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 اعتمادی به برجام!بی   روز حرف ▼

 و اسالمی شورای مجلس پس از برگزاری انتخابات

 مؤسسه» و «مریلند دانشگاه»خبرگان رهبری،  مجلس

 مردم نظر در آن و انجام داده را اینظرسنجی «پلایران

 سیاسی، هایشخصیت ای،هسته توافق به نسبت ایران را

 هایآزادی و مجلس وضعیت ایران، ایمنطقه هایفعالیت

 صورت اند. این نظرسنجی که بهبررسی کرده مدنی و...

شده، نتایج جالب  انجام ایرانی هزاروپنج شرکت با و تلفنی

 41در این مطالعه نمونه،  است. برایو قابل توجهی داشته 

اند های مدنی گفتهآزادیدرباره دهندگان پاسخدرصد 

. درباره ندبرخوردار« دیمیزان مناسبی از آزا»ها از ایرانی

 مانند تروریستی، هایگروه با مبارزه و ایران ایمنطقه نقش

که  اندمعتقد بوده کنندگانشرکت درصد 47 هم داعش

 کند. ایفا منطقه در بیشتری نقش باید ایران

اما یکی از محورهای مهم این نظرسنجی که بیشتر مورد 

ای وافق هستههای غربی قرار گرفته، موضوع تتوجه رسانه

 برجاماجرایی شدن دهد بوده است که نتایج آن نشان می

ها به آمریکا نکاسته، بلکه اعتمادی ایرانیتنها از حجم بینه

شده است. نیز  مردم ایران به آمریکاموجب افزایش بدبینی 

اند اطمینان افراد گفتهدرصد  93نظرسنجی تنها این در 

، کندبرجام را اجرا می دارند که واشنگتن تعهدات خود در

مردم ایران مطمئن  درصد 44 این در حالی است که

و کسانی که در  نیستند آمریکا تعهدات خود را اجرایی کند

ای بودند های قبلی به شدت حامی توافق هستهنظرسنجی

اند. جالب درصد کاهش پیدا کرده 97درصد به  11نیز از 

های ههای غربی و شبکاینجاست که برخی رسانه

با اشاره کلی به  (VOA)صدای آمریکا زبان، از جمله فارسی

گونه القا کردند که بیشتر مردم نتایج این نظرسنجی این

 اند!  ای ابراز رضایت کردهایران از نتایج توافق هسته

ها که بهتر از هرکسی به رسد، خود آمریکاییبه نظر می

ادی ملت اعتمصداقت نداشتن خود واقف هستند و از بی

ایران نسبت به خود آگاهی دارند، درصددند با عملیات 

روانی و القای اخبار نادرست چهره موجه و قابل اعتمادی از 

خود به نمایش بگذارند؛ چراکه قریب به سه ماهی که از 

دهنده عدم اراده جدی گذرد، نشاناجرایی شدن برجام می

شان تعهداتها برای عمل به طرف مقابل، به ویژه آمریکایی

در قبال جمهوری اسالمی ایران است، در حالی که 

ای عمل کرده کشورمان به تعهدات خود در توافق هسته

 است.
 

 

 دهد!توئیتی که بوی نفوذ می    روز گزارش ▼

یتی اسوت کوه روز   ئ؛ این متن توو «هاموشک دنیای نه هاست،گفتمان دنیای فردا دنیای»

 بور ایوران در  به بهانه آزمایش موشوکی  و غرب فروردین ماه در اوج فشارهای آمریکا  چهارم

برناموه موشوکی    یوت کوه مشخصوا    رفسونجانی نقوش بسوت. ایون توئ    میشیتر رسمی هائتو

زیادی داشت و انتظار افکار ای رسانههای بازتاب ،ردبال میرا زیر سؤ ایران سالمیهوری اجم

یوک  پوس از   زمینوه این گویی در ضیح و پاسخاسالمی برای تو عالقمندان انقالبو عمومی 

یوا اصوالا از جانوب رئویس مجمو       از تکذیبیوه  و هیچ واکنشی اعم  نتیجه نرسیدهفته به 

 یوازدهم  روز رهبور معظوم انقوالب   تا اینکوه   ،صادر نشد یویا دفتر  تشخیص مصلحت نظام

