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وعده های بی عمل سفر های استانی 
سانسور شدید انتقادات در  رسانه ملی

خصوص واقعیت ناکامی های دولت در حتقق 

وعده های استانی منود دارد؛ آجنا که مسئوالن 

استانی با ارائه آمارهای غلط، تالش می کنند 

پروژه های  و  طرحها  اجرای  عدم  و  بدقولی ها 

کنند. پنهان  را  دولت  هیات  مصوب  استانی 

این موضوع را امروز کرمی راد از منایندگان 

کرمانشاه و پیش از او هم حسینی مناینده پاوه 

و چند مناینده دیگر مطرح کردند. آنها از ارائه 

آمار غلط از سوی مسئوالن دولتی انتقاد کردند 

بردند.  نام  اجرا نشده  استانی  مصوبات  از  و 

پیش و پس از این اظهارنظرها نیز دهها مناینده 

جناح  از  آنها  از  بسیاری  اتفاقا  که  مجلس، 

همسو با با احمدی نژاد بوده اند، از وعده های 

سفرهای  در  دولت  رئیس  فراموش شده ی 

گفته اند. سخن  آنها  بالتکلیفی  و  استانی 

محدود  مصاحبه ها  این  به  اعتراض ها  اما 

منی شود. هرچند منایندگان مجلس به خوبی 

هیچ  با  را  نژاد  احمدی  دولت  که  می دانند 

ابزاری منی توانند به اجرای قانون وادار کنند، 

وجود  با  مترو  بودجه  خصوص  در  که  چنان 

و  راست  و  چپ  طیف های  همه ی  همصدایی 

اما  نتوانسته اند،  طلب  اصالح  و  اصولگرا 

طرح  برای  باقی مانده  قانونی  امکان  تنها 

تذکر  یعنی  خود،  وعده های  از  دولت  تخلفات 

اگرچه  است،  فعال  هنوز  منایندگان،  کتبی 

باشد. داشته  نتیجه ای  است  بعید  عمل  در 

علنی  جلسه  دو  در  گذشته،  هفته  همین  در 

منایندگان  کتبی  تذکر  سی  از  بیش  مجلس، 

اعالم  دولتش  اعضای  و  نژاد  احمدی  به 

بقیه ی  مورد،  چهار  سه  جز  که  شد  وصول 

دولت  که  است  وعده هایی  به  مربوط  آنها 

اجرا  و  کرده  مطرح  استانی  سفرهای  در 

نشده اند، یا مصوباتی که به فراموشی سپرده 

می شود. تعلل  آنها  اجرای  در  یا  و  شده اند 

بنی االسالم علی کلمتین ،کلمة التوحید و توحید الکلمة

بعد از انتخابات دو ماه طول کشید که بنده اعتقاد پیدا کنم مناظره 
آقای کروبی بلکه برای تصفیه  از میدان بردن بنده یا  کذائی نه برای 
بوده  کشور  کردن  یکدست  و  رقیب  نیروهای  همه  با  کامل  حساب 
بودم. راه  سر  سنگهای  و  هدفها  این  از  یکی  فقط  و  یکی  بنده  است. 

گفتگوی میرحسین موسوی با روزنامه اینترنتی  قلم سبز
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هشتاد  گذشته،  هفته  در  نژاد  احمدی  دولت 

در  حضور  با  را  خود  استانی  سفر  یکمین  و 

قبلی  سفرهای  فهرست  به  مرکزی،  استان 

اضافه کرد. اما اولین سؤال مردم جتمع کننده 

وعده های  درباره ی  دولت،  از  در شهرستان ها 

است.  نشده  ِاجرا  مصوبات  و  نشده  محقق 

و  مجلس  علنی  صحن  در  منایندگان  تذکرات 

مصاحبه های آنها با رسانه ها هم نشان می دهد 

که برخالف فهرست سفرها، فهرست مصوبات 

به ثمر رسیده ی آنها وضع خوبی ندارد. در همین 

هفته گذشته، در دو جلسه علنی مجلس، بیش از 

سی تذکر کتبی منایندگان به احمدی نژاد بود.

اعضای دولت های نهم و دهم در این سالها، به 

هر یک از استان ها که سفر کردند، دهها و بلکه 

صدها وعده را مطرح کردند که بسیاری از آنها 

مستقیما از زبان رئیس دولت در جتمعات چند 

هزار نفری به مردم اعالم شد. اما اکنون، در 

به  دیگر  استانی،  سفرهای  سوم  دور  میانه ی 

سادگیِ  دو دور قبلی منی توان وعده داد و عمل 

جتمع کننده  مردم  سؤال  اولین  که  چرا  نکرد. 

