر 

عهده داشت.
مرتضوي و دو قاضی دیگر این پرونده تیرماه 1392 در دادگاه بدوي در رابطه با اتهام 
بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضائی و 5 سال انفصال از خدمات 
دولتی محکوم شدند. دادگاه همچنین مرتضوي را به عنوان متهم ردیف مرتضوي و 
دو قاضی دیگر این پرونده تیرماه 1392 در دادگاه بدوي در رابطه با اتهام بازداشت 
غیرقانونــی به انفصال دایم از خدمات قضائی و 5 ســال انفصال از خدمات دولتی 
محکوم شدند. دادگاه همچنین مرتضوي را به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در 
خصــوص اتهام » گزارش خالف واقع « به پرداخت 200 هزار تومان جریمه نقدي 
محکوم کرد این پرونده در اردیبهشت 1393 در مرحله بررسی در دادگاه تجدیدنظر 
قرار داشــت. همچنین دیوان عالی کشــور 24 آبان 1393 حکم انفصال دائم سعید 
مرتضوي از شغل قضاوت را تأیید کرد. بر اساس این حکم او به پنج سال ممنوعیت 
از داشــتن کارهاي دولتی نیز محکوم شده است. سعید مرتضوي، 22 آذر 1393 با 

حکم قطعی دیوان عالی کشور براي همیشه از قضاوت منع شد.
دیوان عالی کشور پس از صدور این حکم، احکام انفصال سعید مرتضوي از خدمات
قضائی و دولتی را تأیید کرد اما به جریمه نقدي وضع شــده ایراد گرفت. از سوي 
دیگر مرتضوي در آن دادگاه از اتهام معاونت در قتل بازداشت شدگان کهریزک تبرئه 
شد. به دنبال دادگاه اول خانواده محسن روح االمینی شکایت دیگري را با فرزند خود 
علیه دادستان پیشین تهران ثبت کردند. » معاونت در قتل « موضوع رسیدگی مجدد 
به پرونده ســعید مرتضوي در اردیبهشت ماه 1394 شروع شد که در جریان آن دو 
اتهام تنظیم گزارش دروغ )که جریمه 200 هزار تومانی مرتبط با آن از سوي دیوان 

عالی کشور رد شده بود( و معاونت در قتل )محسن رو حاالمینی( رسیدگی شد. 
در پی رســیدگی به پرونده در 28 مرداد سال 1394 وي از دو اتهام معاونت در قتل 
و تنظیم گزارش خالف واقع در پرونده کهریزک تبرئه شد اما با اعتراض خانواده رو 
حاالمینی این پرونده به شعبه 38 دیوان عالی کشور ارجاع شد دیوان عالی هم این 
پرونده را براي رسیدگی مجدد به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داد. 
جلسه دادگاه تجدیدنظر در ارتباط با وقایع بازداشتگاه کهریزک روز 18 مهر 1396 

کار خود را آغاز کرد. در پنجم آذرماه 96 وکیل مدافع خانواده
محسن رو حاالمینی از محکومیت سعید مرتضوي به تحمل دو سال حبس به جرم 
معاونت در قتل محســن روح االمینی در پرونده بازداشتگاه کهریزک خبر داد. میر 
مجید طاهري گفت که این حکم از ســوي شــعبه 22 دادگاه تجدیدنظر صادر و » 
به صورت الکترونیکی « به وکیل شــاکی ابالغ شــده است. به گفته طاهري دادگاه 
تجدیدنظر با توجه به » اظهار ندامت « مرتضوي، براي او یک درجه تخفیف قائل شد 
و محکومیت او را از 5 سال به دو سال کاهش داده است خبرنگاران در بیرون دادگاه 
 از سعید مرتضوي نقل کرده اند که گفته بود » من در این نظام زندان نخواهم رفت «
میرمجید طاهري همچنین دوم اسفندماه 1396 گفته بود که هفته گذشته و با پیگیر 
یهاي انجام شده مطرح شد که پرونده هنوز براي اجراي احکام ارسال نشده است. 
بر اساس گفته هاي شعبه احتمال دارد ظرف سه هفته آینده این حکم براي اجراي 
احکام ارســال شود او دهم اســفندماه 1396 از ابالغ حکم به مرتضوي خبر داد و 
گفــت که این حکم به زودي اجرا م یشــود در پی این حکم رســانه ها گزارش 
هایی از ناپدیدشدن سعید مرتضوي منتشر کرده بودند. غالمحسین محسنی اژه اي ، 
سخنگوي قوه قضائیه ایران، به خبرنگاران گفته بود: »  حکم جلبش صادر شده ولی 

هنوز متأسفانه گیرش نیاورده اند، حاال نمی دانم چطور است « 
در نهایت پس از 50 روز در 2 اردیبهش تماه 1397 خبرگزاري میزان، وابســته به 
قوه قضائیه، به نقل از رئیس کل دادگستري استان مازندران گزارش داد که مرتضوي 
» در یکی از شــهرهاي شمالی شناسایی و بازداشت شده است « دادسراي عمومی 

و انقالب اسالمی تهران نیز اعالم کرد که او عصر روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه
1397 به زندان اوین تحویل داده شده است.

