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 ميبه دولت کمک کن ديهمه با            روز حرف▼

 یهاشبکه و هارسانه یهالیکوتاه بر سرخط اخبار و تحل یمرور

نشان از  یاسیس یهاو گروه هاانیاز جر یمنسوب به برخ یاجتماع

 آن دارد؛ یهااستیس و زدهمیدر قبال دولت س کردیسه رووجود 

با  یکه مخالفت آشکار ییهاانیها و جررسانه -0 تحليلي:نکات 

دسته تنها بر مدار  نیا تیز فعالمر. دارندآن  اقدامهر نوع دولت و 

 بیو البته مخالفت با رق یو تداوم رقابت جناح یاسینگاه س

در  هرروز ،که دولت بر سر کار است یهشت ماه نی! در اچرخدیم

 ،موسوم به اصالحات و اعتدال یهاانیمنسوب به جر یهارسانه

 دهید یینمااهیجز س یاکه آورده شودیم ییهایپردازسوژه

 هاآناست که دولت سابق که مطبوع نظر  یدر حال نی. اشودینم

دولت همواره  و دانستگو نول و پاسخئخود را مس، آخرتا لحظه  ،بود

ها رسانهگروه دوم،  -3! کردمیوجود معرفی مگذشته را مقصر وضع 

بزرگ  یاعهخودشان را در مجمو روزیهستند که تا د ییهاو گروه

اما  ؛دندیدیرا متعلق به آن م یکه دولت کنون کردندیم فیتعر

 ،و ساختار و سازمان دولت هااستیها، سامروز با روشن شدن جهت

نتوانستند از مواهب و مناصب  ،پنداشتندیکه م ایاندازهبهچون 

و بر تنور نقدها  فیشوند، خود را در مقابل دولت تعر دارقدرت برخور

از  یا. پارهدمندیمجامعه از دولت  یدسازیو ناام هاییماناهیو س

این را در  یانحراف نایو جر یموسوم به انقالب یهاکالیراد

 هاانیجر نیمنسوب به ا یهاگنجاند. رسانه شودمی یبنددسته

ش فراتر از نگاه سوم نگاه دسته -2.قدرت دارند یسودا شتریب

دولت را با  اساساًاست و  یبه دولت کنون یو رقابت یدشمنانه، جناح

به مردم  ییهاکه وعده داندیملت م ندهینما یدگاهیو د شیهر گرا

 ،ها و شعارها و راهبردهاتحقق آن وعده یامروز همه برا دیداده و با

 تیبه دنبال موفق کردیرو نیا .نندو به دولت کمک ک یسازنهیزم

 طیشرا تیو اهم تیخود متوجه حساس یهالیدولت است و در تحل

ست. ه ،سازندیآن ساخته و م یکه دشمنان برا ییو تنگناها

ها با هر محور به دولتفرصت یدگاهیکه با د ییهاانیها و جررسانه

 اریکه در اخت رصتیفمعتقدند  کنند،ینگاه م یکردیو رو شینوع گرا

 جادیو ا ییگشاگره یمصروف کار برا دیها قرار دارد، تنها بادولت

ها اگر . فرصت تازه شدن دولتگرددبرای مردم مطلوب  تیوضع

و مسئوالنه  منتیب یدهخدمات منظوربه تیو خالق یم با نوآورأتو

 .ستین یارزش چیبه مردم نشود، واجد ه

کشور با سالمت و  میخواهیاگر م یاسیس یهاانیهمه ما و جر البته

و  یمل یبا نگاه دیعبور کند، با یخیتار چیپ نیو با عزت از ا تیامن

از مشکالت  یاست و با انبوه دانیکه امروز وسط م یبه دولت یعقالن

 که یدیگذشته و مسائل جد یهااز دولت دهیرس راثیو مسائل به م

هم  کند،ینرم م وپنجهدست ،کنندیم جادیا یرونیرقبا و دشمنان ب

 یوعده اله نیاعتماد. در آن صورت مشمول اهم و  میکمک کن

 پریشان( اهللفتح. )نویسنده: «بیالصبح بقر سیال»که  میشویم

 
 

