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 های معيشتيبا طرحبرخورد دوگانه       روز حرف▼

طرح معیشتی گذشته دو تصمیم مهم معیشتی اعالم شد.  هفته

میلیون نفر که  04مجلس موسوم با کاالبرگ الکترونیک برای 

میلیون  04هزار تومان و  804ماهیانه  هاآنمیلیون نفر از  04

هزار تومان یارانه کاالهای اساسی دریافت  04نفر نیز ماهیانه 

. این طرح بار اول به دلیل مشخص نبودن منابع مالی کنندمی

 اینامهآن، توسط شورای نگهبان رد شده بود و دولت طی 

رسمی اعالم کرده بود توان تأمین منابع الزم در اجرای این طرح 

را ندارد. با اصالحی که مجلس انجام داد منابع طرح مشخص و 

منابع مالی این طرح از هزار میلیارد تومان از  81حدود مقرر شد 

هزار میلیارد تومان  80ها، محل فروش سهام دولت در پاالیشگاه

هزار میلیارد تومان از  ۷از فروش سهام عدالت در صنایع و 

 ها تأمین شود.ها و بیمهفروش سهام دولت در بانک

اگرچه با این اصالح نظر شورای نگهبان  -8 نکات تحليلي:

نان با اجرای این طرح مخالف است تأمین شد ولیکن دولت همچ

توسط مجلس برای  شدهینیبشیپکه منابع  مدعی استو 

، اجرای این درنتیجهاست و  زاتورماختصاص یارانه به مردم، 

با مخالفت این  -0 .به ضرر مردم تمام خواهد شد نهایتاًطرح 

 خود موافقدولت که  گیردمیدر حالی صورت طرح مجلس 

هزار میلیارد تومان به بازنشستگان از محل  0۲اختصاص 

است! و در تأمین واگذاری فروش اموال و واگذاری سهام دولت 

 ،منابع مالی این طرح که با طرح معیشتی مجلس یکسان است

با  زمانهم -8. .. وجود ندارد.بودن و  زاتورمنگرانی از جهت 

 تأمین با ادعای عدممخالفت دولت با طرح معیشتی مجلس 

از ارائه بسته کمک معیشتی برای مدت  جمهوررئیسمنابع آن، 

که مشمول این  افراد جامعه سومیک»چهار ماه خبر داد و گفت: 

به ازای هر نفر  هرماهشوند در چهار ماه انتهای سال، کمک می

میلیون نفر از  84و به  هزار تومان دریافت خواهند کرد 844

 «.شودمیتومانی پرداخت  ونمیلییکسرپرستان خانوار نیز وام 

برخورد دوگانه دولت با طرح معیشتی مجلس  نکته راهبردی:

این نگرانی را به وجود آورده  ،و اصرار بر عدم امکان تأمین منابع

های سیاسی است که دلیل مخالفت دولت با طرح مجلس انگیزه

معیشت مردم در اولویت دولت قرار ندارد! در بهترین  است و

در شرایطی که  خواهدمیتصور کرد که دولت  وانتمیحالت 

ز معیشت مردم تأمین منابعی را برای حمایت ا سختیبهباید 

سیاسی از آن را نیز خودش داشته باشد!  برداریکند، بهره

 )نویسنده: علی کارگر(

 

 

 

 

 
 

 

 امروز طيشرا یبرا جيراهبرد بس                         روز گزارش▼

پربرکت خود همواره با راهبرد مقاومت فعال به  اتیاز ح دهه 0در طول  جیبس بهیط شجره

 یغرب هایقدرتبه  یبر وابستگ یمتک تیکه با محاسبات عقالن افتهیدست  هاییپیروزی

 .شودمیکن مم هاناممکن، همه جیبس هیگرفتن روح نظر اما با در ،رسدمیر ظبه ن رممکنیغ

 یاسیو س یاقتصاد ،ینظام هایعرصههمه  دربسیج با روحیه جهادی و توان مردمی خود، 

 داده است. رییمعادالت را به نفع خود تغ

؛ در دشمنان نشده است یحداکثر یباز میتسل جیبه بس یانقالب متک -8 ی:خبر هایگزاره

در مورد  رأی 804 درمجموعد و شدن تیامن یدائم شورا ریکشور عضو غ 04دوران دفاع مقدس 

 رانیهم به نفع ا رأی کی یداده شد که حت این شورا یجنگ در حال وقوع در منطقه از سو

اکنون همان »نوشت:  رانیبه ا اینامهدر  نیحسشد که صدام  گونهاینجنگ  جهیاما نت؛ نبود

 جنگیدمی یدر دفاع مقدس با دست خال جیبس -0محقق شده است.  «دیکه شما خواست یزیچ

های ، سالحکشور 80عراق با کمک  است؛ تربرندهسالح  یرویاراده از ن یروینو نشان داد که 