قرارگرفتن در لیست تحری مهاي حقوق بشري
اتحادیه اروپا و وزارت خزان هداري ایاالت متحده آمریکا

اتحادیه اروپا در فروردین 1391 ، سعید مرتضوي را به دلیل نقض گسترده و شدید
حقوق شهروندان ایرانی از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی 

- هاي احتمالی او نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
صدور احکام بازداشــت گســترده صدها فعال، روزنامه نگار و دانشــجو و انتقال 
معترضان به نتایج انتخابات 1388 به بازداشت گاه کهریزک که باعث مرگ سه تن از 
آنان شد، از دالیل تحریم او است که در بیانیه اتحادیه اروپا به آن اشاره شده است. 
وزارت خــزان هداري ایاالت متحده آمریکا، نیز در مهر 1389 به دالیلی مشــابه، 

مرتضوي را در فهرست تحری مهاي حقوق بشري خود قرار داد.
بر اساس این تحریم، دارایی هاي احتمالی سعید مرتضوي در آمریکا توقیف و از
ورود او به این کشور جلوگیري می شود. همچنین شهروندان ایاالت متحده حق

هی چگونه معامله اي با او نخواهند داشت.
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. رضا تقی زاده / توییتر
دیکتاتوری ها دیر یا زود میمیرند. رابرت موگابه در زیمبابوه نمونه دیروز، نیکالس مادورو در ونزوئال تصویر امروز و 

علی خامنه ای در ایران نمایه فردا است.

.ایرج مصداقی / میهن تیوی /  4:02:00
) درمورد مستند آخرین دیپلمات که سپاه ساخته ( رژیم همهء تالشش اینستکه بگوید حرفهای مارا مخالفان ما میزنند . یک کلمه 
اردشیر زاهدی در تایید رژیم بگوید بمراتب تاثیر بیشتر از آنست که همه فرماندهان سپاه بگویند !  در داخل کشور بخصوص  
به  آنهایی که تاریخ نمیدانند و کم سن هستند و ... میگویند ببینید ! داماد شاه اینرا گفته ! حاال دیگر نمیدانند که این آدم چندسال 

بیشتر داماد شاه نبوده ! یا در مورد امید نادان  ) امید شریفی دانا ( میگویند  یک سلطنت طلب زرتشتی اینرا گفته !!!

.سعید سکویی /  فیسبوک 
عبوراز بحران و فرود آرام مجتبی بر اریکه قدرت

مجتبی خامنه ای بیســت ســاله بود که پدرش رهبر جمهوری اسالمی شد. او سی ســال است که در تاریکخانه بیت، شریک 
توطئه گری ها است.

خامنه ای می داند که اگر افسار این رژیم به دست غیر بیفتد، برخانواده او همان می رود که بر خانواده خمینی و به خصوص احمد 
خمینی رفت. زمانی که در رژیم کمونیستی کره شمالی جانشینی موروثی شده است، چرا در نظام اسالمی که موروثی بودن یک 
سنت است، اجرا نشود. برای جانشینی فرزندش شاید نگران سپاه باشد، ولی نگران مجلس خبرگان نیست. برای این که می داند 
اگر سپاه یک پارچه پشت سرمجتبی باشد وبه نمایندگان مجلس خبرگان که اکثر آن ها و فرزندانشان آلودگی های مالی دارند، یک 

تشر بزند، به مجتبی که سهل است به یزید بن معاویه هم رای می دهند.

.امیربرادران / فیسبوک 
گمشده تمام این سالهاي سیاه !
فشار بین المللي کارساز است !

باز هم فشار دولت ترامپ ، بار دیگر جمهوري اسالمي را زیر فشار مقررات بین المللي قرار داد و مدیر کل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، رافائل ماریانو گروسی، در آغاز نشست شورای حکام آژانس، درباره خودداری جمهوري اسالمي از اجازه بازرسی 
دو مرکز در ارتباط با سواالتی درباره فعالیت های گذشته این مراکز ابراز نگرانی جدی کرد و خواهان دسترسی سریع آژانس به 

این مراکز شد!
ما ایرانیهاي مخالف نظام والیت مطلقه فقیه بِه شدت نیاز بِه حمایتهاي بین المللي داریم و در این راه تا امروز بیشترین حمایت 

را از دولت ترامپ داشتیم!
جمهوري اسالمي بِه تنهایي قدرتي نیست و توسط عده اي بي سواد و دزد و جنایتکار اداره مي شود اما آن چیزي که باعث ثبات 
چهل ساله آنها شده ، حمایت بین المللي از این رژیم و همکاري بِا آنها توسط دولتهاي خارجي بوده که در راس آنان باید بِه 

چین و روسیه ، دولت قبلي امریکا ) باراک اوباما( و اتحادیه اروپا اشاره کرد!!

.علی محمدیان / فیسبوک 
بسته تحریمی هر دو جناح حاکم بر آمریکا حتی باعث دل کندن اروپا وسط باز از آخوندا شده

اتحادیه اروپا که تا کنون وسط بازی اختیار کرده بود اکنون در مورد ممانعت ج.ا برای بازرسی آژانس اتمی واکنش تندی نسبت به 
فرزندانش )مالیان( گرفت.

از آن طرف حزب دموکرات آمریکا برای مقابله با استقالل ایران و ممانعت از پیروزی ملی گرایان و بازگشت پهلوی طرح جمهوری 
دمکراتیک را روی میز گذاشته.

با سر دادن شعار  جاویدشاه بازی بازیگران را خراب میکنیم و اجازه نمیدیم بیرون مرزها در مورد ایران و ایرانی تصمیمی گرفته شود.
پ.ن: داریم به روزهای حساس و تعیین کننده می رسیم لذا خیلی باید حواسمون باشه و مواظب باشیم از پتانسیل باالی میهن پرستان 

سواستفاده نکنند.