 

 
 

 
 

 قدس! در يانتفاضه رمضان                        روز گزارش▼

با آن،  یستیونیصه میرژ مؤثرو عدم مقابله  یاشغال هایسرزمیندر  یاستشهاد هایعملیات انجام

 میدوام رژ لیکه پاشنه آش یشده است؛ موضوع میرژ نیا یبرا یتیامن هایچالش جادیموجب ا

 هایسرزمینحاضر نخواهد بود در  یستیونیصه یهودی گریاشغالگر است و با ترک برداشتن آن، د

آمار مهاجرت  ان،ینیفلسط یاستشهاد هایعملیات شیبعد از افزا زین اکنونهمبماند.  یلاشغا

 یبه دولت ائتالف یجد یانتقادها ،یتیوضع نیاست. بروز چن افتهی توجهیقابلاشغالگران شدت 

 میرژ وزیرنخستکه  یداده و آن را در آستانه انحالل قرار داده است؛ طور شیبنت را افزا -دیالپ

تندرو در  هایصهیونیستاز اقدامات  تیخود در قدرت را در حما یبقا یراه چاره برا یالاشغ

از سر  استیس نیآنان را در سبد خود حفظ کند. نمونه ا یاست تا آرا دهید یاشغال هایسرزمین

 هایصهیونیست یکه برخ میشاهد بود مسجداالقصیدر  روزیرا د یستیونیدولت صه صالیاست

 یکردند و برخ یکوبیشده و در آن رقص و پا یاشغالگر وارد حرم امن اله انینظام تیبا حماتندرو 

 قرار گرفتند. وجرحضربمورد  زیمعترض ن انینیفلسط

در  یستیونیصه میرژ منهیواقف به افول ه یستیونیصه هایرسانه یبرخ :یخبر گزاره

 یرا بحران میرژ نیا یبرا نیفلسط نیموجود سرزم تیهستند و وضع یاشغال هایسرزمین

 یدهایتهد شیافزا: »نویسدمیکه  هاستآناز جمله  «ومیال لیاسرائ». روزنامه کنندمی یابیارز

 گیریشکلترس به سبب وقوع جنگ غزه،  ،یدولت فعل هایشکست رشدتراکم روبه  ،یتیامن

شده است که دولت  نیمنجر به ا اهللحزببا  ینظام ییارویو رو یدر قدس و االقص یموج مردم

 «.رنج ببرد انکارغیرقابل یاز بحران

 یمتعدد هایچالشاز  یاشغال هایسرزمیندر داخل  یستیونیصه میرژ -0 :يليتحل هایگزاره

 یاستشهاد هایعملیات. وقوع بردمیرنج  یمهاجرت معکوس و اقتصاد ،یفرهنگ هایحوزهدر 

است  یدر حال نیاجرت معکوس افزوده است. امه ویژهبه هاچالش نیا دیبر تشد ریوقت اخ چند

 کشانده است. یاشغال نیجهان را به فلسط انیهودیاز  یاریبس ،داریپا تیامن یادعا اب میرژ نیکه ا

وجود  ندهیو آ انیهودیمهاجرت معکوس »با عنوان  3102که در سال  یابر اساس مطالعه -3

 کیرا ترک کردند به  یاشغال یگذشته اراض یهاکه در دهه یشمار کسان ؛منتشر شد «یاستعمار

مهاجرت  لیدل ترینمهم یتیکه عامل امن دهدیها نشان مو شاخص رسدینفر م ونیلیم میو ن

 دیاهلل لبنان تشدبا حزب یستیونیصه میبعد از دو جنگ رژ تیوضع نیاست که ا انیهودیمعکوس 

نیز  ستیونیگران صه لیو تحل استمدارانیاز س یاریبس دیاز درژیم صهیونیستی افول  -2 شد.