 یمرتجع عرب یاز کشورهاصدام ؛ برتر بود رانیاز ا روز دنیا را در دست داشت و از این حیث

با  رانیا ،طیشرا این در .گرفتحتی قوای نظامی برای مقابله با ایران میجنگ و  هایهزینه

بزرگ و  اتیعمل 044از  شیدر طول هشت سال دفاع مقدس، ب زاتیسالح و تجه نیکمتر

پیروزی با جبهه  هااتیعملکه در اغلب این  انجام داد اتیعمل کیهر دو هفته  یعنی، کوچک

 رانیبار به ا 8۲44در طول جنگ  مستأصل از حمالت مکرر و مقاومت ایران، عراق -8 ایران بود.

 ترینبزرگاز  یکی رانیبه دنبال داشت و ا یقربان صد هزاراین حمالت کرد که  ییایمیحمله ش

ولی اراده و خواست این ملت با حمالت  شد یرفمعدر جهان  کشتارجمعی هایسالح انیقربان

شیمیایی نیز شکسته نشد و مقاومت و ایستادگی برآمده از روحیه بسیجی ملت، رمز و راز این 

 و فشارها بود. هایسختدر برابر  هایستادگیاو  هاتیموفق

ملت  یروزیباعث پ تیاز وال یرویو پ عشق ت،یمنطبق با عقالن یجیبس هیروح ی:راهبرد هنکت

 نیبا ا هاییپیروزیدر مقابل دشمنان شده است و اکنون هم در جبهه مقاومت شاهد  رانیا

 یدر عرصه اقتصاد ری دشمنحداکث اصطالحبه یراهکار عبور از فشارها اکنون .میهست کردیرو

 یما را از داالن فشارها تواندمیراهبرد  نیاست و تنها هم یجیو تفکر بس هیروح کارگیریبه زین

 سخت استکبار نجات دهد.

 دولت یمنتظر اجرا ياساس یکاالها ارانهيپرداخت           ویژه  راخبا ▼

 کرد. ابالغ جمهوررئیسبه را  یاساس یکاالها ارانهیمجلس قانون الزام دولت به پرداخت  سیرئ

 سال به انیتا پا دیدولت با ،دینگهبان رس یشورا تأییدقانون که هفته گذشته به  نیا بر اساس

 فراهم با است موظف دولت اکنون پرداخت کند. یاساس یکاالها دیخر ارانهینفر  ونیلیم 04

 به مردم را با سرعت و دقت آغاز کند. ارانهی نیقانون، پرداخت ا ییاجرا یسازوکارها کردن

 یاهسته سازیغنياز  یامرحله تازه به رانياورود            

 ای ومیاوران دیهگزا فلوراگاز  قیتزر» :اعالم کرد ملل سازمان در رانیدائم ا ندهیو نما ریسف

 ومیاز اوران 081 ومیاوران یو جداساز یسازیآغاز غن یمرحله برا نیآخر وژ،یفی.اف.شش به سانتروی

از  ییتا8۷0 رهیزنج کی ک،ینسل  یوژهایفیمنظر، در نطنز عالوه بر سانتر نیا از است. 08۲

مواضع  ییاروپا کشور سهد پرداخت. نخواه یسازیبه غن زی.آر.ام دو نیآ دیجد یوژهایفیسانتر

همواره به  زیهم اعالم کرده بودند. در مقابل، ما ن قبالً  دیجد یهانیتوسعه ماش در خصوصخود را 

خود  حیصح ریاز منافع آن به مس رانیا یمندو بهره هامیبرجام با رفع تحر کهمادامی میآنان گفت

 .«متوقف کند راکاهش تعهدات خود  یهاگام تواندینم زین رانیبازنگردد، ا



 

  
 

 اخبار ▼

 عليه ملت ايران چيست؟ «فشارهای حداکثری» علت اعمال

در انتخابات  دنیجو با یروزیدرباره پ 11فتنه  رشدگانیال چپ و از دستگفع ،«یی... آقااتیهدا»

را به سمت جلو  رانیا یاقتصاد یفضا ،کایآمر یجمهور استیدر ر دنیآمدن جو با»: گفت کایآمر

به  ،کندمیمذاکره  رانیبا ا کایکه در آمر یدیجد میت»: کرد حیتصر نیهمچن او«. !دهدیحرکت م

وجود خواهد  کایآمر دیدر دولت جد حتماً موضوع  نیباشند و ا تریاز دونالد ترامپ منطق دیبنده با نظر

خود هر  یهاو از تمام اهرم کردیبرخورد م رانیاز حوزه قدرت در مقابل ا اریداشت. دونالد ترامپ بس

