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 تن در انفجار واگنهاي قطار درنيشابور را تسليت مي گويد و ٨٠٠مريم رجوي آشته و مجروح شدن 
  اب ملل متحد مي شودخواهان اعزام فوري هيئت حقيقت ي
  )٢٠٠۴ فوريه ١٨ (١٣٨٢ بهمن ٢٩ -دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

 تن و مجروح ٢٠٠به دنبال فاجعه اسفناك انفجار واگنهاي قطار در نيشابور آه به آشته شدن بيش از 
خانم مريم رجوي رييس ,  روستاي اين منطقه را ويران آرد۵ نفر منجر گرديد و ۶٠٠شدن دست آم 

جمهور برگزيده مقاومت ايران طي پيامي اين فاجعه دلخراش را به عموم مردم ايران و به ويژه مردم 
بدليل فقدان آمادگيهاي . شريف و آزاده استان خراسان و نيشابور و بازماندگان قربانيان تسليت گفت

 شمار آشته بسياري از مجروحان در وضعيت بسيار وخيمي بسر مي برند و بر, امدادگرانه و پزشكي
  .شدگان افزوده مي شود

خانم رجوي با اشاره به اين واقعيت آه اين نخستين بار نيست آه انفجارهاي مشكوك شيميايي يا 
خواستار اعزام فوري يك , صنعتي چنين ضايعات سنگين انساني و خسارات عظيم مادي به بار مي آورد

 .ين انفجار گرديدهيئت حقيقت ياب از سوي دبيرآل ملل متحد براي بررسي ا
  

   روزنامه ي ياس نو توقيف شد -شرق توقيف شد
  2004  فوريه 18  -1382  بهمن 29چهار شنبه 

  . روزنامه ي شرق در آخرين ساعت شامگاه چهار شنبه توقيف شد
اين در حالي است آه تعدادي از آارآنان روزنامه از جمله رحمانيان مدير مسئول،عطريانفر عضو ارشد 

  . ست گذاري و محمد قوچاني و ماموران دادستاني در ساختمان روزنامه حضور دارندشوراي سيا
  .تا اين لحظه اطالع روشني از مدت توقيف روزنامه ي شرق به دست نرسيده است

به گزارش خبرنگر ايسنا لحظاتي پيش روزنامه ي ياس نو با حكم دادستاني توقيف و ساختمان روزنامه 
  . بسته شد

روزنامه توقيف موقت :  سردبيري روزنامه ي ياس نو با تاييد اين خبر به ايسنا گفت يك عضو شوراي
 .شده است اما مدت زمان توقيف مشخص نيست

  
  انتخابات دوره هفتم مجلس ارتجاع

  
   نفر رسيد  12تعداد نمايندگان انصرافي از داوطلبي نمايندگي مجلس هفتم به 

  2004  فوريه 18  -1382  بهمن 29چهار شنبه 
نمايندگان فعلي ارامنه جنوب و شمال آشور از نامزدي " لون داويديان" و " ژرژيك آبراهاميان"با انصراف 

  . تن رسيد12مجلس هفتم، تعداد نمايندگان انصرافي به 
به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت آشور، اسامي ديگر نمايندگان 

شمس الدين وهابي نماينده تهران، فاطمه راآعي نماينده تهران، حسن : به شرح زير استانصرافي 
توفيقي نماينده آاشان، ناصر خالقي نماينده اصفهان، رحمان بهمنش، اآرم مصوري منش نمايندگان 
 اصفهان، محمد رشيديان نماينده آبادان، علي اآبر محتشمي پور نماينده تهران، علي آقاميري نماينده

  .دزفول و محمدحسين خليلي اردآاني نماينده آرج
  

مجموع جمعيت واجد شرايط براي مشارآت و راي دادن در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي 
  .باشد  نفر مي8261061اسالمي در استان تهران 

  2004  فوريه 18  -1382  بهمن 29چهار شنبه 
، از مجموع واجدين شرايط در استان )ايسنا(يرانبه گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ا

  .باشند  نفر مربوط به حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسالمشهر مي6047572تهران، 
آوه   نفر مربوط به حوزه انتخابيه دماوند و فيروز79015هاي انتخابيه نيز  بنابراين گزارش در ديگر حوزه

 نفر 170165 نفر مربوط به حوزه انتخابيه ورامين، 300325ه آرج،  نفر مربوط به حوزه انتخابي929047
 نفر 158466انتخابيه شهريار،   نفر مربوط به حوزه 48635 انتخابيه ساوجبالغ و نظرآباد،  مربوط به حوزه

  .باشد  نفر مربوط به حوزه انتخابيه پاآدشت مي90436مربوط به حوزه انتخابيه رباط آريم، 
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 نفر 118چنين تا ظهر امروز مجموعا  ، هم)ايسنا(يافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايرانبه گزارش گروه در
از داوطلبان نمايندگي هفتمين دوره مجلس شوراي اسالمي در استان تهران انصراف خود را از داوطلبي 

  .اند نمايندگي مجلس شوراي اسالمي اعالم نموده
 نفر 10 حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسالمشهر،  نفر از79بنابراين گزارش از مجموع اين تعداد 

 انتخابيه ساوجبالغ و   نفر از حوزه انتخابيه دماوند و فيروزآوه، يك نفر از حوزه8از حوزه انتخابيه آرج، 
ن و  نفر از حوزه انتخابيه ورامي4 نفر از حوزه انتخابيه رباط آريم، 4 نفر از حوزه انتخابيه شهريار، 4نظرآباد، 

ضمن آنكه از مجموع داوطلباني آه انصراف خود را در . باشند  نفر نيز از حوزه انتخابيه پاآدشت مي4
اند يك داوطلب مربوط به اقليت ديني  استان تهران از نمايندگي مجلس شوراي اسالمي اعالم نموده

لبان اقليت ديني ارامنه  نفر نيز از داوط2زرتشتي، يك داوطلب مربوط به اقليت ديني آشوري و آلداني و 
  .باشند شمال مي

 نفر به غير از 1432اند  الزم به ذآر است آه با احتساب تعداد داوطلباني آه انصراف خود را اعالم نموده
  .باشند اقليتهاي مذهبي در استان تهران داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسالمي مي

 انتهاي پيام
  

   نفر رسيد  888ندگي مجلس به شمار انصراف دهندگان از نامزدي نماي
  . داوطلب نمايندگي مجلس ششم در سراسر آشور انصراف دادند888تا شامگاه سه شنبه 

(  نفر از اين افراد809به گزارش خبرگزاري آار ايران، ايلنا، به نقل ازپايگاه اطالع رساني وزارت آشور، 
 نفر از منصرفين از نمايندگان فعلي 12بوده اند، همچنين )  درصد زن8/99 درصد مرد و مابقي 1/91

  .مجلس هستند
 نفر از منصرفين جزو اقليت هاي مذهبي هستند، بيشترين تعداد انصراف 5اين گزارش حاآي است ، 

  . نفر بوده است77 و 87 ، 93 ،108مربوط به استان هاي تهران، خراسان، فارس و اصفهان به ترتيب با 
 نفر مي 8 و قم با 7 ، هرمزگان با 4 ، سمنان با 4 استان ايالم با آمترين ميزان استعفا نيز مربوط به