.آیت اهلل تناسلی / توییتر
یک نفر از فقها در مردود دانستن برده داری حرف نزده است، چون دستور قران است! ولی همه شان نگران تبعیض نژادی در آمریکا 

هستند

.حامد محمدی / توییتر
با کمک دوستانی در تهران متوجه شدیم عامل عمده آتش سوزی های عمدی دو گروهند:

1(زمین خواران)بویژه مافیای وابسته به جریان قالیباف در شهرداری ]بسیج[ و نیروهای شرکت های پیمانکاری همانها که برای سرکوب 
تظاهرات گوش بفرمانند(

2(کارخانه داران ورشکسته برای به تعطیلی کشاندن مجموعه های زیان ده

.مهدی میرقادری / بررسی نسل کشی رواندا / یوتیوب /  31:00 ببعد 
} با نتیجه گیری از  فاجعه نسل کشی رواندا { ما باید خرئمندانه و هوشمندانه  مبارزه و کشورمان را آزاد کنیم قومگرایی را کنار بگذاریم  
سوراخهایی که ما را گزیده اند بشناسیم ادیانی که ما را بجان هم میاندازند کنار بگذاریم روی ملی گرایی و ناسیونالیسم تکیه کنیم تا با هم 

بتوانیم یک کشور و جامعهء متحد درست کنیم ... گرگها در اطراف  ما زیادند ...

.تفسیرخبر/ جمشید چالنگی و منشه امیر / ایران فردا تیوی / 18:05 ببعد 
... وجود اسراییل برای تامین منافع دراز مدت جمهوری اسالمی  } از اینجهت {  الزم است !  که   وقتی خامنه ای میگوید من  بعنوان 
یک مسلمان شیعه  رهبر کل مسلمین جهان هستم  !  ) و این در حالیست که شیعیان یک دهم مسلمانان  هستند و با این تنفری که بین 
شیعه و سنی وجود دارد  ولی باز هم تاج رهبری جهان اسالم  را خودش میخواهد !  (  این فقط یک بهانه دارد  که میگوید من مسلمان 

بهتری هستم چون دارم از حقوق فلسطینیان دفاع میکنم ! پس حق من رهبری جهان اسالم است ! ...

.ریان / توییتر 
»ناموسی« گفتن به قتل هایی که ریشه در  سبک زندگی تحمیلی توسط حکومت آخوندی دارد،تبرئه فرقه تبهکار و ادامه تئوری »مردم 

مقصرند« است، اگه در تحلیل هاتون نقش حکومت رو نادیده بگیرید،خواسته یا ناخواسته شریک جرمید

.شهباز آزادگان / فیسبوک 
ای شرف باختگان جهان متحد شوید ::

انسانی بنام جورج فلوید در مینیا پلس آمریکا مرکز ایالت مینه سوتا بدست یک پلیس پست ورذل وحشی عاری از رحم وشفقت 
انسانی کشته میشود. برای کوتاه کردن مقدمه از شرح وبسط داستان فرماندار و شهردارورئیس پلیس واینها که همگی دمکرات هستند از 
یکطرف وقوانین ایاالت متحده که وظایف همه اینهارا بطور مشخص تعریف نموده وشما هموندان گرامی مطلع شده اید ازطرف دیگر 
مرا وامیدارد تا بیشتر به اصل موضوع یعنی اجماع واتحاد سریع وناپخته بیشرفان ازشرق وغرب عالم علیه پرزیدنت ترامپ که کمترین 
نقشی در وقوع این جنایت نداشته بپردازم. میگویم بیشرفان عالم به این خاطر است که دمکراتهاودمکراتیزه شده های بیشرم وآبروباخته 
آمریکائی دست در دست پلیدترین رژیمهای مستبد حال حاضر جهان نظیر چین کمونیست ومسکووونزوئال وبدترین اینها یعنی وقیح 
ترین رژیم جمهوری اسالمی به رهبری وقیح ترین رهبر این جمهوری یعنی سید علی خامنه ای برعلیه ترامپ موضعگیری میکنند.آیا 

حزب دمکرات آمریکا یک جو شرف و حیثیت وعرق ملی ندارد؟؟؟؟

. مازیار مکفی / روبرو / منوتو تیوی /   46:17  ببعد 
جهانگیر آزادی میان کوهی ، جانباز کرمانشاهی که از بنیاد شهید تقاضای یک وام هشت میلیونی کرده بود پس از بز آورده نشدن خواسته 
اش در مقابل ساختمان این سازمان اقدام به خود سوزی کرد و درگذشت . خود سوزی یک قهرمان دفاع از کشور برای  حکومتی که 

دهها با نام شهدا و جانبازان کشور برای خود مشروعیت خریده چه پیامی دارد ؟

.اشکان پابلیشر / فیسبوک 
 دقیقاً داریم کجا میریم؟

 یه زمانی میگفتن داریم برمیگردیم به زمان قاجار
 بعد گفتن بدتر شده داریم برمیگردیم به 1400 سال پیش

 بعد گفتن با قتل زنها و دخترها داریم میریم به زمان پیش از اسالم در جزیرة العرب
 اما در هیچ کجای تاریخ )راست یا به دروغ( ننوشتن که پدرها سر دخترهاشون رو میبریدن ،ننوشتن روی صورت زنها اسید میپاشیدن .

  کجای تاریخ دختراها رو بعد از اعدام میسوزوندن ؟
  کجای تاریخ دختراها رو قبل از اعدام بهشون تجاوز میکردن ؟

حروم لقمه ها شما دقیقاً به کدوم قسمت تاریخ دارید مارو میبرید؟
  دقیقاً داریم کجا میریم؟کجای تاریخ ؟

. خبربین / توییتر
شریعتی استاندار رشوه خوار خوزستان 3 هفته پیش در ویدئو اعالم کرد که اگر تا جمعه مساله آب حل نشود چنین و چنان می کنم

ولی  انگار یادش رفت بگه کدام جمعه!

.پدر ژپتو / توییتر 
اصغر نحوی پور چون بجای قاچاق کوکائین ، ورزشکار بود و در حال دفاع از حق مردم و در موقع اصابت گلوله پلیس به او فریاد زد :

))جانم فدای ایران (( کسی براش شمع روشن نکرد، 
واسه خیلی ها وطن و هموطن بی اهمیت است جورج فلوید ...

