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 !وان بي وان                  روز حرف▼

 از انرژی کمیسیون سخنگوی جاری سال مردادماه نوزدهم

 تدوین از و گفت سخن بنزین یارانه توزیع نحوه بودن ناعادالنه

 بندیسهمیه روند در تغییر برای نمایندگان سوی از طرحی

 گرفتن نظر در با داشت سعی که طرحی داد؛ خبر بنزین

 ،هاآن به بنزین یارانه تخصیص و نقلیه وسیله فاقد هایخانواده

 طرح این شدن مطرح با. کند عادالنه را سوخت یارانه توزیع

 حوزه گسترش و طرح شدن جامع نگاه با نمایندگان از ایعده

 برق، گازوئیل، بنزین، از اعم ،انرژی واحدهای همه به آن شمول

 میان به سخن (انرژی واحد) وان عنوان با طرحی از...  و گاز آب،

 شودمی داده وان تعدادی نفر هر به طرح این اساس بر. آوردند

 از و بفروشد را آن تواندمی ،نکرد استفاده ماه طول در اگر که

 .کند استفاده آن یارانه

 سال آبان ماه در بنزین قیمت افزایش در -9: تحليلي نکات

 اقتصادی انکارشناس کردند، اشاره رهبری معظم مقام ،گذشته

 به توجه با شتند؛ اکنون نیزندا نظراتفاقآن  مورد در

 فرآیندهای در تغییری هرگونه ،انرژی بخش زا بودنساسیتح

 آنجا از البته .شودمی جامعه در تنش ایجاد باعث آن به مربوط

 ماه هشت ،هفت به حداقل ،تصویب از پس طرح این اجرای که

 -2 .شودمی منتقل آینده دولت به تنش این دارد، ازنی زمان

 بخواهند مردماگر  ماه پایان در ؛شد اجرا طرح این کنید فرض

 و شودمی درست سیاه بازار یا ،بفروشند را خود مازاد اشتهد

 را انرژی اینکه یا و شودمی اضافه بازار هایچالش به چالش یک

 ، چوندیگرعبارتبه. کنندمی خارج مردم چنگ از مفت

 این مزایای از ،برخوردارند قوی مالی پشتوانه از اندارسرمایه

 اقشار هبمجدداً  طرح این معایب و کنندمی استفاده طرح

این طرح  دهندگان پیشنهاد -3 .آورد خواهد فشار ضعیف

 ،یابدمی کاهش کشور در انرژی مصرف آن، معتقدند با اجرای

 مطرح رابطه این در قوی استدالل طرف یک از کهدرحالی

 برای تریهزینهکم و بهتر هایراه دیگر طرف از و شده استن

 .دارد وجود کشور در سوخت مصرف مدیریت

 اقشار از حمایت یازدهم مجلس رویکرد اگرچه :راهبردی نکته

 خود اقتصادی هایطرح همه درمجلس  و ستا جامعه ضعیف

 که داشت توجه باید ولیکن ؛است کرده توجه موضوع ینا به

 توزیع نحوه کاریدست طریق از جامعه در اقتصادی تنش ایجاد

 آن تغییر از سال یک هنوز که شرایطی در همآن سوخت،

 شد خواهد تمام اقشاری همان ضرر به درنهایت ،است نگذشته

 (کارگر علی: نویسنده. )دارند را هاآن دغدغه نمایندگان که

 

 
 

 

 
 

 

        !دليلبي هایبسط و قبض                                  روز گزارش▼

 در نیست؛ زیاد هایادله طرح به ینیاز گزاره این درستی بیان برای! نیست امن مجازی فضای

 همه از مندیبهره کنار در ایرانی جامعه کشورمان، به اینترنت ورود، با گذشته دهه سه طول

 که است بودهنیز  غیربومی فناوری این نامطلوب پیامدهای درگیر نوعیبه سایبر دنیای مواهب

 مجازی فضای از ناآگاهانه استفاده دلیل به اخالقی جرائم وقوع باالی میزان در آن نمونه یک

 است. مشاهدهقابل

 ظاهراً  زندان سال 91 ؛شد ایرسانه «آپارات» سایت مدیر حکم خبر قبل روز چند :خبری گزاره

 که احکام قبیل این از !شدمی سؤال کودکان از فرزند آمدن دنیا به نحوه از که فیلم یک انتشار برای

 با برخورد در آنکه چه. نیست سابقهبی ما کشور در ،آیدمی نظر به سنگین جرم، به حکم نسبت

دیده  قضایی مسئوالن از واکنشی گونههیچ یااداری، تخلفات  یا و مجازی فضای جرائم برخی

 انتشار برای است محلی «آپارات». نیست بازدارنده و شدید باید که چنانآن احکام یا شودمین