  .شود
  :آمار تعداد منصرفين استان هاي ديگر آشور نيز به شرح زير است

 نفر، چهارمحال و بختياري 13 نفر، بوشهر19 نفر، اردبيل 36 نفر، آذربايجان غربي 49آذربايجان شرقي 
 نفر، 12 نفر، آردستان 18 نفر، قزوين 27 سيستان و بلوچستان  نفر،9 نفر، زنجان 62 نفر، خوزستان 19

 نفر، لرستان 16 نفر، گيالن 38 نفر، گلستان 9 نفر، آهگيلويه و بوير احمد 21 نفر، آرمانشاه 20آرمان 
  . نفر14 نفر و يزد 32 نفر، همدان 28 نفر، مرآزي27 نفر، مازندران 26

  پايان پيام
 
  

اى بايد سر  صدر درباره هويت آسانى آه بدستور خامنه فتر ابوالحسن بنى اطالعيه د-فهرست آبادگران 
 از صندوقهاى رأى در تهران در آورند

  2004  فوريه 17  -1382  بهمن 28سه شنبه 
 است آه در انتخابات مجلس بايد با همان" رهبرى"فهرست آبادگران فهرستى رسمى از سوى بيت 

هاى افراطى ولى مخفى هستند آه  اين افراد راستى. شوندراى حداقلى مانند شوراى شهر انتخاب 
 درصدی راى مطمئن است ، سعى آرده است 15 الى 10اين بار نيز چون جناح راست به حداقل 
گويد ليست ما ليستى است آه در آن چهار  ناطق نورى مى. ليستى بدهد آه از صندوقها در بيايد

گويد آه ليست از آن آدام گروه است؟  آند و نمى ىروحانى قرار دارد ولى به قول خودش زرنگى م
تر اينكه قبل از نماز جمعه فردى آه اظهر من الشمس است آه او خود برگزيده همين گروه بوده  جاهالنه

مشخص کرده " رهبری " حال نظری بر روی ليستی که بيت . است ،در مورد ليست صحبت ميکند 
ن افراد چه آسانى و وابسته به چه گروهى هستند آه شود آه اي است، می اندازیم تا معلوم مى

آنند آه اين  آنها ادعا مى. خواهند وارد مجلس بشوند تا مردم آنها را نشناسند اينگونه چراغ خاموش مى
  !افراد این ليست افراد تحصيلكرده و عمدتًا غير سياسى هستند

 نفر تحصيلكرده آشورهاى آمريكا و 8. د  نفر از اعضاى صدا و سيما يا مرتبط با آن هستن6در اين ليست 
 نفر از آنها از افراد سپاهی و يا نظامى هستند ، سه نفر از اعضاى شوراى تشخيص 5انگليس، 

 نفر آنها 4 نفر از جامعه ايثارگران و جمعيت انقالب اسالمى، 2 نفر از اعضاى جامعه زينب ، 4مصلحت ، 
امعه روحانيتى بودن اين ليست زياد است زيرا در زير بار ج. باشند مدرسين دانشگاه امام صادق مى

البته . مجموعه جامعه روحانيت چند گروه ديگر قرار دارند آه در انتهاى مطلب مشخص شده است
  !ها افرادى متخصص و غير حزبى هستند اینطور القا ميکنند آه اين

دماوند و آارشناس ارشد علوم  ليسانس مترجمى زبان انگليسى از - 1335 خانم فاطمه آليا متولد – 1
 عضوشوراى مرآزى انجمن اسالمى - عضو شاخه دانشجويى حزب جمهورى اسالمى -سياسى 

و همكار سازمان تبليغات اسالمى و مسئول )1) (س(دانشكده و عضو شوراى مرآزى جامعه زينب 
صدا و سيما و معاونت از اعضاى دفتر امور بانوان حوزه رياست سازمان . آاروان حج تمتع خانواده شهدا

او در تهيه و .  عضو شوراى مرآزى جمعيت ايثارگران انقالب اسالمى-برنامه ريزى وتحقيقات آن سازمان 
  . اى داشته است تدوين متن پيشنهادى اصول و سياست هاى برنامه صدا و سيما نيز نقش عمده
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وراى مرآزى جامعه ايثارگران اين خانم اصًال نه عضو شوراى مرآزى جامعه زينب است و نه عضو ش× 
اين خانم حداقل وابسته مشترك به سه جامعه و . انقالب اسالمى و نه عضو سازمان صدا و سيما 

  ×××.سازمان است
 از آغاز دوران دبيرستان همزمان به تحصيل در حوزه علميه نيز - 1348 متولد – سعيد ابوطالب - 2

ارد دانشگاه شد و عضو تشكلهاى مختلف دانشجويى بعد از تمام شدن جنگ با سهيمه و. مشغول شد
 وارد صدا وسيما 74از سال . و نماينده دانشجويان شاهد وايثارگر دانشكده علوم و دانشگاه تهران شد

 عضو انجمن صنفى مطبوعات و -شد و عالوه بر آن مسئول صفحه جوان روزنامه جمهورى اسالمى 
آورى نيروهاى انصار جهت عمليات در مناطق  هت جمععضو شوراى سياست گذارى فرهنگسراى والء ج

وى در جريان عراق به همراه يار باوفايش سهيل آرمى سردبير مجله يالثارات الحسين به . مختلف است
اى  جرم شرآت در عمليات جاسوسى و تروريستى دستگير و با دادن امتيازاتى آزاد و به مالقات خامنه

وى در جريان بهشت زهرا مرآزى را براى خالد استامبولى . آند ى مىاو با همان مجله نيز همكار. رفت
  . ايجاد آرد و از افراد نزديك به سپاه جهت سرآوب نيروهاى داخلى است

بدين ترتيب، اين شخص هم آارمند سازمان صدا و سيما است و هم بسيجى است و هم با يالثارات 
  . الحسين همكارى دارد

 سالگى درحوزه علميه 16در . مادرش مدرس حوزه علميه بود- 1338تولد  م– خانم الله افتخارى – 3
وى داراى تحصيالت علوم حديث است و در سمينارها و . آرد خواهران سمنان وشاهرود تدريس مى

ميزگردهاى تلويزيونى شبكه هاى داخلى وبرون مرزى مشغول به آار است درحال حاضر الله افتخارى 
ن المللى سازمان حج وزيارت و عضو جمعيت زنان انقالب اسالمى وعضو دائم عضو گروه مبلغان امور بي

  . مرآز دانش پژوهان شاهد مى باشند
او هم مانند . اين شخص هم در سازمان صدا و سيما و هم عضو جمعيت زنان انقالب اسالمى است 

وبى انتخاب  به عنوان زن نمونه از سوى موسسه فرهنگى شجره ط82برخى مؤتلفهاى خود در سال 
  . شده است

در آغاز .  آه بعد استعفا آرد و به تحصيل پرداخت60 عضو آابينه موسوى در سال - احمد توآلى - 4
 بعدازگرفتن درجه دآترى ازدانشگاه 1375درپائيز . انقالب عضو آميته بود و زن جوان باردارى را اعدام آرد
بعد از باال آشيدن پولها، آن روزنامه تعطيل .  آردناتينگهام به آشور بازگشت و روزنامه فردا را تاسيس

دهد او از منتقدان دولت خاتمى و از مقاله نويسان يا  در حال حاضر در دانشگاه بهشتى درس مى. شد
  . لثارات الحسين است