اصغرنحوی پور

.فرانک آزاد / توییتر
برای بازماندگان فاجعه هواپیمای اوکراینی متاسفم. پرونده ی حمله تروریستی سپاه پاسداران که می توانست پرونده ای برای محکومیت 
جهانی رژیم اشغالگر به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت باشد به دادخواهی شخصی برای اعاده چمدانهای سوخته فرزندانتان تبدیل 

شد!  شرم تاریخی

.سایت ایران اینترنشنال 
با ادامه حاشیه ها درباره انتشار کتاب جان بولتون،  مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید،  دونالد ترامپ آن را »تلفیقی از دروغ  و داستان های 

ساختگی« خواند.
ترامپ روز پنجشنبه 29 خردادماه با انتشار توییتی  نوشت: »کتاب بولتون، که با نقدهای وحشتناکی روبرو شده است، تلفیقی از دروغ ها 
و داستان های ساختگی است که می خواهد من را بد جلوه دهد. بسیاری از اظهارات مسخره ای که او به من نسبت داده هرگز بیان نشده، 

داستان سرایی محض است.«
رییس جمهوری آمریکا بولتون را متهم کرد که می خواهد اخراج خود را با این کتاب تالفی کند.

او در چند توییت دیگر نیز در زمینه تنش های آمریکا با کره شمالی بولتون را سرزنش کرد.

.سایت کیهان لندن 
 سلیمی نمین مدیر سابق کیهان هوایی همان ادعای حسین دهباشی را تکرار کرده است که جمهوری اسالمی نقشی در قتل فجیع فرخزاد نداشته!
- »بچه های تحریریه کیهان آمدند گفتند این نوار را به ما بدهید گوش کنیم. گفتم این تنها سند ماست. گفتند فقط در تحریریه گوش 

می دهیم، برمی گردانیم...  بعد گفتند ما اشتباهی دست به رکورد زدیم، پاک شده است!«
- درباره قتل فریدون فرخزاد در خانه اش واقع در شهر بن آلمان، سناریوهای مختلفی مطرح شده که سرنخ همه آنها به جمهوری اسالمی 
و مأمورانش می رسد به ویژه آنکه از یکسو چنین قتل هایی چه در داخل و چه در خارج همگی امضا و اثر انگشت رژیم ایران را دارند 
و از سوی دیگر تحقیقات پلیس آلمان درست مانند فرانسه و اتریش که در آنها نیز مخالفان جمهوری اسالمی به روش های فجیع توسط 

مأموران جمهوری اسالمی به قتل رسیدند، تنها زمانی به بن بست می رسیده که پای یک »حکومت« در میان بوده باشد!
گفتنی است که حسین موسویان که هنگام ترور معروف به »میکونوس« و قتل فرخزاد، سفیر رژیم ایران در برلین بود در سال 95 اعتراف 
کرد که ترور مخالفان از جمله قتل فریدون فرخزاد از عوامل فرو ریختن سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بوده است! به چه دلیل 

جنایتی که به ادعای وابستگان رژیم، جمهوری اسالمی در آن نقشی نداشته می بایست »سیاست خارجی« آن را فرو بریزد؟!

.کامران روشنگر/ فیسبوک 
زیباکالم }اعالم کرد { من با موافقت دستگاه های امنیتی با رسانه های خارج از کشور مصاحبه میکنم ! 

همینطور طبرزدی , خزعلی, شعله سعدی و بقیه. قبلن گفته بودم که هیچ کسی بدون اجازه بخش رسانه ای وزارت اطالعات حق 
مصاحبه با رسانه های خارجی را ندارد. اگر بدون هماهنگی با مقامات امنیتی این کار را کند حتی اگر تمام قد از نظام دفاع کنند چوب 

در آستینش می کنند !

گزارش: بیژن خلیلی

.›گفتگوی علیرضا میبدی با دکتر عباس میالنی در مورد خرداد 1342
دکتر میالنی در مورد خرداد 1342 - ارتجاع سیاه - سخنرانی تند شاه فقید علیه خمینی - مستشاران نظامی آمریکا در ایران و 
کاپیتوالســیون، متن آهنگ بوی گندم داریوش )اقبالی( خواننده که چقدر اسالم پناه است. ماندانا زندیان در کتابی که در مورد 

شعرخوانی در انجمن گوته منتشر کرده است نشان داده است تا چه حدی مطالب به هواداری از اسالم است. 
بیژن خلیلی: دکتر عباس میالنی به درســتی اشاره کرد که  شاه فقید در برابر خطر همسایه شمالی یعنی شوروی می خواست 
مستشاران آمریکایی در ایران حضور داشته باشند. یک نکته الزم است اضافه شود آیا هیچ یک از روشنفکران  اعتراضی در مورد 
اقدام عباس میرزا فرزند فتحعلی شاه برای آوردن مستشاران نظامی فرانسوی برای یاری به ارتش ایران در دفاع از ایران در برابر 

روسیه تزاری کرده است که اقدام شاه فقید را در این زمینه زیر سوال بردند و با خمینی هم آوا شدند؟