 یداخل هیتجز»: دیگویم نهیزم نیاسبق شاباک در ا سیرئ «نیسکید ووالی»چنانکه  ،دور نمانده

 یباق یتا نسل بعد یداخل راتیعوامل و تأث جهیدر نت لیاست و اسرائ شیدر حال افزا لیاسرائ

خود رو  یبقا یبرا هاستیونیصهباعث شده است که رژیم این  زوالروبه کردیرو -4 .«نخواهد ماند

 نیتا به ا ندازندیخودفروخته راه ب یعرب یهادولت یارتباط با برخ یمانند شو یشیبه حرکات نما

 میبرخالف روند رو به افول رژ -5 گذارند.خود سرپوش  یالمللنیبو  یداخل یهایناتوانواسطه بر 

 حاتیروزافزون مقاومت و گذار از انتفاضه و مبارزه با سنگ به تسل تیشاهد تقو، یستیونیصه

 ،3130القدس در فیدر نبرد س هاستیونیصهتا که باعث شد  یقدرت ؛میدر منطقه هستمدرن 

 .نندک بسآتشدرخواست  ،تمقاوم یهاگروهدر مقابله با  یناتوانپس از چند روز 

ملت » ،اعالم کرد ستیونیصه انیدر جمع دانشجو ونیه بن گورک یاز زمان نکه؛یا یانیپا نکته

. میهست هاستیونیصهشاهد زوال قدرت  ،«توسعه دهد لیقلمرو خود را از فرات تا ن دی!!! بالیاسرائ

)ره( است که با نهضت ینیامام خم سازانسانو گفتمان  شهیمرهون اند ،زوال نیاز ا یبخش اعظم

 نمود. ایمسلمان اح یهاملت نیرا در ب یو عزتمند یخواهاستقاللروح  خود
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 باراخ ▼

 !م؟يتحر انيگدا اي ميکاسبان تحر

همسو با دشمنان  یمنتشر شده که در آن دختر مرحوم هاشم یاز فائزه هاشم ییدئویو یتازگبه

 یباق هامیتحر ستیاست که در ل نیها اتنها راه بازگشت سپاه به پادگان: »دیگویم رانیملت ا

 شود،یم رانیجامعه ا بیکه از سپاه نص یزیچ: »دیگویم نیهمچن 22فعال فتنه  نیا «بماند!

به  یستیترور یهاگروه ستیخروج سپاه از ل کنمینممتوقف شود! فکر  ییجا دیاست و با یمنف

ملت  هیعل کنندهفلج میتحر یهم با اظهار عالقه به ترامپ برا نیاو قبل از ا« باشد! رانینفع ا

 رانیکه ترامپ به ا ییترامپ انتخاب شود؛ به خاطر فشارها یدوست داشتم آقا» :گفته بود رانیا

 دایترامپ ادامه پ یآقا یاگر فشارها دی. شافتدیاتفاق ب یاستیس رییتغ کی دیباالخره شا آورد،یم

کنار هم قرار دادن  .«میرا داشته باش ییهااستیس رییتغ کی میشدیباالخره ما مجبور م کرد،یم

 ،ستیو عداوت با سپاه ن نهیک صرفاً یکه هدف امثال فائزه هاشم دهدیمنظر نشان دو اظهار نیا

اما  ؛شوندیمنظام حساب  نیا مهیستون خ عنوانبه یانقالب یبلکه با اصل نظام است که نهادها

آن است.  تأثیرگذاریخاطر ه ب ،برندمیاز سپاه اسم  انیبه صورت ع گراغربجماعت  نیا نکهیا

 یمجر االنبیاءخاتمخودکفا کند، قرارگاه  نیبنز دیکشور را در تول هاتحریمسپاه توانست در اوج 

ردار و س یمانیسل دیشد، با حضور شه هاتحریمدر شکستن  آوراعجابو  میعظ هایپروژه

ها و ده ته اسدیرسنظامی  یبه بازدارندگ یرانا ،عالوه بر شکست توطئه داعش هازادهحاجی

جهت به . سالمی ایران نمایان کرده استبه عنوان بازوی پرقدرت نظام اکه سپاه را  گریخدمات د