اى و   تحصيل آرده مدرسه علوى و پدر عروس آقاى خامنه- 1324 متولد– دآتر غالمرضا حداد عادل - 5
 داراى دآتراى فلسفه از دانشگاه -آار   رياست صدا و سيما و از افراد دودوزه باز و سياسىآانديداى

. تهران و از افرادى است آه به خاطر قحط الرجال بودن داراى مشاغل زيادى بوده و اآنون نيز هست
 عضو و موسس المپيادهاى -ايشان در حال حاضر نائب رئيس شوراى عالى آموزش و پرورش آشور 

 عضو - مدير عامل بنياد دايره المعارف اسالمى - عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسى -آموزى  انشد
اش با آبادگران آقاى  همكار جواد الريجانى و هم گروه(شوراى عالى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى 

 احمد -انى همكار على الريج( عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى -)متكى معاون ارتباطات سازمان 
 عضو هيات امناى انجمن آثار و مفاخر -شناسى   عضو هيات امناى بنياد ايران-...) واليتى و-جنتى 

 عضو هيات امناى مجمع جهانى -) همكار اآثريت راست( عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام -فرهنگى 
هاى بسيارى  هيات نماينده فعلى مجلس و عضو -) همكار واليتى و داماد مصباح يزدى) (ع(اهل بيت 

  ...دیگر و در ضمن داراى دبيرستانهاى غير انتفاعى دخترانه و پسرانه و
 تحصيالت عالى از هند در رشته مهندسى راه و ساختمان و - 1333 متولد– داوود دانش جعفرى - 6

ر  نماينده دو- داراى نشان فتح از فرماندهى آل قوا-عضو انجمن اسالمى دانشجويان ايرانى در هند 
  .  دبير آميسيون اقتصاد آالن مجمع تشخيص مصلحت نظام-پنجم مجلس 

 از - دآتراى تخصصى توسعه وبرنامه ريزى اقتصادى ازانگلستان - 1332 متولد- خوش چهره - 7
. هاى صدا و سيما جهت بررسى مسائل اقتصادى و انتقاد از دولت خاتمى هاى مورد توجه برنامه چهره

زه هاى اقتصاد و اقتصاد توسعه برنامه ريزى اقتصادى،برنامه ريزى تدريس در دانشگاه درحو
  .شهرى،اقتصاد شهرى ومديريت استراتژيك

به (مانند حسين شيخ االسالم . خوش چهره پاى ثابت آقاى على الريجانى در صدا و سيما است
نى مشاور يا اصال)آه از همكارانشان در سازمان هستند(يا سبقتى ) اصطالح تحليلگر مسائل سياسى

  ...شوراى نگهبان و
 بسيار دوست داشت آه جاى تختى را بگيرد – عضوتيم ملى آشتى - 1348 متولد – اميررضا خادم - 8

ولى زنده یاد تختى بر خالف وی که در ميان اهل ورزش به دغلکار و رژيمى و جانماز آبكش معروف است 
به خاطر وابستگى به رژيم در دل مردم ايران جايى او و برادرش . ، افتخار مبارزه در راه مصدق را داشت 

خواستند  معروف است که اين دو برادر زمانى به خاطر اينكه پدرشان را به خارج نبرده بودند مى. ندارند
در . تا اینکه فدراسيون مجبور شد پدر آنهارا نيز با خود به خارج ببرد! مسابقات جهانى را تحريم آنند 

  .لمى دانشگاه شهيد بهشتى و نائب رئيس آنفدارسيون آشتى آسيا استحال حاضر عضو هيات ع
 بعد از ديپلم دو سال در حوزه درس خوانده است و در سال - 1343 متولد– خانم الهام امين زاده - 9

 فوق ليسانس حقوق بين الملل را از دانشگاه شهيد بهشتى گرفت براى تكميل پايان نامه اش 1370
همزمان با تحصيل . داد ود را در ايران وبخشى از آن را در انگلستان انجام مىقسمتى از تحقيقات خ
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عضو شوراى فرماندهى سپاه پاسداران منطقه .  در حال تحصيل از انگليس اخراج شد- عماد افروغ - 10
-77در سال .  دآترى از تربيت مدرس گرفت69در سال .  چند سالى نيز طلبه بود- 60 آشور در سال 9

و امنيتى دبير خانه مجمع تشخيص  مسئول گروه سياست داخلى آميسيون داخلى،دفاعى 79
مصلحت بود و در حال حاضر مدير گروه فرهنگ ،هنروتاريخ شبكه يك صدا وسيماى جمهورى اسالمى 

  .ايران است
 آه او هم -داستانهاى تاريخى صدا و سيما یی کار او و دوستان ديگرش مثل نورى زاد و رامين است 

 اینها به -نند عضو گروه جبهه و يالثارات بوده است آند آه مردم نميدا چراغ خاموش آمده و فكر مى
  . اند ها آه نيآورده اند و بر سر تاريخ مردم اين آشور چه عنوان تحليلگر فرهنگى وارد شده

 امام جمعه فحاش سمنان و برادر اخترى نماينده - 1318 متولد – حجت االسالم عباسعلى اخترى - 11
 54در سال . از شاگردان وحيد خراسانى. است" رهبرى"ر بيت در سوريه آه در حال حاضر د"رهبرى "

او . نماينده دور اول مجلس و عضو فعلى شوراى سياستگذارى ائمه جمعه است . دو ماه زندان بود
  .باشد و عالمه طباطبايى مى) ع(مدرس دانشگاههاى امام صادق

، روزهاى جمعه برضد اصالح طلبان شود  اين امام جمعه آه معموًال سخنانش در مجله يا لثارات چاپ مى
" رهبری " داند آه اگر به جايى رسيده است به خاطر وجود اخوئيش در بيت  فحاشی ميکند و خود مى

  .بوده است
 قبل از انقالب با نواب صفوى - 1315 متولد -االسالم سيد محمد مهدى طباطبايى شيرازى   حجت- 12
 60بعد از پيروزى انقالب در سال . اهپيمائى بانوان در تهران بوداز عمليات بزرگ او برگزارى اولين ر. بود

 70 معاون دادسراى عمومى تهران و در سال 62در سال . اوحاآم شرع دادگاه شهردارى تهران بود
دادستان انقالب اسالمى در استان مازندران و . رياست دادگاه مدنى در اداره سرپرستى استان تهران

  . بر انتخابات مجلس خبرگان دوره اول بودعضو هيئت رئيسه نظارت
در زمان تحصيل عضو انجمن .  به آمريكا رفت1350 سال - 1331 متولد- حسين شيخ االسالم - 13

 را با دانشجويان پيرو خط امام،به بازسازى،رمز 59 و58سالهاى . اسالمى دانشجويان اروپا و آمريكابود
 در نخست وزيرى آار دولتى 59اسوسى پرداخت، سال گشايى وترجمه، تكميل وتحليل اسناد النه ج

 سال مملكت در زمان وجود او 20 معاون سياسى وزارت خارجه شد و 60در اوايل سال . خودرا آغاز نمود
 سال سفير فوق العاده و تام االختيار 5 به مدت 77او از سال . دچار بالياى عظيمى در روابط خارجى بود