وعده های  درباره ی  دولت،  از  در شهرستان ها 

است؛ اجرانشده   ِ مصوبات  و  نشده  محقق 

هر چند دولتمردان و پشتیبانان رسانه ای آنها، 

سؤال ها  آن  می کنند  تالش  ممکن  نحو  هر  به 

دارند نگه  مخفی  را  وعده ها  خلف  این  و 

اسالمی  جمهوری  روزنامه  )شنبه(  دیروز 

به  دولت  اخیر  استانی  سفر  در  که  کرد  فاش 

استان اردبیل، امام جمعه و مناینده ولی فقیه 

سخنرانی  نژاد  احمدی  از  قبل  استان  این  در 

کرده بود، اما سخنان وی از کلیه ی بخشهای 

حذف  اردبیل  مرکز  صداوسیمای  خبری 

مصوبات  نشدن  اجرایی  از  او  که  چرا  شد، 

احمدی  دولت  استانی  سفر  قبلی  دور  دو 

همین  بود!  کرده  انتقاد  استان،  این  به  نژاد 

در نیز  دیگر  نحوی  به  سانسورها،  دست 

w w w . k a l e m e . c o m             پایگاه اینترنتی کلمه   

محمد نوری زاد، رزمنده دفاع مقدس و راوی روایت فتح که به دلیل چند 

نامه دلسوزانه به رهبری ماههاست در اسارت به سر می برد در اعتراض 

به  محاکمه سه دقیقه ای و اضافه شدن دو سال  به مدت محکومیتش از 

شنبه اعتصاب غذای خشک  کرد. نوری زاد علت این تصمیم را اعتراض به 

روند دادگاه سه دقیقه ای برای رسیدگی به شکایت وزارت اطالعات از او و 

هچنین رفتار توهین آمیز قاضی در این جلسه دادگاه اعالم کرده است .

رو  و  کرده  فریاد  و  داد  نوری زاد  بر سر  دادگاه،  این  در  مقیسه  قاضی 

مزدور”  اجنبی  بیرون،  شو  “گم  است  گفته  دادگاه  جلسه  در  وی  به 

بیرون  در  حتی  او  فریادهای  که  طوری  به  بزنندت”  “می دهم شالق  و 

زندانیان  از  یکی  از طریق  این خبر  است.  دادگاه هم شنیده می شده  از 

سیاسی که در دادگاه حضور داشته به خانوده نوری زاد رسیده است.

است:  معتقد  تهران  تقلید  مراجع  از  تهرانی  مجتبی  آقا  حاج  اهلل  آیت 

را مغرور  نه دیگران  و  بود،  نه خود مغرور  امام حسین )علیه السالم( 

پیش برد  برای  هیچ گاه  که  است  الهی  حکومت  مشّخصه  این  کرد. 

خبری  هیچ  الهی  حکومت  در  منی کند.  استفاده  ابزار  این  از  اهدافش، 

فریب کاری  بحث  اصاًل  الهی  حکومت  در  نیست.  حرف ها  این  از 

نیست.  آنها  بی خبرگذاشنت  و  مردم  بی خبری  از  بهره گیری  و 

این استاد اخالق صاحب نام تهران، در سلسله سخنرانی های ایام دهه 

اول محرم خود که ذیل عنوان “امام حسین)ع(، مصلح غیور و انسان 

ایراد می شود، ضمن برشمردن اهرم هایی که حکومت های  ضّد غرور” 

با  آن  مقایسه ی  و  می گیرند  کار  به  خود  بقای  تداوم  برای  شیطانی 

در  دروغ،  فریب کاری،  غرور،  همچون  ابزارهایی  الهی،  حکومت های 

بی خبری نگه داشنت مردم، سوء استفاده از باورهای دینی مردم و در 

نهایت سه گانه ی تطمیع، تهدید و حتمیق را از جمله اهرم هایی برمی شمرد 

که خاص حکومت های شیطانی است و در حکومت الهی استفاده منی شود.

این عالم برجسته در جایی از سخنان خود تصریح می کند: ما دو نوع 

و  نفسانی  هواهای  محور  بر  و  ماّدی  داریم  حکومتی  داریم؛  حکومت 

حکومتی داریم الهی و بر محور خداخواهی؛ یکی محورش خودخواهی 

است و دیگری خداخواهی. حکومتی که بر محور خودخواهی و جنبه های 

نفسانی است، چه در حدوث و چه در بقا ابزار خاص به خودش را دارد. 

