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 انتخابات به معطوف تیفعال  حرف روز        ▼

 و احزاب تیفعال از ياخبار اغتشاشات، و التهابات ماه سه از پس

 يهاتیفعال آغاز از تیحکا که شودیم منتشر یاسیس يهاگروه

 يهاهفته در. دارد 1402 اسفندماه انتخابات به معطوف یاسیس

 خبرگان مجلس و یالماس يشورا مجلس عمر ندهیآ سال یانیپا

 مجالس لیتشک يبرا انتخابات و رسدیم انیپا به بایتقر يرهبر

 که است خاطر نیهم به و شد خواهد برگزار مردم حضور با د،یجد

 آماده بزرگ مسابقه آن يبرا را خود یاسیس رقابت دانیم گرانیباز

 ابعاد یبررس يبرا جانبههمه و مبسوط ورود يبرا هرچند. کنندیم

 نیهم واسطه به اما است، اریبس فرصت هنوز یآت خاباتانت

 نمود: توجه توأمان به طور نکته چند به توانیم ییابتدا تحرکات

 مصالح چارچوب در را یاسیس نشاط و شور که یحرکت هر ـ1

 آن استقبال به دیبا که است یمطلوب اقدام د،ینما تیتقو کشور

 که است یاسیس مشارکت يهاجلوه جمله از انتخابات. رفت

 سامان را جامعه يتقاضاها و انتظارات از یبخش تواندیم

 به ییسو از. کند ییبازنما را آن يرأ صندوق قیطر از و دهیبخش

 توهمات در را »يبرانداز« که است یانیجر به »نه« ینوع

 یانتخابات تحرکات که لذاست کنند،یم دنبال خود کودکانه

 کین فال به را آن توانیم که است مثبت یاقدام نفسهیف

 يبرا که است قتیحق نیا به توجه گرید نکته ـ2. گرفت

. دید متکثر را آن دیبا جامعه با نانهیبواقع و حیصح مواجهه

 ما يهاانتخاب همه تا شده موجب مختلف عالئق و سالئق

 انتخابات عرصه در جامعه تیاکثر آنکه يبرا لذا نباشد، کسانی

 و متفاوت و متنوع ياگونه به هاانتخاب هریدا دیبا گردند، فعال

 ابند.یب خود يبرا را یانتخاب مختلف سالئق که گردد جذاب

 در یاسیس يهاگروه و احزاب که است آن سکه نیا گرید يرو

 جامعه اهداف شبردیپ و تحقق هدف با ،یحکمران نظام هر

 تا دارند تالش که هستند یگرانیباز احزاب نیا. کنندیم تیفعال

 کشور اداره يبرا که ییهادهیا بر یمبتن را شرفتیپ يهانهیمز

 يادهیا و نسخه هر انیم نیا در. ندینما دنبال کنندیم ارائه

 آن به جامعه که باشد یثاقیم بر یمبتن دیبا جامعه حرکت يبرا

 که است یاساس قانون یمل ثاقیم آن و است دهیبخش اعتبار

 احزاب لذا. هاستدگاهید تفاوت و مناقشات همه الخطابفصل

 یاساس قانون به را خود يبندیپا دیبا آنها به منسوبان و یاسیس

 آن چارچوب در را خود يهابرنامه و کرده اظهار کشور

 در تکثر و تنوع رهیدا که است یعیطب. ندینما يزیرطرح

 یذهن یتعلق که ییآنها و شد خواهد فیتعر قانون نیا چارچوب

 انتخابات عرصه در گرید باشند، نداشته آن به یعمل یالتزام و

 ینیآفرنقش ازمندین کشور ساختن! کنند اندام عرض توانندینم

 یتجل تواندیم انتخابات که است، جامعه نخبگان و مردم مثبت

  )يدیسع يمهد(               ! باشد ینیآفرنقش نیا

 

  

 

 

 

 

  

 لیسیانگ جاسوس اولین اعدام     گزارش روز                  ▼

 خارجی و داخلی امنیت علیه اقدام و االرضفی افساد اتهام به را اکبري رضاعلی قضائیه قوه

 صادر او براي را اعدام حکم و محکوم انگلیس اطالعاتی دستگاه براي جاسوسی طریق از کشور