که متاسفانه در " رهبرى" در سوريه بود و از دوستان نزديك اخترى در بيت) اى در واقع خامنه( خاتمى
به عنوان موفق ترين سفير اقتصادى ايران معرفى ) 82در سال(اولين همايش ديپلماسى اقتصادى 

طرح گسترش حرم !!.  مدير نمونه ملى شد81درسال . از ياران نزديك على اآبرواليتى است! گرديد
يل مرقد عماربن ياسر و اويس قرنى و ابى بن قيس ازافتخارات دوره خدمت او و تكم) س(حضرت رقيه 

  . در سوريه مى باشد
اى بس قطور در زد وبندهاى سياسى ايران بعد از انقالب و دخيل در  حسين شيخ االسالم داراى پرونده

  . ترورهاى خارج از آشور است و يار غار واليتى در زد و بندها و ترورها بوده است
 عضو سپاه پاسداران و مسئول جذب و اعزام نيروهاى 58 از سال - 1337متولد- پرويز سروری - 14

 آشورى، تبليغات سپاه 7او مسئوليت تبليغات منطقه . فرهنگى به سراسر آشور بويژه به آردستان بود
 بوده تهران، تشكيل و راه اندازى بسيج غرب تهران، جانشينى دفتر هماهنگى تبليغات ستاد مشترك

است و بعد در حوزه اجرايى مسئوليت تبليغات وانتشارات سپاه پاسداران در سوريه و لبنان را بر عهده 
  . داشت و حاال همين مسئوليت رادر منطقه يك ثاراهللا تهران را به عهده دارد

 و و عجب آنكه در يكى از مراآز ضد اصالحات. او نظامى است و در حال حاضر در سپاه پاسداران است
  .سرآوب نيروهاى دانشجويى به عنوان مسئول تبليغات مشغول به آار است

 باپايان جنگ از طريق سهميه وارد دانشگاه و عضو شوراى مرآزى - 1344 متولد - عليرضا زاآانى – 15
انجمن اسالمى و سپس مسئول بسيج دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى تهران و دانشگاه تهران شد 

از سوابق او مسئوليت محور . ل بسيج دانشجويى دانشگاههاى استان تهران شدو در نهايت مسئو
 و نهايتًا مسئوليت محور 27، قائم مقام اطالعات وعمليات لشگر 3اطالعات وعمليات قرارگاه نجف 

وی سه بار به عنوان مدير نمونه انتخاب شده است و عضو . رابرعهده داشت) ص(لشگرمحمدرسول اهللا
  .بوعات نيز ميباشدهيات منصفه مط

  . آند او آه نظامى است ، در حال حاضر در سپاه پاسداران و بسيج هر دو آار مى
او قبًال معاون ). چشم و ريه(  دندانپزشك و مجروح جنگ شيميايى-1337متولد - سيدعلى رياض - 16

ل سازمان اجرائى سازمان نظام پزشكى، عضو شوراى عالى نظام پزشكى، رئيس هيئت مديره و دبير آ
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و عضو بسيج دانشجويى « گرافيك» فوق ليسانس ارتباط تصويرى - 1343 متولد- خانم فاطمه رهبر – 17
.  دوره عضو شوراى مرآزى حزب مؤتلفه اسالمى4. عمارى و عضو جامعه زينب شددانشگاه هنر و م

  . دبير شوراى عالى سياستگذارى اينترنت سازمان صداوسيما، همچنين مدير باشگاه اينترنتى جوان شد
باتوجه به هزينه باالى »:از نظرات مهم او در باره اينترنت بدین شرح است . بين و مديرتوليد شبكه جهان

امكان  درصد محدودى هم آه. ستفاده از اينترنت در آشور ما، که همگان امكان استفاده را ندارندا
دانند و وجود چنين نگرشى در ميان آاربران  استفاده دارند،آن را يك وسيله تفريحى ويا تشريفاتى مى

با توجه .واهد بودهاى غيراخالقى،بدون تاثير منفى نخ اينترنتى در ايران ونيز امكان دسترسى به سايت
به اينكه بسيارى از آشورهاى اروپايى،آسيايى وعربى داراى قانون فيلترگذارى در مبادى ورودى 

ها به صورت قانونمند وشفاف  باشند،جامعه بايد پذيراى اين موضوع،به نحوى آه سايت هامى سايت
  !! مدير نمونه شدند82ر سال ايشان د. «.صورت قادر به آنترل نخواهيم بود درغير اين.آنترل شوند،باشد

او هم آه اين جمالت گوهر بار را گويا از روى ناچارى گفته است، هم عضو جامعه زينب است و هم 
در ظاهر، او مستقل و فقط دبير شوراى . عضو شوراى مرآزى هيات موتلفه و هم آارمند صدا و سيما

توسط  )gooyaa( ست آه سايت گویا آ البته بيخود ني. عالى سياستگذارى اينترنتى صدا و سيما است
  .شود خانم محبيان و با همكارى اين خانم با اين وضعيت ساخته مى

جانشين آميته آب قرارگاه آربال و .  داراى دآتراى تربيت مدرس- 1337متولد- آوچك زاده - 18
حاضر عضو در حال ) آه باعث نابودى و از دست رفتن فاو شد(سرپرستى طرحهاى پدافند آبى در فاو 

  . دانشگاه تربيت مدرس تهران مى باشد)استاديار(هيات علمى 
به « دورهام» به انگلستان رفت و در دانشگاه 1354 در سال - 1332 متولد- دآتر حسين نجابت - 19

بعد از انقالب همكارى مداوم باجهادسازندگى ،بنياد .  دآترا گرفت1358تحصيل پرداخت و در سال 
. باشد از افراد بسيار مستبد و از ياران رفيق دوست مى. ن ،شهردارى تهران داشتجانبازان ومستضعفا

از دوستان نزديك احمد توآلى و مدير بخش سياست خارجى . شناسند ها او را به خوبى مى شيرازى
  .توآلى بود روزنامه فرداى

جويان پيرو خط امام  در زمان تسخير النه جاسوسى همراه دانش- 1338 متولد – خانم زيبا آدخدا - 20
بعد از انقالب فرهنگى به دانشگاه برگشت وبه عضويت آميته انضباطى دانشگاه تهران،جهت . بود

 دآتراى عمومى 63در سال .بررسى وضعيت سياسى و فرهنگى دانشجويان و اساتيد در آمد
كى علوم دندانپزشكى را گرفت و مسئول راهنمايى دانشجويان شاهد وايثارگر دانشكده دندانپزش

  . پزشكى تهران و عضويت در آميسيونهاى مشورتى تخصصى سازمان پزشكى قانونى آشور شد
آلرمون » دآتراى تخصصى اقتصادباگرايش عمومى ازدانشگاه- 1334 متولد – دآترالياس نادران - 21
انسه به هايى آه در فر او به خاطر درگيرى. از اعضاى انجمن اسالمى دانشجويان اروپا. فرانسه« فران

و فعًال سرپرست موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادى . خاطر حجاب دخترهايش داشت معروف شد
  . دانشگاه تهران است

 1367درسال .  در اشغال سفارت آمريكا شرآت داشت- 1338 متولد - دآتر حميد رضا آاتوزيان - 22
 ريسرو در زمينه بيو مكانيك فضاى دانشگاه آيس-موفق به اخذ بورس از دانشكده مهندسى مكانيك هوا