 .اندافتاده میتحر ییبه گدا میتحر یاز کاسب یخدمات سپاه است که امثال فائزه هاشم نیا

 حتمي قدرت آمريکا با سر برآوردن رقبای جديدفول ا

نسبت به  یعرب یکشورها یاعتمادیب لیبه دال یمهم ادداشتیژورنال در  تیاستروال روزنامه

 مراتببهدر گذشته،  کایعرب آمر نیمتحد» کرد: دیتأکپرداخت و  کایآمر متحدهاالتیادولت 

. «اندداشته ریاخ یهادر سال ییکایآمر استمدارانیس یهایریگنسبت به موضع یشتریاعتماد ب

و  تینسبت به حمله صدام به کو کایدولت آمر کردیژورنال، تفاوت رو تیاستروالمقاله  سندهینو

نسبت به حمله  دنیبا رفتار با سهیرا در مقا هحادث نیش پدر نسبت به اجورج بو زیرفتار اقتدارآم

 لیدال ترینمهماز  ،یشرق یدر اروپا کایمتحد آمر ترینمهم عنوانبه ن،یبه اوکرا هیروس

به  سندهیاشاره نو ،مقاله نیا گرید توجهقابل نکته برشمرد. کایبه آمر یعرب یکشورها یاعتمادیب

 نیرفتن اعتماد متحد نیو شروع از ب انهیدولت باراک اوباما نسبت به حوادث خاورم یرفتارها

مقاله معتقد است مشاهده عدم توجه اوباما  سندهیکشور از آن دوره است. نو نیبه ا کا،یآمر یعرب

 باوجود ران،یبا ا یابه توافق هسته یابیدست یراو تالش ب هیسور یجنگ داخل یایبه قضا

به  دنیو رس کایبا آمر یعرب یهادولت یاتحاد راهبرد یدر فروپاش ینقطه عطف ل،یئمخالفت اسرا

خطی نویسنده این روزنامه آمریکایی در  حلیلت کرده است. فیتوص یفعل یاعتمادیب یفضا

از امریکا، واقعیت دیگری نیز در جهان  متحد یهادولتکاهش اعتماد ی است که عالوه بر حال

و به همان نسبت،  یامنطقهجدید جهانی و  یهاقدرتکنونی رخ نموده و آن سر بر آوردن 

درت جهانی آمریکاست؛ موضوعی که موجب شده است حتی کشورهای عربی کاهش و افول ق

 رکت کنند.حخالف رأی و نظر و آمریکا بررخی موضوعات، متحد امریکا نیز در ب

 ؛ هشدار جدی به دولت!ينگينقد يسونام

به مقدار  یشی، با افزا33نسبت به اسفند  0411در بهمن  ینگیآمارها، نقد نیآخر با مطابق

و طبق برآوردها در  دهیتومان رس اردیلیهزار م 4۲34 بربالغ یتومان، به رقم اردیلیهزار م 0042

به ارقام فوق،  تیعنا با عبور کرده است. زیتومان ن اردیلیهزار م 4۵51اسفندماه از رقم  یانتها

 دیمختلف، بروز تورم شد یمنجر به بروز تالطم در بازارها تیدرنها چهالزم است دقت شود که آن

است و اقشار مختلف مردم، دولت را مسئول  ینگیکل نقد ،شودیممردم  شتیمع فیو تضع

توجه صرف به عدم استقراض  یجابهتا دولت محترم  شودیم هیتوص لذا خواهند دانست. تیوضع

 ینگیانتشار نقد یتوجه خود را بر کانون اصلاست،  ریتقدقابلخود  یکه در جا یاز بانک مرکز