در نسخه دیجیتال،  ایرانشهر آن الین  iranshahrnewsagency.com/Magazine بر روی هر اسم کلیک کرده و فیلم آن را مشاهده کنید 
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https://twitter.com/sdehghanpour
https://twitter.com/Leila_Arya
https://twitter.com/Rtaghizade
https://www.youtube.com/watch?v=nonNb2DnYuM&t=4038s
https://www.facebook.com/DRSAEEDSAKUEE?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA3zrwKB149KckPnBxGpKu9zjRbJdYUGBA34YqUgIDwSRL3qWRqfTckSK32FW5fDng_cGH5_s1t16f1&hc_ref=ARSmzMhk_ySkmGXmDw36f9Lhd8MigaNBazD08vS0Eby6A57Z8LDuW8OT1OpPr5i0tWE&fref=nf
https://www.facebook.com/amir.baradaran1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBURh4bh45zra38ns4b8A6L-7Dr9xSfxxZn-gofBnOabKtvxICrV8OZTqi-SGyVIQfgxZoCyvzy_ztO&hc_ref=ARTG0cQfVUwWI3NPRqIdYIp1wi4AC3QVLgRIFAM61qAa8wRq1eI_E7sbnTEzTQyXMhY&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008787003347&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAYnQf49TxqMIzX-X6_Tgs82T5EimZaV3hH9R3zucQxuekXAFkUdjJXpzVCDrOeXvjznM6zR4SWzkSz&hc_ref=ARTIQ0lcdAg4hWiEblUNuuJfFIxx6nb1v8RRSNGUCNaUtYapk07c2i_trJoQJVWTIts&fref=nf
https://twitter.com/tanasoli
https://twitter.com/HaamedMohammadi
https://www.youtube.com/watch?v=1TLHzy2Lhbc
https://www.youtube.com/watch?v=X6lXMssAoM8
https://twitter.com/Rayan9717
https://www.facebook.com/shahbaz.azadegan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA1mfJsw33JtYy--jgPlShvF4MZbAWsDxBuTHrdCW4gjokVEMnXPyqpEp1ZCoGCTfMb8n34sGX8dQxy&hc_ref=ARSLs970q6lxn3L5NpW8TK3XGfddp-UdjhGv2eDwrji1LqsvaBkKKJ_I2BdS_tvPlo8&fref=nf
https://www.manototv.com/episode/9294?fbclid=IwAR1N5N5lDEH9TLSao3UX7HFeeAOJMqlNJeJ3I_S9IQnAKZhrtKjMTnqrGZI
https://www.facebook.com/publisher121?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBk13KpWzLM8LfIv5TkGnu1i7P2CferQYbL5UlRwxNZ70brtHcdL8Sc-2iJcrQMTVPGuX-Ead1UWd4y&tn-str=*F
https://twitter.com/khabarbin
https://twitter.com/AApedarzheepet6
https://twitter.com/FaranakAzad1
https://iranintl.com/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://kayhan.london/fa/1399/03/28/%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%db%8c%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3
https://www.facebook.com/azairan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCU2qsgATg69jmhPZ3FdJq-hBvTPf1Hl9vsYiWnfIG0D09PCwGilEChTMUMmJff_jBGCq47lAxKf8Kp&hc_ref=ARSISkQ_bfE8dRDJvMWWBGo5gqBhE9vctVTbrQOmCZYOlTDajzgtGVf4vZl1sNUU9Co&fref=nf
https://parstv.tv/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-4-2-2-2-2-2-9-11-27-2-2-9-11-2-3-6-2-2-2-3-33-30-5-12-7-2-13-2-2-2-19-2-32-6-2-18-2-9-13-2-2-14-80-2-19-23-2-2-498/
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طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

و آنچه در این هفته گذشت ...

سردار قاچاقچي!

از قدیم گفتن یارو اومد ابروشــو درست کنه، زد چشمشو رو هم کور کرد! یه 
وبسایت

خایه مال والیت اومده براي خود شــیریني و بزرگداشــت سردار سلیماني یه 
خاطره منتشــر کرده، انقدر خفن بوده که خود سایته هم پشیمون شده و ورش 

داشته از روي صفحه وبسایت، حتي هواداراي والیتم پشماشون ریخت ...
داستان از این قراره که سایت هیات اطالع رساني رزمندگان اسالم در خاطره اي 
از امیر اسداللهي، خلبان هواپیماي ایرباس شرکت هواپیمایي ماهان منتشر کرده 
که در آن گفته شــده که در خرداد ســال 92 این خلبان به همراه قاسم سلیماني 
هفت تُن بار ممنوعه را در یک هواپیماي ایرباس با 200 مسافر به دمشق منتقل 
کرده است. به گفته این خلبان ظاهرا هواپیما مجبور به فرود در بغداد مي شود و 
در این خاطره از تغییر لباس قاسم سلیماني و همچنین پرداخت رشوه به ماموران 
عراقي که قصد بازرسي از هواپیما را داشتند نوشته است ... یعني رفقامون اومدن 
از سردار ســلیماني تعریف کنن، ریدن! وقتي این خاطره رو میخوني تصویر یه 
ســردار دیوث قاچاقچي بي شــرف که با هواپیماي مسافربري، بار ممنوعه )که 
احتماال اســلحه و مهمات یا یه چیزایي شــبیه این بوده( اینور اونور میبرده و با 
دروغ و رشــوه و پدرسوختگي ملت رو به گا میداده تو ذهنت نقش میبنده . به 
نظر میرسه آقاي خلبان خایه مال با این خاطره اش یکي از حقه هاي همیشگي 
حاج قاســم یعني استفاده از سپر انســاني براي مقاصد نظامي رو خیلي شیک و 
مجلسي لو داده و افسانه تدبیر و مدیریت سردار قاچاقچي اسلحه رو به گا داده!

سلطان پروتز! 

مبارزه خســتگي ناپذیر قوه غذاییه جمهوري اسالمي با اخالل و افساد اقتصادي 
بوسیله دستگیري و اعدام سلطان هاي جورواجور انجام میشه. توي این سالهاي 
تخمي بعد انقالب همه جور سلطان دیده بودیم، از سلطان علي پروین و سلطان 
علي دایي گرفته تا ســلطان شکر و ســلطان فالن و ... یکي از تریک هاي نظام 
مقدس اینه که یه بابایي رو به اسم سلطان دسته خر یا یه چیزي شبیه این قپون 
میکنن و میگیرنش، بعدشــم یارو هم هر چي میگه بابا من که از خودتون بودم 
چرا بهم گیر دادین؟ هیشــکي به نازنین تخمش هم حسابش نمیکنه و به اعدام 
هم محکومش میکنن و با خونسردي و خوشحالي هم اعالم میکنن فالن دیوث 