به ايران برگشت ودر دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى 1373و مهندسى ارتوپدى گرديد و در سال 
و دانشگاه ايالتى ) نيوزلند( به دانشگاه آآلند 1380 تا1378طى سالهاى . مشغول تدريس گرديد

  . فعاالن مجامع اسالمى بود درطى سالهاى اقامت دآتر درآمريكا از. رفت) آمريكا (پنسيلوانيا
تحصيالت در انگلستان در .  رشته حقوق دانشگاه تهران- 1332 متولد -اهللا موسوى   دآتر سيد فضل- 23

بود و براى «ليورپول»او عضو و رئيس انجمن اسالمى دانشجويان ايرانى شهر. الملل ى حقوق بين رشته
رئيس مرآز مطالعات عالى بين  وى مدتى.دآر دانشجويان جلسات مذهبى و تفسير قرآن برگزار مى

المللى دانشگاه تهران، مشاور علمى اداره آل بورسها و دانشجويان دآتراى خارج از آشور و دبير 
توسعه  الملل شوراى عالى آميته حقوقى جمعيت دفاع از ملت فلسطين، عضو آميسيون حقوق بين

حمايت ازقربانيان »ته حقوق انجمنقضايى وعضو هيات مؤسس امناء وهيات مديره و رئيس آمي
ايشان همكار خانم الهام امين زاده در مسائل شميمايى و فلسطين .(باشد مى« شيميايى هاى سالح
 علوم قضايى و مدرسه عالى مطهرى -)ع( امام صادق-او مدرس دانشگاههاى شاهد ). باشند مى
  .است

قربانی انفجار حزب جمهورى در ( ض بخش  خواهر دآتر فيا- 1343 متولد- خانم نفيسه فياض بخش - 24
هاى چهارم و پنجم مجلس از تهران  داراى دآتراى فلسفه و آالم اسالمى نماينده دوره). 1360سال 

  . او از اعضاى ارشد جامعه زينب است. انتخاب شد
هاى او  البته سابقه خانم فياض بخش در جامعه زينب زياد است وحيف است آه مردم ايران بحث×××

وی گويا وقتى دارد . ا در مورد مسائل زن و مرد در دانشگاه و نوع ارتباطات آنها هنگام بحث آردن ندانندر
  ×××آند در مورد يك مرد و يك زن در حال گفتگو صحبت ميكند در مورد دو حيوان بحث مى

 باشهيد 1355سال .  پدرش امام جماعت مسجد جامع محل بود- 1331 متولد – حسين مظفر - 25
 سازمان متشكله سازمان مجاهدين انقالب اسالمى با مشى 7از )« صف»بروجردى درسازمان توحيدى 

. ، مشارآت داشت" آميته استقبال ازامام"او درتشكيل .بود "رهبرى امام وانديشه واليت فقيه " پذيرش
مصلحت قبًال عضو مجمع تشخيص . درحال حاضر دانشجوى دآتراى برنامه ريزى امورفرهنگى مى باشد
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 سازمان متشكله سازمان 7از 0 از موسسين گروه توحيدى بدر - 1334 متولد -ايى  حسين فد- 26
در زمان جنگ به جهت ضرورت ارتباط گسترده . و از دوستان ذوالقدر است)مجاهدين انقالب اسالمى

فرماندهى سپاه و وزير سپاه با مجلس شوراى اسالمى وى نماينده مسؤوالن سپاه در امور مجلس 
و ) آربال(هاى جنگ در ستاد جنوب  قبل از آن او مسئول فرهاندهى ستاد فوريت. ودشوراى اسالمى ب

بعد از جنگ مدير آل . او تشكيل دهنده اتحاديه انجمن هاى اسالمى شهررى بود.غرب و ستاد نوح بود
بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمى استان تهران و مدتى نيز مسؤوليت معاون مرآز جهانى 

  . باشد در حال حاضر دانشجوى رشته اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايى مى. اسالمى بودعلوم 
.  داراى دآتراى فقه ازدانشگاه تهران- 1330 متولد- حجت االسالم غالمرضا مصباحى مقدم - 27

اى دردانشگاه آزاد اسالمى آشور، عضو شوراى مشورتى  شغلهاى او رياست نهاد نمايندگى خامنه
ى نگهبان، رياست دانشكده الهيات دانشگاه تهران و معاونت پژوهشى و رياست حقوقى شورا

  ).ع(دانشكده الهيات ومعارف اسالمى دانشگاه امام صادق 
 حزب 60 تير 7 برادر دآترحسن عباسپور تهرانى فرد آه در انفجار - 1329 متولد - على عباسپور- 28

شهادت برادرش با بورس تحصيلى وارد دانشگاه او توانست بااستفاده از .جمهورى اسالمى آشته شد
M.I.Tاى  آمريكا شود و درجه تخصصى مهندسى وفوق ليسانس مديريت سوخت نيروگاههاى هسته

عضو . اى دآترا گرفت آاليفرنيا در رشته مهندسى انرژى هسته« برآلى»و از دانشگاه . رادريافت آند
ده دور چهارم و پنجم مجلس او در حال حاضر استاد نماين. انجمن اسالمى دانشجويان درآمريكا وآانادا

مدعو دانشگاه تورنتو آانادا و در فعاليتهاى تحقيقى وپژوهشى درزمينه هاى تخصصى دردانشگاه تورنتو 
  .آند آانادا شرآت مى

آورد و دوست و همكار باهنر  على عباسپور عضو جامعه اسالمى مهندسين است و مجله جام را در مى
  . ى و غفورى فرد استو مرتضى نبو

اندازى اولين انجمن  در راه.  تحصيالت از دانشگاه بنگلور هندوستان - 1332 متولد - منوچهر متكى - 29
سال . از دوستان اآبر واليتى. نماينده دوره اول مجلس. اسالمى دانشجويان ايرانى در بنگلور فعال بود

ه سمت معاونت امور بين الملل وزارت خارجه و از  سه سال ب1369 سفير ايران در ترآيه و در سال 1364
 سفير جمهورى اسالمى ايران در ژاپن شد و در سال 1372از سال .  است598افراد دخيل در قطعنامه 

 تا به حال معاون ارتباطات سازمان فرهنگ 1380از .  مشاور وزيرامورخارجه درامور بين الملل گرديد 1379
ايزنى ها و خانه هاى فرهنگ درآشورهاى مختلف جهان را عهده دار وارتباطات اسالمى، مسئوليت ر

  . است اين شخص زياد در ايران نبوده. بود
 عضو گروه - دآتراى فلسفه غرب از دانشگاه تهران - 1312 متولد -االسالم احمد احمدى   حجت- 30

 قانونهاى شوراى از افرادى آه. عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى شد. فلسفه دانشگاه تهران است
او بخش تربيت مدرس قم در دانشگاه شفا را .داند عالى انقالب فرهنگى را حاآم بر قوانين مجلس مى

  .راه اندازى آرد تا بتواند مانند دانشگاه تربيت مدرس دانشجويان مورد نياز را پرورش دهد
ين تشكلها عبارتند از  جامعه زينب از گروههاى وابسته به تشكلهاى همسو هستند ا-جامعه زينب × 