 شد. غرب مقامات عجیب واکنش باعث مسئله همین. کرد اجراء و

 »اکبري رضاعلی« اعدام به ایران امور در آمریکا مایندهن »مالی رابرت«ـ 1: خبري گزاره

 انگلیسیایرانی شهروند اکبري، رضاعلی اعدام از«: نوشت و داد نشان واکنش انگلیس جاسوس

 هايمحاکمه اجباري، هاياعتراف اسالمی، جمهوري ناعادالنه هايبازداشت. کردم وحشت

 به واکنش در انگلیس خارجه وزیرـ 2. »یابد پایان دبای سیاسی هايانگیزه با هااعدام و ساختگی

 به باید اقدام این. کرد اعدام را انگلیس تبعه یک ایران«: شد مدعی اکبري رضاعلی اعدام

 در »کلورلی جیمز« و» .ماند نخواهد پاسخ بدون اقدام این. شود محکوم ممکن شکل ترینقوي

 انزجار دهندهنشان او امروز تحریم. کرد تحریم را ایران کل دادستان انگلیس«: شد مدعی ادامه

 است اعدام مجازات از ایران استفاده اصلی هسته کل، دادستان. است اکبري رضاعلی اعدام از ما

 خارجه وزیر »بائربوك آنالنا«ـ 3» .دانیممی بشر حقوق وحشتناك نقض مسئول را رژیم ما و

 یکی اکبري رضاعلی اعدام: شد مدعی و نامید »انیغیرانس« را اقدام این توئیتري پیامی در آلمان

 به و ایمایستاده خود انگلیسی دوستان کنار در ما. است ایران رژیم غیرانسانی اقدامات از دیگر

 داد! خواهیم ادامه ایران مردم از حمایت و ایران علیه خود اقدامات نزدیک هماهنگی

یورو،  000/805/1مبالغ  به دستمزد ریافتد ازاي در اکبري رضاعلیـ 1: تحلیلیهاي گزاره

 ارتباطات. کرد جاسوسی انگلیس کشور نفع به آمریکا دالر 000/50و  انگلیس پوند 000/265

 کشورهاي در دشمن اطالعاتی افسران با وسیع هايمالقات تعداد و MI6 جاسوسی سرویس با

 کشور خارجی و اخلید امنیت علیه گسترده جنایت مصداق جاسوسی، طوالنی مدت و مختلف

 و او هايدسترسی اهمیت محکوم، ارزش دهندهنشان پرونده این در غرب اقداماتـ 2. است

 سطح در آمریکا تاکنون که است اياندازه به مسئله اهمیت. است بوده وي به دشمن اعتماد

 و وزیرنخست سطح در نیز بریتانیا و خارجه وزیر سطح در فرانسه و آلمان خارجه، وزیر معاون

 در هاانگلوساکسون جاسوس اولین اکبريـ 3. اندداده نشان واکنش مسئله این به خارجه وزیر

 براي شکست، این تبعات چون کرده پریشان را هاانگلیسی امر همین. شد اعدام که بود ایران

 باالي توان بزرگ، جاسوس این اعدام و دستگیري با ایران حال. است بزرگ بسیار لندن

 .است کشیده پیر روباه رخ به را خود اتیاطالع

. دارد جدید تحوالت سریع زدن ورق براي ایران راسخ عزم از نشان اقدام این ؛پایانی نکته

 ترس که موضوعی. دارد ادامه ایران عیان برتري و نماییقدرت با غرب با ایران اطالعاتی نبرد

 زاده)کوچک فرهاد(   . دهدمی نشان سیبیبی در خودش خاص هاينماییمظلوم با را پیر روباه

 شبهه یک به پاسخ در توئیتري جدال      خبر ویژه            ▼

 شبهه یک بازنشر با توئیتر در طلباصالح مدارسیاست و روحانی ابطحی، سیدمحمدعلی

 است، حجاب بد وضعیت آسمانی نزوالت قطع دلیل گفتمی ايجمعه امام که روزي«: نوشت

. بیاید نظیريکم برف چنین امسال در حجابیبی و حجابیکم اوج در که کردنمی را جااین فکر

هاي پژوهش مرکز کارشناس و روحانی محبی، جلیل» نکنید. ترویج دین به نام را خرافه

 و اهللاحق رعایت به بال و نعمت نزول اینکه« نوشت: شبهه این نقد در اسالمی شوراي مجلس

 چه و خیر کار چه اینکه تشخیص اما. است احادیث و قرآن مسلمات از است مربوط الناسحق

 نعمتی این داندمی چه کسی. نیستها ما کار شده بال و نعمت موجب کسانی جانب از گناهی

 بالیی هم سیاست. باشد گناهکاري صدقه یا پیرزنی دعاي اثر شاید است بارش در حال که

 اگر ولی زنندمی کف همه نبارد باران شودمی بموج مسئوالن دروغگویی بگویی اگر شده؛

 .است معتبر احادیث از دو هر که در حالی. کنندمی اخم همه شده موجب مردم گناه بگویی

  