مفسد اقتصادي معروف به ســلطان داشاخ رو گرفتیم و االنم مشغول تجاوز به 
هفت جد و آبادشــیم و بعدشم اعدامش میکنیم )یا قبال اعدامش کردیم االن مي 
خوایم تفهیم اتهامش بکنیم!( ... البته اون مشــکلي که بخاطرش فالن سلطان به 

گا رفت همچنان باقي است معموال ...
تو خبرها داشتم گشت میزدم یهویي برخوردم به یه داستان خبري نسبتا طوالني 
یه پرونده فســاد در وزارت بهداشــت که این چند وقــت اخیر توي وضعیت 
کرونایي خودشــون به اندازه کافي کثافتکاري کرده بــودن ولي این یکي دیگه 
خیلي ناجوانمردانه و غیر انســاني بود ... این روزها با سلطان پروتز آشنا شدم، 
کســي که با تولید و توزیع قطعات و ادوات توانبخشي قابل کارگذاري در بدن 
بیماران که به اون پروتز میگن، ســالها ســود سرشاري نصیبش میشده و خیلي 
رســمي هم با وزارت بهداشت و پزشک ها تعامل داشته و خیلي مادرقحبه بوده 

و ... بشنوید از ... اصفهان ...
دکترحمیدرضا جانقربان، متخصص جراحي مغز و اعصاب طي روزهاي گذشته 
به همراه همســرش دکتر آزاده ســجادیه متخصص پوست و مو به دلیل اخالل 
در نظام اقتصادي کشــور به ترتیب به بیست و ده سال زندان قطعي و پرداخت 

یکصد و بیست میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
جانقربان در اصفهان تراشکار بوده . جنگ که میشه میره جبهه . بعدش با سهمیه
رزمنــدگان و درصد جانبازي و ... پزشــکي عمومي میخونه و ســپس با همان 
سهمیه، تخصص جراحي مغز و اعصاب میگیره! و با خانمي که تخصص پوست 
میخونده، ازدواج میکنه . بعد از پایان تحصیالت، باز با همان ســهمیه، استخدام 

هیأت علمي دانشگاه اصفهان میشه و رئیس بیمارستان امین میشه!
یک شرکت به اسم آریاگستر تأسیس مي کنه و نمایندگي شرکت زیمر سوئیس 

را که سازنده اصلي پروتزهاي ستون فقرات است را میگیره.
بعد، فکر خرابش بهش میگه که با استفاده از دانش تراشکاري که از قبل داشته، 
پروتزها را در کارگاه خودش کپي برداري کنه و با برند سوئیسي تقلبي به بازار 
عرضه کنه! کم کم تیراژ و ســطح تولید را افزایش میده و چون خودش و زنش 
دکتر بودند، با ایجاد انحصار در وزارت بهداشــت و جامعه پزشــکي، کل نیاز 
بیمارستانهاي ایران را با پروتزهاي تقلبي تأمین میکنه و براي فروش هم به تمام 
دانشــگاه هاي دولتي و مسووالن وزارتخانه اي پورسانت میداده تا فقط و فقط 

از شرکت او خریداري کنند.
به تدریج پروتزها مشــکل دار مي شــوند. بیماران با برگ گارانتي، از شــرکت 
سوئیسي شکایت میکنند. شــرکت اصلي، طي بررسي اعالم مي کند که شماره 
سریال ها تقلبي است و ساخت کارخانه آنها نیست! این پرونده هفت سال قبل 
لو میره. با توجه به این که بســیاري از مسووالن رده باالي وزارتخانه و ادارات 

کل استان ها درگیر بوده اند،
موضوع مرتب مســکوت میمانده، تا این که هفته قبل براي او )جانقربان( حکم 
اعدام صادر مي شــود و حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید مي شود. صدور حکم 
اعدام براي دکتر جانقربان و حکم حبس ابد براي همسرش دکتر آزاده سجادیه!
پس از اعمال نفوذ ایشــان، در دیوانعالي کشور با توجه به این که ایشان رزمنده 
و جانباز بوده اســت، حکم او تبدیل به بیست سال حبس مي شود. اگر در ازاي 

گرفتن اموال هنگفتي که به دست آورده اند، فراریشان ندهند!
تازه در ایران کســي متوجه این تقلب بزرگ نشده، چون این آقاي دکتر! اجناس 
چیني را تبدیل به برند سوئیسي مي کرده! سوئیسي ها متوجه این موضوع شده 

و پیگیر شده اند! 
خبر دادگاه عجیب در مورد این دو پزشــک متخصص، دکتر حمید جانقربان و 

دکتر آزاده سجادیه در 20:30 پخش شد، اما به این صورت:
یک خانم و آقاي دکتر 607000 عدد پروتز چینِي تقلبِي مسئله دار را با برچسب

اروپایي جا زده اند و بین 3 تا 9 برابر قیمت فروخته و در بدن بیماران قرار داده 
اند! و در این راه بیش از 30 میلیارد تومان به پزشکان دیگر رشوه پرداخت کرده 

اند! ورود این کاالهاي غیر استاندارد، به صورت قاچاق بوده است!
یعني این پروتزها که مســتقیمًا در ســتون فقرات، گردن و استخوان هاي مردم 
نصب مي شــده، اوالً: تقلبي، بي کیفیت، غیر استاندارد و مشکل دار بوده. ثانیًا: 
چیني بــوده، نه اروپایي. ثالثًا: قاچاق بوده. رابعًا: بیــن 3 تا 9 برابر گرون تر به 

بیماران فروخته شده.
خامســًا: براي کاله گذاشتن سِر مردم بیچاره و مستأصل از بیماري، بیش از 30 