نسوبت بوه آن واکونش نشوان دادنود و       بیوت)ع( اهول  و ذاکوران  مداحاندیدار در  فروردین

 روی از اگور  اما ،است لهئمس یک باشد، شده گفته ناآگاهی روی از حرف این اگر: »فرمودند

 «.است خیانت باشد آگاهی

 موورد  پسوت  :کورد  اعوالم  رفسنجانیمیهاش توئیتر ،ایامام خامنه صریح سخنان از پس

 دنیای»: است متن اصلی این بوده که اعالم کردو  اصالا را آن گونهاین و شده تقطی  اشاره

 بموب  و پیموا قواره  هوای موشوک  نوه  ،اسوت  اسوالمی  بانقال نظیر هاییگفتمان دنیای فردا

 نظر صریح و رسمی خبری نبود.و باز هم از اظهار...« ایهسته

در یک دیدار رفسنجانی هاشمی، موضوعدو هفته از این  گذشت حدود پس ازو  دیروزاما 

ها در دفتر و رسانه ای، عدهبه این توئیت واکنش نشان داد که حکایت از این داشتنوروزی 

اقدام  ،است «رفسنجانیهاشمی»آن به نام  کاربری هایهای شخصی وی که حسابو شبکه

ایون   عوامالن اینکه هودف   ،در این صورتاند. دین سال قبل وی کردهبه تقطی  جمالت چن

بووه نووام بووه موودیریت شووخص وی و دفتووره نسووبت بووه آن ووه   ه اسووت،اقوودام چووه بووود

بواره پیگیوری و پاسوخ داده    و باید در ایون  گرددبرمی ،شودمنتشر می« رفسنجانیهاشمی»

باشود کوه در    کسانیذ نتیجه نفوکه ممکن است این اتفاق وجود دارد نگرانی این اما  ؛شود

 .هستندها دنبال عملی کردن اهداف خود بزنگاه
 

 !پارلمان در سایه      ویژه رخب ▼

بحو  تشوکیل    گذشتهاواخر سال  درطلب جریان اصالا پردازاننظریهسعید حجاریان از 

از اینکوه ایون    یجودا . مطرا کرد «ایران»گو با روزنامه دولتی وپارلمان در سایه را در گفت

در میوان   ویوژه بوه   ،پروژه تا چه اندازه ظرفیت تحقق دارد یا اینکه چه موافقان و مخالفوانی 

تووان از اهوداف پشوت پورده افکوار      نموی  ،طلب و اعتدالیون خواهود داشوت  بازیگران اصالا

از  طلبانامیدی اصالا. ناجریان اصالحات غافل شد پردازاننظریهیکی از  در مقامحجاریان 

یافتوه بوه   ی، عودم ورزیودگی کوافی نیروهوای راه    طلبو امکان تشکیل فراکسیون قوی اصالا

 طلبوان اصوالا  برخوی  کوه چرا) طلبیاصالا جریان در عارف برای محدودیت مجلس، ایجاد

تشدید  ( وهستند طلبیاصالا نماد منزله به عارف گرفتن قدرت نگران هم نان پرده پشت

ترین هودف  مهم اما ؛از اهداف تشکیل پارلمان در سایه است یتفرقه در میان بدنه اصولگرای

گذاری بورای مجلوس در راسوتای همسوویی بوا بوازیگران       ریل «پارلمان در سایه»راهبردی 

های مجلس، اجرایی شودن  چون فراکسیون ،سازی برای اهدافیطلب و زمینهافراطی اصالا

دست آخر اجرایی شودن تصومیمات   ... و اهداف ناتمام مجلس ششم و و 1 ،3 ،9های برجام

 است.  88و  78های شده اتاق فکرهای فتنهبایگانی



 اخبار ▼

 !دالالن خانه در زعفران تن 051 احتکار

 زعفوران  تن 333 حدود گذشته سال در: کرد اعالم زعفران ملی شورای عضو سینی،ح علی

 منتشر گمرک از سوی محصول این صادرات از دقیقی آمار هنوز اینکه با وجود و شد تولید

 این از تن 413 حدود پارسال، پایانی هایماه در زعفران تجارت آمار به توجه با است، نشده