 - جامعه اسالمى دانشجويان - جامعه زينب - جامعه اسالمى مهندسين -جمعيت موتلفه اسالمى 
  .  جامعه اصناف و بازار-جامعه وعاظ 

 منطقه 7اغلب فعاليتهايش در .  شهرستان شعبه دارد40دبير آل جامعه زينب، مريم بهروزى است و در 
 سازمان اقتصاد اسالمى به عنوان مرآز بانكى صندوق فرض الحسنه .باشد  شهرستان مى40تهران و 

 -دآتر مرضيه دستجردى : اعضاى برجسته جامعه زينب عبارتند از. با اين جريان همسويى خاصى دارد
  .  منيره نوبخت و نفيسه فياض بخش-پروين سليمى 

  . آه احتياجى به معرفى ندارد-هيات موتلفه × 
ن طيف مقابل انجمن اسالمى مهندسين است آه دبير آل آن را على جامعه اسالمى مهندسي× 

.  مهندس باهنر و مرتضى نبوى نام برد-توان از غفورى فرد  از ديگر اعضاى آن مى. عباسپور بر عهده دارد
  .نشريه جام ارگان آنست 

  . داردقرار) تحكيم وحدت(جامعه اسالمى دانشجويان در واقع مقابل انجمن اسالمى دانشجويان × 
  جامعه وعاظ آه دبير آلش حجت االسالم اآرمى است × 
  .جامعه اسالمى بازار و اصناف آه به دبير آلى سعيد امانى بود× 
باشد و ارتباط نزديكى با  با ریاست مهدوی کنی ،مغز متفكر اين جريانات مى) ع (دانشگاه امام صادق × 

 طالقانى و - ساختمان بزرگ خيابان ولى عصر -صر در اختيار داشتن واحدهاى تجارى ولى ع. بازار دارد
  .آارخانه جامعه و بسيار از واحدهاى تجارى وابسته به اين دانشگاه مويد اين واقعيت است

" و بازوى" پدر ملت"آه روحانيت را . البته آليه اين نيروها زير مجموعه جامعه روحانيت مبارز هستند×
  . يداندو زير مجموعه فقاهت و واليت م" رهبرى

 

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  يك ماشين بمب گذاري شده جنوب بغداد را لرزاند  
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  .يك ماشين بمب گذاري شده، در مقابل پايگاه نيروهاي هلندي در جنوب بغداد، منفجر شد

ل ايلنا، انفجار ماشين بمب گذاري شده در مقابل پايگاه هاي هلندي دست به گزارش سرويس بين المل
  .آم دو نفر آشته و چند تن نيز زخمي شدند

به گزارش خبرگزاري فرانسه، سخنگوي نظاميان هلندي در جنوب پايتخت عراق ضمن تأييد اين خبر 
  :" تصريح آرد

  ."آشته شدگان از نيروهاي ائتالف مي باشند"
 نفر نيز 33قي در ماشين بمب گذاري شده در مقابل پايگاه نيروهاي هلند آشته و  عرا5دست آم 

  .زخمي شدند
به گزارش سرويس بين المللل ايلنا،به گفته يك منبع آگاه پايگاه نيروهاي هلندي در منطقه اي واقع در 

  . عراقي شد5منجر به آشته شدن دست آم ,  آيلومتري جنوب بغداد110
  .از جمله آشته شدگان دو زن هستند :"  فرانسه،اين منبع آگاه افزودبه گزارش خبرگزاري

  . تن نيز زخمي شدند33در اين انفجار 
  

   حكومت عرفي  يا مذهبي-شيعيان و آينده عراق
  

رهبران شيعه در عراق نسبت به تهديد برمر در استفاده از حق وتو در صورت تدوين قانون اساسي 
ي ممنوع آردن قوانين  دت واآنش نشان داده و به وي دربارهعراق براساس اصول اسالمي به ش

  .اسالمي هشدار دادند
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به نقل از خبرگزاري فرانسه، عبدالمهدي الكرباليي، ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
اسالم منبع قوانين ما است به خصوص : فتاهللا سيستاني مرجع تقليد شيعيان عراق گ ي آيت نماينده

  . در آشوري آه اآثريت مسلمان دارد، اين امر حتمي است
  . هيچ آس حق دخالت در قانون اساسي ما را ندارد: وگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت وي در گفت

مريكا در تدوين ي آ ي مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق نيز در رابطه با مداخله يكي از اعضاي برجسته
  . پيش نويس قانون اساسي عراق هشدار داد

آنم اگر آسي در  فكر مي: شيخ صدرالدين القبانچي از اعضاي اين گروه اصلي شيعيان در نجف گفت
ها  خواهند باشد، بحران آفريني آرده و هيچ يك از گروه پي تحميل راه حلي غير از آن چه مردم عراق مي

  .ندخواهان چنين رخدادي نيست
با اين حال سخنگوي پل برمر، حاآم آمريكايي عراق اختالف ميان دولت موقت و شيعيان را ناچيز شمرد 

  . و تاآيد آرد آه آمريكا با اصول اسالمي چالشي ندارد
 انتهاي پيام

  
  

  گوناگون
  

  بهمن سايت امروز29اخبار 
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  يد ستاد آودتا آغاز خواهد شددوم اسفند اقدامات جد

آند بلكه آن را آغاز پاآسازي   تمام شده ارزيابي نمي82ستاد آوتادي پارلماني آار خود را در اول اسفند 
يك فرد مطلع با اعالم موضوع فوق به . داند طلبان چه در درون حكومت و چه در نهادهاي مدني مي اصالح

طلب به دادگاه و محكوميت هر آدام به زندان و   فعاالن اصالحسايت امروز گفت برنامه ستاد مزبور احضار
طلب  هاي اصالح همزمان احضار مديران مسئول روزنامه. هاي اجتماعي است محروميت از فعاليت

در آنار دو اقدام فوق دادگاه فعاالن دانشجويي تشكيل . نو بينجامد يابد تا به تعطيلي ياس افزايش مي
هاي سياسي در دانشگاه دست  شتن يكي دو پرونده قضايي از انجام فعاليتشود تا هرآدام با دا مي

هايي براي  طلبان نيز متقابًال برنامه وي افزود اصالح. بكشند و آرام و سربه زير درس خود را پايان دهند
  .اند ها طراحي آرده افشا و مقابله با توطئه

  لماني اول اسفندغيبت يكصد تن از نمايندگان مستعفي مجلس در آودتاي پار
اند، از شرآت در آودتاي پارلماني  مجلس داده اي آه استعفاي خود را به رئيس  نماينده126يكصدنفر از 

 26يك نماينده مجلس با بيان آمار فوق به سايت امروز گفت تنها . اند اول اسفند محروم يا منصرف شده
 به علت درخواست رئيس مجلس و برخي اند آه عمدتًا هاي انتخاباتي حاضر شده نماينده در رقابت
اند، بوده است تا در مجلس هفتم فراآسيون تشكيل  طلب آه در انتخابات شرآت آرده گروههاي اصالح

 نماينده درباره استعفا اين است آه آن اقدام به علت اعتراض به 26وي افزود توجيه اين . دهند
 براي دفاع از حقوق مردم در مجلس هفتم در هاي غيرقانوني بود و شرآتشان در انتخابات ردصالحيت