ها حداقل . دموکراتکردیتر مسخت اریبس رانیمردم ا یرا برا طید و شرالحظه ممکن بود استفاده کن

 یبهتر یاقتصاد یفضا دنیمن با آمدن با به نظرخود به مذاکره و تعامل اعتقاد دارند و  یدر شعارها

 رانیشود و مردم ایوارد م یهم در مسائل اقتصاد یکه فشار کمتر کنمی. من فکر مشودیم جادیا

حالی است که  این فعال سیاسی در هایگفته «.نسبت به گذشته تحمل خواهند کردرا  یفشار کمتر

امثال  هایگریفتنهبارها مقامات آمریکایی علت تشدید فشارهای اقتصادی بر ملت ایران را آشوب و 

 دنید بعد از)» :نویسدمی دشیدر کتاب جد اوبامانمونه  عنوانبه. اندکردهعنوان  11او در سال 

سخت و  هایتحریماعمال  یبرا یجامعه جهان جیبه سمت بس رانی( از مذاکره با ارانیاعتراضات در ا

 رانیدر ا 11 سال اتفاقات اگر است، نوشته او که گونهن. آ«میداد ریمس رییتغ یاقتصاد چندجانبه

 کایآمر نیشیپ یهامیتحر. کردیاعمال نم رانیا هیرا عل هامیتحر ترینسخت کایآمر ،گرفتنمیشکل 

 نیسخت و سنگ یداشته و به اندازه کاف نیو نماد کیعمدتًا جنبه سمبل یقبل از و جمهورسیو رئ

بر طبل مذاکره بکوبند که آمریکای بایدن نیز به  قدرآنحال قائلین به مذاکره با آمریکا  .نبوده است

 و باید فشارها را تشدید کرد! بوده مؤثربر ایران  هاتحریمبرسد که  تصور این

 !مردم هيعل انيسودجو سوداگران و تيجنا

مردم  هیعل تیجنارا  انیمردم توسط سوداگران و سودجو ییغذا تیامن دیتهد هییقوه قضا سیرئ

 یکشاورز استقالل .ستین یعاد مسئله کیمردم  یجان تیکردن با امن یباز» توصیف کرد و گفت:

ترال  دیاز ص یریبا جلوگ دیاست و با یابعاد استقالل اقتصاد ترینمهماز  یهمچون استقالل صنعت

 نیو همچن یبندر مناطق مسئوالن متضرر شوند. ادانیو ص انیاجازه نداد مردم و آبز ا،یدر در

برخورد  تیترال با قاطع دیبا ص دیبا ایحافظان در عنوانبهسپاه  یروهایو ن ییهمکاران دستگاه قضا

شهر و روستا مرجع صدور حکم  یشوراها برود. نیاز ب ایدر در یمل هایثروتکنند و اجازه ندهند 

 یکشاورز یو سوداگران حق ندارند با مجوز شوراها به اراض انیو سودجو ستندین یکاربر رییتغ

 .«دهند رییتغ یحیمراکز تفر جادیا ای یالسازیو یها را براآن یکرده و کاربر اندازیدست

 !طانيمدافع ش ليوک

دفاع  یبرا یانیدر مورد تالش جول تر،ییدر تو یاسالم یارجه جمهوروزارت امور خ یسیانگل حساب

را  نیمنافق یستیدر دفاع از گروهک ترور یانیسابقه جول ،«دنیجو با» یاز ترامپ و ابطال آرا

آمده  ،نیدر کنار سرکرده گروهک منافق یانیخندان جول ریهمراه با تصو تییتو نیا در .شد ادآوری

ظالم  کیپول کالن از  افتیدر یدارد در ازا یانیجول نکهیا دنیاز د کایمردم آمر احتماالً » :است

 او. ستین یاخبر تازه نیا هایرانیا یبرا اما؛ اندمتعجب شده ،کندمیدفاع  ستیو ترور گودروغ

دالر به  ،هاستیترور زیانگنفرت اتیجنا ییدنمایاست و با سف طانیمدافع ش لیهاست که وکسال

 .«کلمه یواقع ی)ذوب شدن( است، به معنا یدر حال فروپاش او .زندیم بیج

 ت مردم!کشتار مردم به دس

مورد  ۷8اعالم کرد، در  )دیروز( شنبهیکروز  کایمسلحانه در آمر یهامرکز ثبت آمار خشونت

در  هایراندازیت نیا ند.شدمینفر زخ ۲8نفر کشته و  8۲گذشته  روزشبانهگزارش شده در  یراندازیت

بر اثر  هزاران نفر انهیسال رخ داده است. یو تنس لندیمر ،ینویلیا زونا،یواشنگتن، آر دا،یفلور یهاالتیا