 سوال  تولیدی زعفران از نیمی هنوز دهد،می نشان مسئله ینا که است شده صادر محصول

 سوود  و بواالتر  قیموت  آن را با بتوانند آنکه امید به سودجویان و دالالن هایخانه در 4331

 حودود  از زعفوران  قیموت  گذشوته  سوال  در: افوزود  است. وی شده بفروشند، احتکار بیشتر

 میلیون پنج میانگین قیمت اگر و بود نوسان در تومان میلیون شش تا میلیون چهار کیلویی

 713 حودود  بگیوریم،  نظر در گذشته سال از ماندهباقی زعفران کیلوگرم هر برای را تومانی

 باقی مانده است. سودجویان و دالالن انبارهای و هاخانه در هنوز زعفران تومان میلیارد
 

 امکرده اعالم را اصالحات دولت رئیس التصویریممنوع مستندات

 راهبردهوای  بیوان،  آزادی ادعوای  بوا  ایعده: گفت قضائیه قوه رئیس الریجانی،آملی اهللآیت

 امنیتوی  هوای توانمنودی  تخریب و تضعیف راه در و برندمی سؤال زیر را کشور امنیتی مهم

 از بسویاری  بیوان  آزادی بهانوه  بوه  کوه  اسوت  شوده  مرسوم گویا البته دارند؛برمی گام نظام

 در جملوه  از و ببرنود  سؤال زیر را نظام مختلف ارکان و هاعرصه دستاوردهای و هاتوانمندی

 تهوران  دادسوتان : افوزود  الریجانیآملی. کنند تضعیف و تخریب نیز را قضائیه قوه میان این

 قووه  سوخنگوی  و اسوت  کورده  التصوویر ممنووع  را فردی قانونی مستندات و اختیارات بنابر

 بوه  پاسوخ  در نیوز  بنوده  است؛ کرده تشریح و تبیین مستندا  ار موضوع این بارها نیز قضائیه

 هوا برخی این وجود با ام،کرده اعالم را موضوع این مستندات ،ملی امنیت عالی شورای دبیر

 ندارد. قانونی مستند هیچ و نیست درست التصویریممنوع این اندکرده اعالم
 

 صهیونیستی رژیم هایزندان در فلسطینی کودک 011

 از بویش  صهیونیسوتی  رژیم مقامات کرد: اعالم فلسطینی اسرای امور ویژه «االسیر» گاهباش

 وبگواه  گوزاره  اساس بر. اندکرده محبوس خود هایزندان در را وسالسن کم کودک 133

 اندساله 47 تا 49 اسیر کودکان: کرد اعالم خود بیانیه ادامه در االسیر باشگاه ،«الوطن دنیا»

 در: افوزود  االسویر  باشوگاه . اسوت  الخلیول  از( سواله  49) «الواوی دیما» نهاآ ترینکوچک و

 گلولوه  شولیک  ماننود  کودکوان،  حوق  در شکنجه هایروه بارزترین از اسرائیلی هایزندان

 شوتم  و ضورب  آنهوا،  بوه  غوذا  و آب ندادن مستقیم، و عمدی صورت به آنها طرف به جنگی

 استفاده تهدید و فشار تحت آنها از اعتراف تنگرف نیز و کودکان به توهین و فحاشی شدید،

 «یونیسوف » آنهوا  رأس در و المللوی بوین  حقووقی  مؤسسوات  از بیانیه این پایان در. شودمی

 د.نباش داشته فلسطینی کودکان از را حمایت بیشترین شده است درخواست
 

 ایران علیه امارات سفیر گستاخانه یادداشت

 ضومن  «ژورنوال  اسوتریت  وال» در یادداشتی انتشار با کاآمری در عربی متحده امارات سفیر

. شود  را خواسوتار  ایوران  بوا  قاط  برخورد منطقه، در خصمانه اقدامات به ایران کردن متهم

 هموه  ورای در متأسوفانه : »گویدمی ایران، اسالمی جمهوری به توهین با «العطیبه یوسف»

 شوناختیم؛ ایوران  می طوالنی هایمدت یبرا که ایرانی همان ایران، تغییر درباره وگوهاگفت