میلیارد تومان پورسانت به پزشکان ناشریف کشور پرداخت کرده اند!
لطفًا مجدداً قدري به این خبر با دقت بیشتر نگاه کنید! این 607 هزار پروتز، االن 
در بدن حدود 600 هزار آدم نصب شــده اســت! تعداد زیادي پزشک به خاطر 
پورسانت، شرافت حرفه اِي نداشته ي خود و انساني شان را فروخته اند! اینک 
حداقل مطالبه مردم این اســت که لیست کلیه پزشــکان ناشریفي که از این دو 
پزشــک کالهبردار و مجرم پورسانت گرفته اند و با آن ها همکاري کرده اند تا 
این پروتزهاي تقلبي و این قطعات غیراستاندارد را با دریافت پولهاي کالن، در 
بدن مردم مریض کار گذاشته اند وبا جان مردم بازي کرده اند، رسما منتشر شود 
و همگي به خاطر خیانت به ســوگند پزشکي و مردم و بازي با جان آنها و لکه 

دار کردن دامن حرفه پزشکي به اشد مجازات برسند!
اي کاش بشــود یک مطالبه رسانه اي براي انتشار لیست پزشکان حق و حساب 

بگیر و مجازات آنها تشکیل شود ...

حکایات بازار بین الخبرین

از شبکه هاي اجتماعي:
در آمریکا خانواده قاتل رفتند خونه مقتول مرحوم مغفور جورج فلوید سیاه پوست رضایت خواستند. خانواده مقتول هم گفتند 

اگر بتونید رضایت صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران را بگیرید ما که حرفي نداریم
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آدینه 30 خرداد   |  19 جون
1287 خورشیدی )1908 میالدی(

به دستور محمدعلی شاه از انتشار تمام روزنامه ها جلوگیری 
شد

1375 خورشیدی )1996 میالدی(
درگذشت سلیم فرزان، نوازنده  ویولون و قره نی

1383 خورشیدی )2004میالدی(
درگذشت محمد مهریار، مرمتگر و پژوهنده میراث فرهنگی 

1388 خورشیدی )2009 میالدی(
درگذشت  ندا آقاسلطان: )متولد 3 بهمن1361 در تهران - 
30 خــرداد 1388 در تهران( یکی از ده ها نفری بود که در 
جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات 22 خرداد 1388 
در روز شنبه 30 خرداد 1388 )20 ژوئن 2009( در محله امیر 
آباد تهران )خیابان کارگر شمالی، تقاطع خیابان شهید صالحی 
و کوچه خسروی( به ضرب گلوله کشته شد. انتشار فیلم 
کوتاهی از لحظات جان سپردن وی که با تلفن همراه گرفته 
شد، بازتابهای فراوانی در رسانه های جهان به دنبال داشت. به 
نوشته هفته نامه تایم، لحظه جان سپردن وی پربیننده ترین 

مرگ یک انسان در تاریخ بشریت شد.
1388 خورشیدی )2009 میالدی(

درگذشت اشکان سهرابی که در جریان تظاهرات اعتراضی 
معترضان به انتخابات کشته شد

1389 خورشیدی )2010 میالدی(
اعدام عبدالمالک ریگی رهبر گروه جنداهلل توسط جمهوری 

اسالمی 
)1347 میالدی(

زادروز دکتر شــهین )صراف( دردشتی، نقاش و نویسنده 
کتاب »کوچ بی بازگشت« از انتشارات درفک

1398 خورشیدی )2019 میالدی(
درگذشــت فیروز گوران، روزنامه نگار مطبوعات ایران) 
در تهران(  که از کارگری چاپخانه شــروع کرد و بعدها به 
ســردبیری روزنامه آیندگان رسید) متولد فروردین 1320 

خورشیدی - برابر با 1940 میالدی در مازندران(

شنبه 31 خرداد   |  20 جون
1299 خورشیدی )1920 میالدی(

تأسیس حزب کمونیستی ایران به نام »عدالت« در بندر انزلی
1303 خورشیدی )1924میالدی(

زادروز عزتاهلل انتظامی بازیگر پر سابقه تئاتر و سینمای ایران 
  داریوش مهرجویی کارگردان گاو )1348( استعداد انتظامی 
را کشف کرد و پروراند. بازی های او در دیگر آثار مهرجویی 
همچون آقای هالو، دایره مینا، پستچی، اجاره نشین ها، هامون 
و بانو باعث بروز توانایی های بسیار او شد. انتظامی عالوه 
بر نقش آفرینی در آثار مهرجویی، در فیلم های کارگردانان 
دیگری چون علی حاتمی و محسن مخملباف نیز بازی کرده 

است
1326 خورشیدی )1947 میالدی(

زادروز  شــیرین عبادی، فعال سیاسی و حقوقدان و برنده 
جایزه صلح نوبل

 کتاب های خانم شــیرین عبادی به فارسی و انگلیسی در 
شرکت کتاب موجود است

1334 خورشیدی )1955 میالدی(
زادروز هنگامه اخوان، هنرمند آواز
1360 خورشیدی )1981میالدی(

اعدام سعید سلطانپور -شاعر، نویسنده و کارگردان تئاتر
1369 خورشیدی )1990میالدی(

زلزله ای به بزرگای 7.7 در مقیاس ریشتر، رودبار و منجیل را 
لرزاند و حدود 40000 کشته بر جای گذاشت

یکشنبه  1  تیر  |   21 جون
1311 خورشیدی )1932میالدی(

زادروز ثریا اسفندیاری بختیاری در اصفهان - درگذشته 
4 آبــان 1380 در پاریس بر اثر ســکته مغزی، دومین 

همسر محمدرضا شاه پهلوی و ملکه ایران بود.

