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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
   ايران- علی کاظمی : فرستنده

  ٢٠١۶ نومبر ٢١

  !دزدان و قاتالن ھوای ھم را دارند
  !خندند؟؟؟ براستی آنان به که می

 
 !!سر می برده دان محکوم شده بود، ھم اکنون در منزل خود ب سال زن۵رحيمی معاون احمدی نژاد که به 

 که به دليل دزدی و اختالس و "نژاد احمدی"معاون اول " رحيمی "ۀموران سرشماری برای شمارش اعضای خانوادأم

فش يک ک  سال زندان محکوم شده و تا حاال قوه قضائيه پايش در۵به ) مجلس قبلی( رشوه دادن به نمايندگان مجلس نھم

رحيمی در خانه را به رويشان باز کرد و تازه معلوم شد  ناگھان.  وی مراجعه کردندۀبود که ايشان در اوين است، به خان

موران پاسخ داد که چند تا اوالد دارد و زن چندتاش أبلکه در خانه اش زندگی می کند و خودش به م ايشان نه در اوين

   .اعالم نشده

 
 !برد جرم در وقايع کھريزک ھم اکنون در کربال بسر میسعيد مرتضوی دادستان و م
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 ١٢٠ در يک فقره به ًاز دزدی و رشوه دھی تا آدم کشی در کھريزک و فعال. سعيد مرتضوی انواع پرونده ھا دارد

شالق تعزيری محکوم شده که دادستان گفته رسيدگی می تواند تجديد شود و در نتيجه باسن ايشان مصون از حتی ضربه 

نه تنھا باسنش مصون از شالق است، بلکه نه پياده يا با اتوبوس، بلکه با ھواپيما راھی اربعين . يک ضربه شالق است

  !موريت ھای محوله استأکربال و شايد ھم بعضی م

  
 وسی لواط کار و قاری محبوب رھبر، او نيز در کربال بسر می بردسعيد ط

  
نه يک قاری معمولی قرآن بلکه شخصی شناخته شده در » حاج سعيد طوسی«نژاد طوسی، معروف به  محمد گندم

گويند دعوای  ھای سياسی است؛ کسی که به بيت رھبری رفت و آمد داشت و شاکيان پرونده می بلندمرتبه ترين حلقه

  .اين بيت به شکست انجاميده است» اعمال نفوذ«قوقی آنھا با ح

ھای خارج از  که صادق الريجانی رييس قوه قضائيه به تازگی و به تندی از شاکيان خواسته است که با رسانه به رغم آن

 نفر از شاکيان نجامند، دوبي» معاونت در جرم«اند به اتھام تو ھا می ايران صحبت نکنند و حتی تھديد کرد اين مصاحبه

 .دانند سکوت اختيار نکنند تصميم گرفته اند برای آنچه احقاق حق خود می

اعمال «شان گذشته می گويند و از روند آنچه  اين شاکيان در گفت و گو با راديو فردا از آنچه ميان آنھا و استاد قرآن

  .باالترين سطوح قدرت در مسکوت گذاشتن پرونده می خوانند» نفوذ

  


