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  معنی دو گزارش در کنار ھم
 

 نشان می دھد که چگونه از مرکز به فقر اھالی و خشکی استان »ماھی ھا در سکوت می ميرند«از يکسو ويديوی 

بيکاری و فقدان شديد خدمات پزشکی طاقت ملت را طاق کرده است و درخواست و التماس . سيستان بی محلی می شود

آنگاه به .  مناطق ديگر کوچ می کنندمردم از مرکز به جائی نرسيده، به ناچار گروه گروه روستاھای خود را ترک و به

 ملت بيشتر شباھت ۀچيزی که به کاريکاتور اراد. پيشکسوتی روحانی محل رو به خدا خواھان ارسال باران می شوند

  .دارد

  

انگار خداوند سلسله مراتبی را که در . ببين کار ملت به کجا رسيده که برای درد خشکی به نماز باران متوسل می شوند

  !جود دارد ويران کرده و از عالم غيب و خالف تمامی قوانين طبيعت باران می فرستددنيا و

به کتاب خانم وسمقی ،  مرتضی کاظميان از جمله با اشاره »فساد؛ سپاه و شھرداری تھران«از سوی ديگر در گزارش 

نشان می دھد چگونه برخی فرماندھان سپاه پاسداران با »  راھی ھستحتماً «عضو اولين شورای شھر تھران با عنوان 

که حق امتياز تسلط بر برخی پارک ھا، زمين ھا، ميھمان خانه ھا   ميليارد تومان به شورای شھر به شرط اين۶٠ ۀارائ

 و پس از روی کار آمدن  آنھا داده شود، خواھان بستن قراردادھا با شورای مزبور می گردندو ميدان ھای تره بار به 
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آنگاه رھبر . احمدی نژاد در پست رياست جمھوری و قاليباف به شھرداری تھران به اقتصاد پايتخت چنگ می افکنند

  .جمھوری اسالمی نيز از سپاه پاسداران تشکر می نمايند

در کجا با چه نياتی سرمايه گذاری . ار يکديگر نھيم در می يابيم اقتصاد کشور در چه حال استاين دو گزارش را که کن

البد بايد منتظر ماند تا امام زمان خودشان بيايند . شود و چگونه با دلسردی به فقر و بدبختی مردم بی محلی می شود می

  . برند  رسيدگی نمايندو به وضع مردمی که تحت حاکميت حجت ايشان در چنين وضعی به سر می

  »ماھی ھا در سکوت می ميرند«لينک 
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  »فساد؛ سپاه و شھردای تھران«لينک 
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