 

    

   اخبار ▼

 نکنید خودتحقیري

 جهت! نه ما ولی کرد مدیریت را سوخت بحران آلمان: است زده تیتر دیروز میهنهم روزنامه

 بر عالوه خود انرژي نیازي تأمین براي آلمان محترم، همکاران و ریهنش این مسئوالن اطالع

 اعتراضات با که معادن از سنگزغال برداشت و قدیمی ايهسته هاينیروگاه مجدد اندازيراه

 بیش کلمبیا از وارداتش میزان که بطوري داده افزایش هم رو سنگزغال واردات شده روروبه

 در سوخت بحران درباره پیش روز 4 اقتصاد جهانی مجله حال ینا با. است شده برابر 5/2از 

 اول از اروپا به روسیه نفت جریان توقف دلیل به آن شرقی مناطق و برلین«: نویسدمی آلمان

 افت نه است این سخت زمستان» .هستند مواجه سوخت باالي قیمت و بنزین کمبود با ژانویه

 خودتحقیري این که آیدمی پدید سؤال حال. گذرا یخبندانی به خاطر ساعته چند فشار

 نماییوارونه. هاستسایت وها روزنامه این به ایران در آلمان سفارت رپورتاژ و سفارش است؟

 هايضعف تطهیر است؟ دولت تخریب هدف با پردازيدروغ است؟ ناامیدي تزریق هدف با

 است؟ ایران در گاز تولید تضعیف شوم میراث و روحانی دولت

 راهور رئیس از اشتباه مارهايآ

 وایرال مجازي فضاي در که خود اخیرهاي مصاحبه از یکی در کشور راهور پلیس رئیس

 تصادفات هايکشته اما است ایران برابر 5/3عراق  تصادفات«است:  داشته بیان گردید

 حقیقت اما» !است ایمن هايخودرو دلیلبه تنها موضوع این و است هاایرانی نصف هاعراقی

 بنديرتبه نقشه طبق گوید؟می چه رابطه این در المللیبین و ملی هايآمار واقعیت و چیست

 این 66 رتبه در ایران و رانندگی تلفات شاخص 37 رتبه در عراق کشور جهانی، بهداشت

 در شده ثبت رانندگی تصادفات انسانی تلفات میزان سازمان، این آمار طبق. باشدمی شاخص

 تلفات نرخ. باشدمی نفر 17803 ایران کشور در رقم این و بوده نفر 10726 عدد اق،عر کشور

 مشهور نقل طبق که است وجود این با اعداد این. باشدمی 36/5نیز  ایران و 32/7عراق 

 گردد.نمی ثبت عراق کشور در آن از ناشی تلفات طبعا و تصادفات عمده ها،رسانه

 رفت دست از که بازاري

 سال در رقم این که ایمداشته دارو صادرات دالر میلیون 60 حدود گذشته سال یحال در

 به کشور دارویی صادرات رقم سال سه طی یعنی. است بوده دالر میلیون 180 حدود ،1397

 تراز به نتوانسته گاههیچ هاسال این در ایرانی داروهاي صادرات. است یافته کاهش سوم یک

 میزان این که رسیده دالر میلیون 50 تا 40 میزان به امروز و برسد صفر حتی یا و مثبت

 افعانستان، کشورهاي دارویی بازار. است هیچ دارو، واردات دالر میلیارد یک مقابل در صادرات

 ترکیه و شده خارج ایرانی تولیدکنندگان دست از همسایه کشورهاي دیگر و پاکستان سوریه،

 که کندمی وارد دارو دالر میلیارد 5 سالیانه عراق. درآورد دخو تصرف به را بازار این توانسته

 5/7روسیه،  به ایران از دارو صادرات میزان. است دالر میلیون 5 تجارت این از ایران سهم

 .نیست قبولی قابل رقم که بوده دالر میلیون

 شدنت! پرستشاه به نه و گفتنت دیکتاتور به نه

 از اینستاگرامش در پهلوي رضا از تصویري انتشار با گذشته روز فراري بازیگر نژادفرخ حمید