  .صورت انتخاب شدن است
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  ناطق نوري رسمًا از فهرست آبادگران حمايت آرد

داند آه مقام رهبري در  آقاي ناطق نوري آه ماه پيش اعالم آرد به علت حضور در بيت رهبري خود مي
ه بود آه آنان بايد از ليست خاصي جريان انتخابات آجا را زد، و در جلسه با ائمه جماعات اعالم آرد

ها به خود  حمايت آنند، باالخره اعالم آرد جامعه روحانيت مبارز تهران ليست آبادگران را از همه فهرست
يك فرد مطلع در اين زمينه به سايت امروز گفت اينكه جامعه روحانيت مبارز تهران . داند نزديكتر مي

حمايت آند به علت اعتراض بسياري از ) فهرست رهبري (تواند رسمًا از نامزدهاي آبادگران نمي
. اند و از جامعه روحانيت مبارز انتظار حمايت دارند آاراني است آه در اين فهرست جاي نگرفته محافظه

آند  وي افزود آقاي ناطق آه مانع دادن ليست جامعه شد اآنون از طرف جامعه روحانيت مبارز اعالم مي
ن جامعه نزديكتر است در حالي آه برخي اعضاي جامعه مانند آقايان هاشمي آه ليست آبادگران به آ

احساس نزديكي ) مانند حزب اعتدال و توسعه(ها  رفسنجاني و روحاني با نامزدهاي ديگر فهرست
  . آنند بيشتري مي

  شوراي نگهبان عامل اصلي آاهش مشارآت مردم در انتخابات و خدشه به حيثيت جمهوري اسالمي
هاي خارجي به  ها، احزاب و شخصيت ت آاهش مشارآت مردم در انتخابات و نيز اعتراض پارلمانمسئولي

جمهوري اسالمي ايران به علت غيرقانوني و غيرآزاد و غيرعادالنه برگزار شدن انتخابات مستقيمًا با 
شوراي نگهبان و غيرمستقيم رهبري است آه با حمايت مطلق از شوراي نگهبان موقعيت ملي و 

يك نماينده مجلس با اعالم مطلب فوق به روزنت . المللي جمهوري اسالمي ايران را تضعيف آرد بين
هاي غلط حاآم بر  امروز گفت چند ماه پيش رسمًا به مقام رهبري پيشنهاد آرديم با تغيير سياست

 آن  و سرآشيدن جام زهر آشور را از وضعيت بحران بيرون آورد اما متأسفانه ايشان عكس آشور،
  .پيشنهادها عمل آرد

  !بندي شده تالش براي احضار بهزاد نبوي به دادگاه به خاطر خواندن نامه طبقه
خبرگزاري مهر به نقل از يك مقام آگاه ادعا آرد قرائت چند سطر از نامه فرمانده سپاه ثاراهللا عليه آقاي 

يك . ان مجازات آن استبهزاد نبوي، توسط نايب رئيس مجلس جرم بوده و شش ماه تا سه سال زند
فرد مطلع در اين زمينه به سايت امروز گفت اين ادعاها مقدمه تشكيل پرونده قضايي عليه آقاي بهزاد 

دانند فرصت مناسبي براي او فراهم  آاران نگران احضار وي هستند زيرا مي نبوي است اگر چه محافظه
زود ستاد آودتا از نامه نمايندگان به رهبري وي اف. شود آه برخي مطالب را با مردم در ميان بگذارد مي

بسيار عصباني است و ممكن است دست به اقدامات غيرمنطقي بزند آه در اين زمينه هوشياري همه 
به گفته اين فرد مطلع مقام رهبري به علت اينكه مخاطب اين . طلبان و نيز مردم ضروري است اصالح

زيرا . اي شوند آه احتمال دارد انجام شود ام نابخردانهنامه هستند مسئوليت دارند مانع هرگونه اقد
  .اي خودسر بوده است آسي باور نخواهد آرد آه هر اقدام نابخردانه

  دهند طلبان راي مي  درصد شرآت آنندگان در انتخابات به اصالح70
 جاري، بيش از هفتاد درصد   در هفته يك فرد مطلع به سايت امروز گفت طبق آخرين نظرسنجي

  .طلب راي دهند خواهند در انتخابات شرآت آنند، قصد دارند به نامزدهاي اصالح هاي آه مي هرانيت
  

  درخشش شمس وهابي در بين نمايندگان مجلس
. الدين وهابي نماينده مردم تهران زبانزد خاص و عام در مجلس شده است شهامت و وارستگي شمس

روز گفت آقاي وهابي از ابتدا صالحيتش تاييد شد، با يك نماينده متحصن با بيان مطلب فوق به سايت ام
وجود اين او اولين بيانيه متحصنان را عليه آودتاي پارلماني خواند و نامه خطاب به رهبري را نيز ديروز وي 

  .قرائت آرد
  آاران اول اسفند رفراندم ملت ايران عليه محافظه

يك فعال . شود آاران دقيقًا اعالم مي ربارة محافظه رفراندم برگزار و نظر ملت ايران د82جمعه اول اسفند 
آه تمام گروههاي ) آبادگران(سياسي در اين زمينه به سايت امروز گفت ميزان آراي فهرست رهبري 

آار را نشان  آنند، پايگاه مردمي جناح محافظه اند از اين نامزدها حمايت مي آار اعالم آرده محافظه
 درصد آراي واجدان 10ها فهرست و نامزدهاي اين جناح آمتر از  سنجيوي افزود طبق نظر. خواهند داد

 درصد مردم مخالف حاآميت 90شرايط را به خود اختصاص خواهد داد آه معناي آن اين است آه بيش از 
 درصد مردم مخالف 2/98اند آه تا  آاران بر اين عقيده وي در خاتمه گفت ظاهرًا محافظه. آارانند محافظه
  .د، حق حاآميت انحصاري خود را بر آشور از دست ندهندآنها نشون
  وقفه شوراي شهر تهران براي پيروزي آبادگران تالش بي

يك . گيري آبادگران را توضيح داد رئيس شوراي شهر تهران در جامعه اسالمي مهندسين نحوه شكل
تهران با تمام نظر سياسي در اين زمينه به سايت امروز گفت شهردار و اعضاي شوراي شهر  صاحب

  .آاران تضمين شود اند تا پيروزي محافظه هاي انتخاباتي مجلس هفتم شده توان صحنه وارد رقابت
  ها در مورد درج نامه نمايندگان به رهبري اخطار حسن روحاني به رسانه

م هاي آشور انتشار متن نامه نمايندگان به مقا ها و روزنامه آقاي حسن روحاني در تماس با خبرگزاري
يك فرد مطلع با بيان اين مطلب به سايت امروز گفت با وجود اين برخي . رهبري را ممنوع اعالم آرد

. نو اين متن را با حذف عباراتي آه مستقيمًا خطاب به رهبري است منتشر آردند ها مانند ياس روزنامه
  .ها سايت بازتاب نيز اين نامه را منتشر نكرد وي افزود عالوه بر خبرگزاري
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  آاران است سفر پرنس چارلز مقدمه به رسميت شناختن محافظه

آاران را بايد به رسميت شناخت و با آمك آنها مسائل عراق و  دولت انگلستان معتقد است آه محافظه
يك فرد مطلع با بيان مطلب فوق به سايت امروز گفت اختالف آمريكا با انگلستان . افغانستان را حل آرد
ها نگران تكرار وضعيت پس از آودتاي  اروپا در همين نكته نهفته است آه آمريكاييو بخشي از اتحاديه 