1319 خورشیدی )1940میالدی(
زادروز عباس کیارســتمی )تهــران( فیلمنامه نویس، 
تهیه کننده و کارگردان سینمای ایرانی است که آثار وی 
اغلب با اســتقبال فراوان منتقدان روبهرو شده است. 
کیارســتمی از ســال 1970 میالدی در عرصه سینما 
فعالیت می کرد و تاکنون بیش از 40 فیلم سینمایی، کوتاه 
یا مستند را ساخته، نوشته، یا تهیه کرد. از مهمترین آثار 
وی می توان به ســه گانه زلزله، طعم گیالس و باد ما را 

خواهد برد و زیر درختان زیتون اشاره کرد.
1321 خورشیدی )1942 میالدی(

زادروز  اورنگ خضرایی، شاعر

دوشنبه 2  تیر   |   22 جون
1318 خورشیدی)1939 میالدی(

زادروز صمد بهرنگی، داســتان نویس، محقق، مترجم، و 
شاعر چپ ایرانی

 آثار صمد بهرنگی در شرکت کتاب موجود است 
1334 خورشیدی)1955 میالدی(

زادروز پرویز پرستویی، بازیگر ایرانی سینما، تئاتر وتلویزیون
1383 خورشیدی )2004 میالدی(

درگذشــت عباس جاللــی سوســن آبادی نگارگر و 
مینیاتوریست بزرگ ایرانی در لوس آنجلس )کالیفرنیا-

امریکا(
1395 خورشیدی )2016 میالدی(

درگذشت مصطغی کمال پورتراب، آهنگساز، استاد دانشگاه 
و موسیقی دان ایرانی در سن 92 سالگی در تهران.

سه شنبه 3  تیر  |   23 جون
1287 خورشیدی)1908 میالدی(

قتــل میرزاجهانگیرخــان شــیرازی مدیــر روزنامه 
صوراسرافیل، سلطان العلمای خراسانی مدیر روزنامه 

روح القدس و ملک المتکلمین در باغشاه تهران
1295 خورشیدی)1916 میالدی (

زادروز روح انگیز سامی نژاد، نخستین هنرپیشه زن
1344 خورشیدی )1965 میالدی(

برای نخستین بار در تاریخ محاکمات دادگستری ایران، 
وکالــت و دفاع از متهم، به عهــده ی یک وکیل»زن«، 

قدسیه حجازی، واگذار شد.
1357 خورشیدی )1978 میالدی(
زادروز نگار فروزنده، بازیگر ایرانی
1386 خورشیدی )2007 میالدی(

درگذشــت خدیجه دده باال، )مهستی( خواننده برنامه 
گلهــا، بر اثر ابتال به بیماری ســرطان در ســانتاُرزای 

سانفرانسیسکو، وی متولد سال 1946 بود. 
1395 خورشیدی )2016 )میالدی(

درگذشــت محمدرفیــع ضیایی، کاریکاتوریســت، 
پژوهشــگر و نویسنده بر اثر ســکته قلبی در سن 68 

سالگی در تهران.

چهارشنبه 4  تیر  |   24 جون
1323 خورشیدی )1944 میالدی(

زادروز اصغر الهی، قصه نویس
1325 خورشیدی )1946 میالدی(

تشــکیل اولین و آخرین کنگره  نویســندگان ایران در 
انجمن روابط فرهنگی ایران و شــوروی به ریاســت 

ملک الشعرا بهار )وزیر فرهنگ وقت(.
1350 خورشیدی )1971 میالدی(

درگذشت رکن الدین مختاری، رئیس پلیس و شهربانی 
رضاشــاه، نوازنده ویولون و آهنگساز موسیقی )تولد 

1270 خورشیدی(
1398 خورشیدی )2019 میالدی(

درگذشــت علینقی عالیخانی، وزیــر اقتصاد ایران در 
دوران 3 نخست وزیر ، اسداهلل علم ، حسنعلی منصور 
و امیر عباس هویدا و رییس دانشگاه تهران ، نویسنده و 
ویراستار  یادداشتهای اسداهلل علم وزیر دربار شاهنشاهی 

) زادروز  1 بهمن 1307 (  . 

پنجشنبه 5 تیر  |   25 جون
1332 خورشیدی )1953 میالدی(

تشکیل انجمن فرهنگی ایران و آلمان به ریاست استاد پورداوود
1348 خورشیدی )1969میالدی(

درگذشت مهدی نامدار -استاد دانشگاه تهران و رییس سابق 
دانشگاه اصفهان درسن 73 سالگی )براثر تصادف(

1350 خورشیدی )1971میالدی(
درگذشت دکتر احمد متین دفتری، سناتور، استاد ممتاز 

دانشگاه و نخست وزیر  در سن 73 سالگی 

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
19  جون  تا  25 جون )30 خرداد تا 5 تیر(

https://www.uwla.edu/
http://www.khoshvaghtlaw.com/
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کسری بودجه کالیفرنیا و کاهش بودجه آموزش

یک هفته به تصویب بودجه سال 2021 – 2020 مانده است و هنوز قانون گذاران 
کالیفرنیا و فرماندار کالیفرنیا نتوانســته اند به توافــق برای کاهش بودجه برخی از 
برنامه ها و حتی لغو آنف در راستای ترمیم و اصالح بودجه با در نظر گرفتن کسری 

بودجه 54 میلیارد دالری باشند. 
بودجه 222 میلیارد دالری گوین نیوسام که در ژانویه ارائه شده است با مشکالت 
اقتصادی دوران کرونا و کاهش درآمدهای مالیاتی با کســری بودجه نزدیک به 20 

درصد روبرو شده است.
ایالت کالیفرنیا انتظار دارد که دولت فدرال در زمینه های گوناگون کمک نماید و با 
در نظر گرفتن کمک دولت فدرال، هنوز 15 میلیارد کسری بودجه باقی خواهد ماند 
که گوین نیوسام می خواهد آن را از بودجه آموزش کم کند و قانون گذاران بر این 
تالش هســتند که شماری از معافیت های مالیاتی را لغو کنند و به بودجه آموزش 

دست نزنند. 
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