 اقدام این. کنند دنبال را او تا خواست مخاطبانش از و کرد حمایت اعالم هاپهلوي سلطنت

 آن به کاربران از بسیاري اما گرفت، قرار هاطلبسلطنت استقبال مورد اگرچه نژادفرخ

 بیان دیکتاتوري مورد در نژادفرخ که هاییفحر یادآوري با کاربران. دادند نشان واکنش

 انتخابات کدام در پهلوي رضا پدربزرگ و پدر که کردند مطرح را سؤال این بود، کرده

 است این جالب کند؟ برقرار دموکراسی ایران در بخواهد او که آوردند رأي و کردند شرکت

 با نژادفرخ وگويتگف از پس و پیش چندي پهلوي سلطنت حامیان از همایون شهرام که

 گفت: و کرد وي به تندي حمله سعودي، عربستان به وابسته اینترنشنال تلویزیونی شبکه

 ».است گرفته پول نژادفرخ«

  اخبار کوتاه ▼

 سرماي هوا، آلودگی /مدارس غریب و عجیبهاي تعطیلی ◄

 اغتشاشات، شدید، و سنگین باران و برف بارش سابقه،بی و زیاد

 نظیر اتفاقاتی و جهانی جام در ملی تیم هايبازي غبار، و گرد

 ماه 4 حدود همین در شده باعث که است بوده دالیلی همه اینها

 عادي روال مدارس روز 38 حدودا جدید، تحصیلی سال آغاز از

 در ايمدرسه که باشیم داشته کشور در را روزي کمتر. اندداشته

 این و باشد نبوده یلتعط شهرها از بسیاري در یا شهرها از یکی

 کشور آموزش نظام نحیف پیکره بر دیگر کاريضربه یک یعنی

 که آموزشی هايعدالتیبی و کرونا از بعد آموزش بلبشوي این در

 .است شدن بیشتر در حال روزروزبه

 جدید رئیس تودیع مراسم در نتانیاهو /بیبی گوییهذیان ◄

 مشکالت درصد 90 عامل را تهران مسلح نیروهاي کل ستاد

 بر شمشیر تا ماند نخواهیم منتظر«: گفت و خواند خاورمیانه

 دلیل به نتانیاهو که رسدمی نظر به» .آید فرود ما گردن

 نخستهاي هفته رشد به رو سیاسی و اجتماعیهاي چالش

 دولتهاي چالش دادن قرار الشعاعتحت براي و جدیدش کابینه

هاي سرزمین داخلیعمومی افکار در انحراف و خود جدید

 تداوم را ستیزيایران و هراسیایران تشدید سیاست اشغالی،

 .کرد خواهد تشدید و بخشیده

 العبیدي غیث /سلیمانی شهید ترور معکوس نتیجه ◄

 شهادت مناسبت به عراقی سیاسی تحلیلگر و کارشناس

 و سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید پیروزي، بزرگ فرماندهان

 ایاالت گفت: تسنیم خبرگزاري به المهندس، ابومهدي شهید

 دنبال را اهدافی سلیمانی سردار ترور از ترامپ و متحده

 این. ماندند ناکام اهداف این کلیه به دستیابی در اما کردند؛می

 که بود انتخابات در ترامپ پیروزي هدف اگر«: عراقی نویسنده

 که بود نطقهم و عراق در ایران نفوذ کاهش هدف، اگر! ماند ناکام

 »داد. عکس نتیجه ترور، این

 داوود جالب اجراي /کمدین استندآپ یک عجیب حس ◄

 قرارها رسانه توجه مورد آمریکا در افغانستانی کمدین استندآپ

 و کشورش علیه آمریکا جنایات از تلخ طنزي با او. است گرفته

 از بخشی در کمدین این. گویدمی جهان دیگر کشور 50

 کنی زندگی کشوري تو که عجیبیه حس«: گفت دخو استندآپ

 ها،افغانستانی از غیر به البته! کرده بمبارون رو وطنت که

 ندارم وقت که دیگه کشور 50 البته و هاسوري و هاعراقی

 »باشن! داشته منو حس احتماال بگم اسماشونو

پسر  کرد تا یک بار ازدواج سه پدرش /گیردمی دردش تاریخ ◄

 و سلسله حکومت ادامه پسر شایسته فقط ید، چونبیا دنیا به

 بی مورد و به دنیا آورد دختر فوزیه همسر اولش. بود سلطنت

را  پهلوي محمدرضا هرزگی که و درحالی گرفت قرار مهري

 گیرد وقتیمی دردش تاریخ. نداشت جز جدایی ايدید چارهمی

  .دهندسر می» آزادي و زن«شعار  طلبانامروز سلطنت