از آن استفاده  را که برای حدوث و بقای خود  اهرم هایی  عرض کردم 

می کنند، معمواًل سه چیز است؛ تطمیع و تهدید و حتمیق. گروه یزیدیان 

از همین سه عامل استفاده می کردند که اّولین مرحله آن مسأله عبیداهلل 

بود که از هر سه اهرم استفاده کرد؛ هم تطمیع، هم تهدید و هم حتمیق.

ایشان همچنین می گوید: امام حسین)علیه السالم( مصلحی غیور و انسانی 

ضّد غرور بود؛ نه خود مغرور بود و نه دیگران را مغرور کرد. این حرکت 

برای اقامه حکومت الهی و براندازی حکومت شیطانی بود؛ اّما جنبه شخصی 

نداشت و از آن ابزارهایی که برای به پاداشنت حکومت های شیطانی یا ادامه 

آن ـ  چه از نظر حدوثی و چه بقایی  ـ به کار گرفته می شود، یعنی تطمیع 

و تهدید و حتمیق، حضرت از این اهرم ها استفاده نکرد، بلکه عکس بود. 

چهار  در  تهرانی  مجتبی  آقا  حاج  آیت الله  سخنان  مشروح 
بخوانید. کلمه  سایت  در  را  محرم  اول  دهه ی  آغازین  شب 

قاضی به  راوی روایت فتح: 
گمشو  بیرون  مزدور   اجنبی

بازداشت دو روزنامه نگار دیگر

اجتماعی  حوزه  نگار  روزنامه  فرجی،  مهران 

شرق  روزنامه  ،خبرنگار  طباطبایی  ریحانه  و 

بازداشت  امنیتی  ماموران  توسط  شنبه  روز 

سابقه  اجتماعی  خبرنگار  فرجی،  شد.مهران 

اعتماد  همشهری،  های  روزنامه  در  فعالیت 

دارد. خود  کارنامه  در  را  کارگزاران  و  ملی 

۲۸ ماه است نرخ رشد اقتصادی اعالم نشده است
سالیانه  اقتصادی  رشد  نرخ  آخرین  اعالم  از  ماه   28 گذشت  وجود  با 

هیچ  مرکزی  بانک  کنون  تا  است،   86 سال  پایان  به  مربوط  که 

. است  نکرده  منتشر  کشور  اقتصادی  رشد  آمار  از  جدیدی  نرخ 

آقای الریجانی! حقوق عزیزان ما پایمال شده

همسر محمد نوری زاد، و همسر سید مصطفی 

تاج زاده، با ارسال نامه ای مشترک و سرگشاده 

به رئیس قوه قضاییه، تاکید کردند: اخالل در 

امنیت کشور و سیاه منایی و سیاه کاری را نه 

همسران مؤمن و غیرمتند ما و همه جوانان پاک 

فشارهای  که حتت  ظلم  عمله  بلکه  دیار،  این 

قضائی  و  امنیتی  های  دستگاه  در  سخت 

شوند. می  و  شده  مرتکب  اند،  کرده  رخنه 

عرب سرخی به زندان اوین فراخوانده شد

سیاسی  فعاالن  از  عرب سرخی،  اهلل  فیض 

اصالح طلب و عضو شورای مرکزی سازمان 

ادامه ی  برای  اسالمی،  انقالب  مجاهدین 

اجرای حکم زندان خود به اوین احضار شد.

و  گرانی  خاطر  به  مردم  زنجان:  نماینده 
بیکاری تحت فشارند

معضالت  و  مشکالت  به   اشاره  با  انصاری 

مصرفی  اقالم  گرانی  و  تورم  گفت:  مردم 

روز  نرخ  ساختمانی،  و  اولیه  مواد  حتی  و 

افزون بیکاری و ضعف در نحوه به کارگیری 

از  دولت،  سوی  از  نفت  بی سابقه  درآمد 

سرعت  به  باید  که  است  موضوعاتی  جمله 

شود.  اتخاذ  کارشناسی  تصمیمات  آن  برای 

دهم  دولت  جدی،  تصمیمات  با  باید  مجلس 

کند. وادار  سیاست ها  جدی  تغییر  به  را 

تهدید، تحمیق و  تطمیع؛ 
شیوه  حکومتهای  شیطانی
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