 یبه علت قدرت الب. شوندیم یزخم ایکشته و  کایبا سالح گرم در نقاط مختلف آمر یراندازیت

تاکنون  مریکایی و دولت این کشور،آ دارانهیسرمابرای  صنعتاین و سودهای سرشار  اسلحه

 .اندنکرده یکشور اقدام نیا فروش سالح در یمحدودساز در خصوص کایآمر یهااز دولت یکهیچ

اگر فقط یک روز  یراستبه. ی در جهان استتمدنبرتری آمریکا مدعی مهد دموکراسی و  حالنیباا

 ؟کردندیمضد ایرانی چه  یهارسانه، افتادیمچنین اتفاقی در ایران اتفاق 
 

 کوتاه اخبار ▼

نظام  نیمعارض /!اسرائيلي انيا سرباز یسور انمعارض ◄

 یبرا یستیونیصه میبا رژ یدر خارج خواستار همکار هیسور

 میرژ نیدر ا ندهینما نییمنافع مشترک و تع اصطالحبهتحقق 

گزارش داد که فهد  یستیونیصه ونیزیتلو 80 شبکه شدند.

 یبرا اینامهبا ارسال  «هیجبهه نجات سور» سیرئ یالمصر

 نیبه ا آویوتلو کمک  میرژ نیبا ا یهمکار ،یستیونیصه میرژ

در  هیکرد که سور تأکیدنامه  نیدر ا یو جبهه را خواستار شد.

 .کندنمی تأییدرا  لیاسرائ هیهرگز نبرد عل ندهیآ

/ يآلمان خانگيلوازمپرونده  در خصوص رياز وز سؤال ◄

از صنعت،  ریاز وز سؤالیمجلس در  ندهینما ،«ینظر»

در  ینیرزم حس تیریخانه تحت مدوزارت سازیشفافخواستار 

 یبدو رأیدر اعتراض به  موقعبهخصوص موضوع عدم اقدام 

برند  خانگیلوازم نریکانت 004ثبت سفارش  دیپرونده تمد

آن  فیوظا فعل ترک پرده پشت: »پرسیدو  شد یآلمان

 تأمینرا  دکنندگانیوزارت صمت منافع تول ست؟یوزارتخانه چ

 «واردکنندگان را؟ ای کندمی

 یاسیامور س لگریتحل /!سفارتبا عنوان جعلي  پايگاه نظامي ◄

 هایسامانهدر بغداد با استقرار  کایکرد که سفارت آمر تأکیدعراق 

در قلب شهر  ینظام گاهیپا کیبه  ینظام یروهایو ن یپدافند

امور  لگرانیاز تحل یمحمد الکعب سعد شده است. لیبغداد تبد

خاطرنشان « المعلومه» یخبر گاهیبا پا وگوگفتعراق در  یاسیس

 یس» یپدافند هایسامانهبا مستقر کردن  کایسفارت آمر»کرد: 

 .«عراق را نقض کرده است تیحاکم« رام

و  یعموم دادستان /ييمجرمان کرونا یزندان برا ◄

هر  یقانون مجازات اسالم 011مطابق ماده »: گفت انقالب

شناخته شود جرم  یبهداشت عموم هیعل دیکه تهد یاقدام

حبس محکوم  سال کیتا  یمحسوب شده و مجرم به مجازات

 یمقررات بهداشت یکه مانع اجرا یاشخاص خواهد شد.

 ینقد مهیجر ای یبیماه حبس تأد به هشت روز تا دو شوندیم

 .«شوندیمحکوم م یفریدو ک نیاز ا یکیبه  ایو 

 /!؟شدمي یجمهور استير یداياگر حاج قاسم کاند ◄

خطبه »در قالب  مشهد جمعهامام یالهدعلم االسالمحجت

 بشار گفت: یمانیحاج قاسم سل هایفداکاریدر مورد  «یمجاز

 استیر یبرا نجایاگر بنا بود حاج قاسم ا، اسد اظهار داشت

 کسچیاو به ه ریبه غ هیمردم سور شد،یم دایکاند یجمهور

 .«دادندینم رأی

شبکه  کارشناس /!رنديگيانتقام م قطعاً هايرانيا ◄

MSNBC بدتر  شیما از چهار سال پ طیشرا»: گفت کایآمر

اند؛ شده ترکینزد یابه ساخت سالح هسته هایرانیشده و ا

کرده است! ترامپ هر  جادیاست که ترامپ ا یمشکل نیا

 «!رندیگیانتقام م قطعاً هایرانیکند ا رانیا هیعل یاقدام

آیا شرکت در انتخابات  (:80احکام سياسي )سؤال  ◄

: پاسخ جمهوری اسالمی ایران واجب عینی است یا کفایی؟

 .واجب عینى است