 زیادی اثرگذاری خود خارجی نمونه با رقابت در و اخیر هایسال در که ویدئوهای مختلفو  هافیلم

 قانون و شرع قاعده از خارج شده بارگذاری محتوای که آیدمی پیش هم گاهی هرچند ؛است داشته

 ... و زندان نه کرد کنترل ،جریمه حتی و تذکر نظارت، با باید را مسائل این اما است؛ عرف یحت و

در حکم  ،نشود لغزنده آپارات فضای تا کردندمی نظارت باید که کسانی سهم آیا :تحليلي گزاره

 را هاکاریکماین نوع  در سهم ینبیشتر فرهنگی نهادهای شکبی نه؟ یا شده گرفته نظر درصادره 

 برخی و نیست دقیق و یدائم متولی امر فرهنگ در کشور، هایارگاننظارت  آیدمی نظر به. دارند

 و کیش شبکه در جریان این بارز نمونه. هستند امن حاشیه در هاارگان به اتصالشان واسطهبه افراد

 شرع دایره از ارجخ روابط سازیعادی .بود تقصیرش روی ریختن خاک و شبکه مسئول جاییجابه

 شبکه تولیدات و سینمایی هایفیلم در خیانت و پنهان روابط و مثلثی هایعشق وجود و عرف و

 و اینستاگرام در هاشومن توسط شده تولید محتواهای مواجهیم، آن با اخیر هایسال در که خانگی

 ظهور کند،می عمل ما جوانان میان در ساعتی بمب یک مانند که جنسی متعدد هایشوخی

 هاینمونه ... و آنان توسط عمومی عفت و فرهنگ بردن محاق به و ساله دوازده ،یازده هایسلبریتی

ه ب. گیردنمیصورت  بازارآشفتهاین دیگری است که به وفور در حال انجام است ولی تدبیری برای 

 تعیین خاص، مسائل برخی به تولیدکنندگان ورود و نحوه میزان تعیین قرمز، خطوط تعیین ،نظر

 گروهی به باید ،اجرای آنبر دقیق  نظارت و مذهبی حتی و فرهنگی مسائل منطقی هایوبچهارچ

 این زیرا؛ شود سپرده نسبتاً بلندمدت مسئولیتی دوره با و زمانه اوضاع به مسلط ،متخصص

 افراد تعدد و دلیلبی هایبسط و قبض قرمزها، خط مدام جاییجابه منطق، در چندگانگی

  .بگذارند هاقرمز خط از فراتر را خود پایتا برخی  شودمی باعث گیرندهتصمیم

 (خاتمی حسین سید: نویسنده)

 امنيت کيست؟ واقعي تهديد کننده                      ویژه  رخب ▼

که نرخ مسکن در دوران وزارت او با  یروحان یسابق مسکن در دولت آقا ریوز ،«یعباس آخوند»

و  یاجتماع ،یاسیس تیوضع» گفته است: تازگیبههمراه بود،  صددرصدیو چند  ینجوم یشیافزا

رفته که ممکن  شیپ یاشده است و فقر تا مرحله هکنندنگران شهیاز هم شتریب رانیا یاقتصاد

اتفاق به او و  نیا درواقعو  ستین یتورم محصول عملکرد دولت روحان کند. دیرا تهد تیاست امن

است  وضعیتی فیتوصفقرا،  یاز سو تیامن دیبه تهد یآخوند اشاره «.شده است! لیتحم اشنهیکاب

 یساز یمردم و نجوم حتاجیما یکردند تا با گران ساز یریگیکه او و امثال او در دولت اعتدال پ

 را نشان بدهند! ابانیمردم را جان به لب کنند و بعد هم آدرس خ ،مثل مسکن ییکاالها



 

 

  
 

 اخبار ▼

 رسانه ملي توسطالقای ناکارآمدی گاليه از 

خطاب  ،مصلحت نظام و عضو حقیقی مجمع تشخیص ، نماینده چندین دوره مجلس«هنرمحمدرضا با»

ساعت  کیبا من  دیایب خواهدیکه م صداوسیمااز  یهر مقام» :گفت یرسانه مل یمسئول روابط عموم به

 دهد؛یرا انجام م یچه اشتباهات ونیزیکه تلو میگویآن زمان م م،یبرگزار کن ونیزیآزاد زنده در تلو بونیتر

هستم که زلزله  ی. مدععده از مردم گرفتار شدند کیدر کرمانشاه آمد و  یادو تا سه سال قبل زلزله

البته هنوز  دند؛ی، دولت، سپاه، ارتش و... آمدند و زحمت کشاحمرهاللخوب جمع شد،  اریکرمانشاه بس