 توافوق  زموان  از. اسوت  همیشوه  خطرناکی به و زنده هنوز پرخاشگر و طلبتوسعه متخاصم،

 افوزون بور  . اسوت  کرده تشدید را آمیزهتحریک اقدامات و خودنمایی فقط ایران ای،هسته

 آمریکایی ایهملوان دستگیری و آمریکایی ناو نزدیکی در راکت شلیک و موشکی آزمایشات

 یافتوه  افوزایش  ایوران  مخورب  موداخالت  نیز یمن در روسیه، از سالا خرید برای مذاکره و

 «است!!!

 کوتاه اخبار ▼

هوای  باشوگاه  است،االخباریه عربستان ادعا کرده  پایگاه◄

عمان نیستند.  اند موافق بازی دراعالم کرده AFC ایرانی به

آسیا تا چنود روز   رو قرار است کنفدراسیون فوتبالاز همین

پس از اینکه ها اعالم کند. کشور جدیدی را به ایرانی ،آینده

بوازی در  بورای  هوای ایرانوی   باشوگاه هوا پیشونهاد   سعودی

 ،کشورهای افغانستان، تاجیکستان و اسوترالیا را نذذیرفتنود  

کشور جدیود را بوه   دو  AFC، اندمناب  سعودی اعالم کرده

ه اگر این دو کشور هم مورد ها پیشنهاد خواهد داد کایرانی

های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا کنار قبول واق  نشود، تیم

  .گذاشته خواهند شد

ای و اسورائیلی روز پنجشونبه در   کنندگان ترکیهمذاکره◄

یکی از کشورهای اروپایی بار دیگر با یکدیگر دیدار خواهند 

را کرد تا دور دیگری از مذاکرات بورای رسویدن بوه توافوق     

هوای رژیوم صهیونیسوتی    چندی پیش رسوانه  .پیش ببرند

 بارهترکیه و اسرائیل دیدارهایی در سوئیس در ،اعالم کردند

است، ترین آنها مسئله گاز مناف  مشترک دو طرف که مهم

بر اساس این گزاره، دو طورف در ایون نشسوت    اند. داشته

مسئله برداشتن محاصره غزه و دور شدن حماس از ترکیوه  

 اند.کردهررسی را ب

 بار دیگر «شارلی ابدو»نشریه فکاهی  :ایندیذندنت نوشت◄

کرد. در شماره جدید خود به دین اسالم و مسلمانان حمله 

شارلی ابدو با اشاره به حموالت تروریسوتی بروکسول، ایون     

ای از کوه یخ اسالم افراطی و مسلمانان تهاجم را تنها گوشه

هتواک بوا موتهم کوردن     نویسنده مقاله این نشوریه  اند. خو

 نوشوته  ،جامعه اسالمی اروپا به همنوایی با تفکرات داعوش 

از نظر فلسفی دیگر جایی برای تحمل برق  و حجاب  :است

 است.در اروپا باقی نمانده 

 عدالت دیوان قضایی معاون قربانی، موسی االسالمحجت◄

 «خوالقی  مینوو » آرای ابطوال  قوانونی  مبوانی  درباره اداری،

 از اسوالمی  شوورای  مجلوس  در اصفهان مردم سوم منتخب

 قانون، اساس بر نگهبان شورای: گفت نگهبان شورای سوی

 اتفواق  ایون  اینکوه  به توجه با. دارد استصوابی و تام نظارت

 مراحول  کلیوه  در و داده روی کوه  اسوت  بوار نخستین برای

 نگهبوان  شوورای  اقودام  این دارد، وجود اصالحیه نیز قانون

 .است شده انجام قانون طبق

شووورای  :عربسووتان اعووالم کوورد  «الریووا »روزنامووه ◄

هواپیمایی عربستان در تصمیمی پرواز هواپیماهای شورکت  

ماهان به عربستان یا عبور از حوریم هووایی ایون کشوور را     

نا به ادعای روزنامه الریا ، ایون  ب ممنوع اعالم کرده است.

سووالمت و ایمنووی  در زمینووهتصوومیم در پووی حساسوویت  

 است.ان گرفته شده مسافر