است، معطوف ساخته و مانع از  یخصوص یهابانک ویژهبه و هابانک حیرفتار ناصح که همان

 .دشو هابانک یپاشپول

 اخبار کوتاه

 سیرئ /روحاني بايد برايمان درس عبرت شود وراند قاليباف: ◄

از تکرار  دیبا» :گفت دولت و مجلس یروزددر نشست  مجلس

 ؛میکن یریجلوگ ،کرده بود یکه اقتصادمان را شرط یطیشرا

 انقالب جبهه مجموعه. میما فرصت خطا کردن ندار درواقعچراکه 

 تیمحکوم به موفق ،و قدرت قرار گرفته تیولئمس مسند در که

منتظر  یقبل دولت در انتظار دارند. نیمردم از ما چن است و

آب خوردنمان را هم  یو مسائل مختلف حت میبرجام ماند یایاح

 .«ما درس عبرت شود یبرا دیاما آن دوران با ؛میبه برجام گره زد

بهرام » /!ميکنينمبهداشت: برای افزايش جمعيت تبليغ وزير  ◄

در پنجمین نشست قرارگاه عملیاتی سالمت و جوانی  «یاللهنیع

 جاهمهزمان اجرای برنامه تنظیم خانواده »جمعیت اظهار داشت: 

پر شده بود اما اکنون  "فرزند کمتر، زندگی بهتر"با پوسترهای 

های افزایش برنامه .شودتبلیغی نمی چیهبرای افزایش جمعیت 

رسانی در جامعه نمود جمعیت باید با اقدامات تبلیغی و اطالع

ماه ول از حوزویان خواست در ایام مقام مسئاین «. پیدا کند

، در روندیمیغ به اقصی نقاط کشور مبارک رمضان که برای تبل

 این موضوع آگاهی بخشی بیشتری به مردم دهند.

ظام سازمان نشورای عالی  /!شودميدرمان بيماری هم الکچری  ◄

شده خدمات پزشکان تمام یبها، پزشکی کشور در جلسه اخیر خود

پزشک  تیزیو ده است که بر اساس آن،را اعالم کر 0410در سال 

هزار  345 ،ک متخصصپزش تیزیوو  هزار تومان 025 ،یعموم

 هاز دولت خواست ینظام پزشک سازمان تعیین شده است. تومان

پی در  ارقام را پرداخت کند. نیالتفاوت تعرفه مصوب با امابه

موضوع »: اعالم کرد سالمت مهیب سیرئشدن این تصمیم،  یارسانه

شود و  بیتصو مهیب یعال یدر شورا دیتعرفه پزشکان با شیافزا

معاون  .«اوردیها به مردم فشار نتعرفه شیاست که افزا نیبرنامه ا

امسال  احتماالً»: نیز اعالم کرد سالمت مهیب یعال یشورا رخانهیدب

 .«شودیم شتریهزار تومان ب 0۲حدود  یتعرفه پزشک عموم

زمان سا سیرئ «سالجقه» يران چقدر صحت دارد؟/ا مياقل رييتغ ◄

اتفاق  میاقل رییتغ ما کشور در» :دیگویمکشور  ستیزطیمح

 شود. تیریمد طیشرا نیا یبر مبنا دیافتاده است و کشور با

در  یآب گریاست چراکه د شیدر حال افزا گردوغبار یهاکانون

 گردوغبارخشک شود به کانون  یتاالب یوقت کشور وجود ندارد.

 هاتاالبمکلف است تا حقابه  رویوزارت ن نیبنابرا ؛شودمی لیتبد

 .«کند نیتأم یسالخشک ای یترسال طیرا در شرا

داعش  یستیترور گروه /داعش برای عمليات در اروپا!طالعيه ا ◄

اعالم کرد که انتقام مرگ سرکرده سابق خود را  یاهیدر اطالع

است از فرصت جنگ خواهد گرفت و از طرفداران خود خو

داعش ساخته  انجام حمالت در اروپا استفاده کنند. یبرا نیاوکرا

ین بار دود این آتشی که ادست آمریکا و کشورهای غربی است و 

به راه افتاد به  در منطقه غرب آسیاتوسط غرب ش پی یهاسال

 چشم خودشان خواهد رفت.