 کی. ظرف میکنیم اسیاما ق ستند،یگرفتار ن میبگو خواهمنمیآنجا گرفتار هستند.  زدگانزلزلهاز  یبرخ

 ریچادر به ز هزار 31 نیعدد از ا ۰11آمد و  یدیروز بعد باران شد 21هزار چادر آنجا نصب شد،  31ماه 

که در آن  یو از افراد رودیآب رفته م ریز یبه سراغ آن تعداد چادرها کند؟یچه م صداوسیماآب رفت؛ 

و نه  رینه استاندار، نه وز دیگویم عتاً یباو هم ط اند؟دهیبه شما رس نیمسئول ایآ پرسدیساکن هستند م

همه  زیدر زلزله کرمانشاه ن کهدرحالی، کنندینم یدگیو رس ستین یگریمقام د چیو ه جمهوررئیس

دالر درآمد  اردیلیهزار م ۰1از  شیکه ب ییکایدر آمر یعیدا کردند. اگر حادثه طبیمقامات حضور پ

 .کنند تیریو مد یدگیرس هاآن سومیکحداقل به  توانندیبعد از شش ماه نم فتدیدارد اتفاق ب یناخالص

 .ستینکرده است، درست ن یدگیرس هاآنبه  یکه کس دیبه مردم القا کن نکهیا

 بدهي زنگنه به ظريف!

 ریزنگنه، وز میدر واکنش به تحر یانرژ ونیسیکم یمردم تهران و سخنگو ندهینما ،«یعتیمالک شر»

دالر بهت  9111توافق )برجام(  هر حرف به ازایگفتم  فیزنگنه: به ظر»نوشته است:  یتیدر توئ، نفت

زنگنه هم توسط  ژنیب ف،یپس از ظر« .چون نجات ما بود کردم، هیگر ی... روز توافق از خوشحال !دمیم

دالر از آن زمان  متیشده؛ ق نیسنگ یلیاز طلبت بگذر! خ لطفاً! فیظر یآقا یراست .دش میتحر کایآمر

پس از امضای برجام در دارد که  یلمیاشاره به ف یعتیشر تئیتو. «شده است برابر 91 تاکنون حدوداً

که تو  ایکلمه کیگفتم هر  فیظر یبه آقا یبه شوخ: »گویدمیزنگنه  فضای مجازی پیچید و در آن

 یحت نویسیمیحرف که  کی. هر دهممی شمن هزار دالر بابت یبرجام( امضا کننامه )توافق نیدر ا

. دنجات ما بو نیکردم. ا هیگر یالاز خوشح ،( شدبیتصوتمام )که گفتند  یروز . واقعاً سیاضافه بنو

 کی عنوانبه فیظر یو آقا یروحان یآقا کنیدمی. فکر دانندنمیزحمات را قدر  نیا هابعضی

 «.بوسممیکردند. من دستشان را  یفداکار ایرانملت  یبرا هااینچه کردند؟  دانندنمی استمداریس

 رانيا هيتالش غرب عل نيآخر

ملت  هیظالمانه عل یهامیتحر دیو تشد «یفشار حداکثر»از گذشت چند سال از آغاز راهبرد  بعد

که در  یزیاست، چ یریگدر حال شکل یابانیخ یهابا اسم رمز آشوب یبرانداز اتیفاز دوم عمل ران،یا

چون  ییاهمردم شکست خورد. سوژه یاریبار به طور ناقص اجرا شد، اما با هوش کیآبان سال گذشته 

 کیبا  سیبرخورد پل ای یخانوادگ یریدرگ کی ،ییکمبود دارو و مواد غذا عهیقاتل، شا کیاعدام 

را دارند در  یآشوب اجتماع کیبه  لیتبد تیو ... که ظرف یصنف یهااز تجمع یریگشهروند، بهره

تا  شوندیم یاجتماع یهاو شبکه یمجاز یفضا یها و هشتگ اصلنخست رسانه تریمختلف ت یروزها

برد در مقابل راه دیو تهد میتحر استیاز آنجا که سرهگذر آن جرقه مورد زده شود.  نیاز ا دیشا

خط آشوب و فتنه در داخل کشور  قیتالش دشمن از طر نی، شکست خورده، آخر«مقاومت فعال»

 یابزار نآ ییکایآمر دیجورج فلو ای یتونس یزیبه بوعز هیشب یکردن مدل ادهیلذا پ شود،یدنبال م

 است. رانیاست که دشمن به دنبال علم کردن آن  در ا

 ضرغامي! مأموريت مهم

درباره رساندن نامه مردم به مسئوالن در صفحه  یمجاز یفضا یعال یعضو شورا ،«یضرغام اهللعزت»

و  یمیفرهاد رح یبا آقا رومیپاستور به محل کار م یهر وقت که از ضلع غرب»خود نوشت:  نستاگرامیا

 استیر ویژهبهبه مقامات  انیاز طرف مشتر یسینوشغل او نامه .کنمیم علیکسالم انشیمشتر

او  نهی. سردیگیهزار تومان م 91تا  ۰ نیهر نامه هم ب یو برا ندینشیم ابانیاست. او کنار خ یجمهور

 .رسانمیآن مسئول م ستو به د رمیگیشان را ممواقع هم نامه یبعض .مردم است یصندوقچه دردها

 دیریگیم میرا مستق شاننامهو  دیکنیخوش با آنان صحبت م یبا رو یتجربه نشان داده که وقت

 است! رسانینامهمن  یهاتیمورأم ترینجدیاز  یکیروزها،  نی. اشودیحالشان خوب م
 

 
 

 کوتاه اخبار ▼

قم در  ندهینما «یزاکان رضایعل» /برادرانه نييآفرنقش ◄

از  یهمراه با جمع یمجلس هفتم وقت یمجلس گفت: در ابتدا

مجلس  یهاتیاولو نییتع یمجلس در مشهد برا ندگانینما

فرمودند که  دیبا تأک شانیا م،یدیخدمت حضرت آقا رس هفتم،

چهار ساله دوم که  ویژهبهآخر دولت،  یهادر سال دیمجلس با

 اهدولتبه کمک  شودیپنچر م معموالً هادولتچهار چرخ 

رساند و توان تنزل  یاریرا در خدمت به مردم  هاآنشتافته تا 

برعکس طرح  اساس اتفاقاً نیدولت را جبران کند. بر ا افتهی

برادرانه در کنار دولت  یاینیآفربا نقش دیمجلس با ضاح،یاست

 .ردیقرار گ زمانیبه مردم عز یجهت ارتقاء سطح خدمتگزار

معصومه ابتکار، فعال  /جنگي فراتر از دفاع مقدس! ◄

گفته  یجمهور استیو معاون امور زنان و خانواده ر طلباصالح

کشور را  توانندیرا قبول ندارم که مسئوالن نم نیمن ا» است:

کشور را جمع  طیشرا نیترمسئوالن در سخت .اداره کنند

سخت  اریبس طیضر در شرادر حال حا جمهورسیرئ یآقا .کردند

کشور را اداره  ست،یاول جنگ ن یزهابا رو شباهتیکه ب

 یمتعلق به جنگ اقتصاد هایاز کمبودها و کاست یبخش .کندیم

متعلق به مشکالت کروناست و بخش  گرشیاست، بخش د

 یرا کس هامؤلفه نیاست و ا یتیریمشکالت مد گرشید

که  میمواجه هست یما امروز با جنگ روان انکار کند. تواندینم

 .«میدفاع مقدس هم نداشت یدر روزها یمانندش را حت دیشا

 یهاکه رسانه اقداماتیاز  یکی دلواپس واقعي کيست؟/ ◄

خود  بینشان دادن رق یافراط کنندیدنبال م طلباصالح

از  هارسانه نی. اشودیدلواپسان مطرح م کلیدواژهبا  است که

را  بیرق فیط اوالً ؛کنندمیچند هدف را دنبال این رویه 

 نماییمظلوم، دوم کنندمی یو همان تفنگداران معرف یافراط

 نیذهنت در جامعه که ا نیا ی، سوم القاطلباصالح فیط

ان طلباصالحاعتراضات و حذف  اندازیراهبه دنبال  فیط

 یاسپر رسانه کی جادیا منظوربهجامعه  سازیآمادههستند و 

 .بیرق یاکردن حمالت رسانه یخنث منظوربه

رئیس  ،نوبخت /کادر درمان پرداخت شدمعوقات  ◄

از  گریتومان د اردیلیم ۰0۰11»: گفت وبودجهبرنامهسازمان 

 میداد صیکارانه کادر درمان تخص یمنابع صندوق توسعه برا

 .«شد هیمعوقات تسو یو تمام

که در کشور  یهیبر فق ایآ: (93 سؤالاحکام سياسي ) ◄

 تیبه وال یو اعتقاد کندیم یزندگ رانیا یاسالم یجمهور

 واجب است؟ فقیهولیندارد، اطاعت از دستورات  هیمطلقه فق

اطاعت از دستورات حکومتى ولى امر مسلمین بر هر : پاسخ

مکلفى ولو این که فقیه باشد، واجب است و براى هیچ کسى 

او را قبول  که با متصدى امور والیت به این بهانه که جایز نیست

 (5۰س  ،)همان تر است، مخالفت نماید.خودش شایستهندارد یا 