ها متوجه   مرداد هستند آه انگلستان بيشترين بهره را از سقوط دآتر مصدق برد اما همه انتقاد28
عد  سال ب25نظران اشغال سفارت اياالت متحده را در تهران  اي آه بسياري از صاحب گونه  به آمريكا شد،

آند اما در باطن در  طلبان دفاع مي وي افزود انگلستان در ظاهر از اصالح. اند از آودتا پاسخ آن خوانده
دهد و سفر پرنس چارلز هم براي اين بود آه نشان دهد  آاران تالش زيادي انجام مي جهت تاييد محافظه

ارتباطات بعدي بريتانيا با اوضاع ايران عادي است و انتخابات مجلس هفتم با مشكل مواجه نيست تا 
  .تهران آامًال توجيه شود

  الريجاني و آيف انگليسي
سريال آيف انگليسي آه در آن سعي شده است طرفداران جمهوريت در ايران، انگليسي نشان داده 

طلب در اين زمينه به سايت امروز گفت انگلستان در ايران  يك فعال اصالح. شوند، اين هفته پايان يافت
آند، باعث   بودن متهم مي طلبان را به انگليسي الريجاني اصالح  زيادي دارد، اما اينكه آقاي علي ايادي

 افزود نفوذ برادران الريجاني آنقدر زياد است آه پس از مالقات جواد  وي. شود انبساط خاطر انسان مي
صادق الريجاني به عضويت در منظور جلب حمايت انگلستان از آقاي ناطق نوري،  براون به  الريجاني با نيك

  .شوراي نگهبان منصوب شد
  طراحان حذف آزاديخواهان از صحنه انتخابات، همكاران سابق سعيد امامي هستند

طراحان حذف سازمانيافته داوطلبان مدافع حقوق ملت و معتقد به پاسخگو شدن قدرت همكاران سابق 
. اند قضائيه مشغول فعاليت ما، سپاه و قوهسعيد امامي هستند آه اآنون در شوراي نگهبان، صداوسي

يك فرد مطلع با افشاي اين مساله به سايت امروز گفت اين ستاد آه با محوريت آقاي علي الريجاني و 
االسالم حجازي در حذف آانديداها  عضويت آقاي جهرمي شكل گرفته است در هماهنگي آامل با حجت

  .عمل آرد
  خابات غيرآزادسكوت رمضانزاده در اعتراض به انت

با وجود تعداد زيادي خبرنگار خارجي در ايران، سخنگوي دولت همچنان از انجام مصاحبه داخلي و 
يك فرد مطلع با بيان مطلب فوق به سايت امروز گرفت دآتر رمضانزاده در . آند خارجي خودداري مي

  . استاعتراض به غيرآزاد و غيرعادالنه برگزار شدن انتخابات سكوت اختيار آرده
  روز يكشنبه راديوي مجلس شنيدني خواهد بود

روز يكشنبه آينده مردم ايران به راديو مجلس گوش خواهند آرد زيرا آه چند نماينده داليل استعفاي خود 
يك نماينده مجلس با بيان موضوع فوق به تارنماي امروز گفت . را به اطالع ملت ايران خواهند رساند

. رسد استعفانامه وي حاوي نكات مهمي باشد ي آرمين است آه به نظر مييكي از اين نمايندگان آقا
طلبان حداآثر مانند مجلس چهارم خواهد شد  آردند رد صالحيت اصالح آاران تصور مي وي افزود محافظه

شود حال آنكه اين بار مسأله  آنند و سپس با برگزاري انتخابات همه چيز تمام مي آه يك دو اعتراض مي
طلبان تصميم دارند اعتراض خود را به اقدامات غيرقانوني نهادهاي انتصابي  متفاوت است و اصالحماهيتًا 

آه با سكوت يا رضايت مقام رهبري همراه است، ادامه دهند تا وضع اصالح شود و همه به قانون عمل 
  .آنند

  نامه به سازمان مجاهدين انقالب اي و قمي با اعطاي مجوز هفته مخالفت اژه
اي و قمي دو عضو هيات نظارت بر مطبوعات  رد مطلع به سايت امروز گفت آقايان محسني اژهيك ف

نامه به مجاهدين انقالب اسالمي آبستراآسيون آردند و جلسه  آشور براي مخالفت با دادن مجوز هفته
ويند به گ وي افزود آقايان معتقد به برانداز بودن مجاهدين انقالب هستند و مي. هيات را ترك نمودند

به گفته وي اين دو با دادن مجوز جديد روزنامه . نامه داد وجه نبايد به اين سازمان اجازه انتشار هفته هيچ
  .به عنوان ارگان حزب مشارآت نيز مخالفند

  آنند سازي مي آاران با ارائه آمار غيرواقعي براي تقلب در انتخابات زمينه محافظه
 درصد دانشجويان در انتخابات مجلس 60ران و نيز مشارآت بيش از  درصد مردم ته88ارائه ارقام شرآت 

آاران موجب نگراني فعاالن سياسي شده است، يك فرد آگاه با اعالم مطلب فوق  هفتم توسط محافظه
هاي بزرگ تقلب باشد آه خبر آن بين  تواند مبين طرح به سايت امروز گفت طرح اين آمار غيرواقعي مي

  .مردم شايع است
  ايم ائتالف آبادگران را ما ايجاد آرده: رباهن

يك . اند محمدرضا باهنر رسمًا اعالم آرد آه ائتالف آبادگران را وي و تعدادي از دوستانش تشكيل داده
آار از  هاي محافظه فرد مطلع درباره ائتالف آبادگران گفت حمايت رسمي حزب مؤتلفه و ساير تشكل

 بود آه اين گروه  دهاي اين حزب جاي ترديد باقي نگذاشتهآبادگران و گرايش فكري و سياسي نامز
وي افزود اين عده قبًال با نام . اند آاران قديم هستند آه با نام جديدي وارد صحنه شده همان محافظه

اي آه  اند از هيچ واژه آردند اما اين بار ترجيح داده فعاليت مي“ ائتالف گروههاي خط امام و رهبري”
  .ار بودن آنان باشد، استفاده نكنندآ نشانگر محافظه

  تالش خبرگزاري فارس براي ايجاد شكاف در بين نمايندگان مستعفي
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خبرگزاري فارس بالفاصله پس از قرائت نامه نمايندگان مستعفي به رهبري تالش آرد با انجام مصاحبه 
  .نان تهيه نشده استبا تعدادي از نمايندگان، اين مساله را القا آند آه اين نامه با موافقت متحص

  استراتژي دوگانه صداوسيما در مورد انتخابات مجلس ششم و هفتم
طلبان به صداوسيما  نظر تبليغاتي به سايت امروز گفت در انتخابات مجلس ششم اصالح يك صاحب
آردند آه چرا چند روز مانده به انتخابات ساآت بوده و عزا گرفته است اما امسال اخبار و  انتقاد مي

هاي گوناگون صداوسيما و به شكل  هاي شبكه هاي مربوط به انتخابات در صدر تمام برنامه ارشگز
  .افراطي آن قرار دارد
  !ارتباط با امام زمان

آنيم حلقه وصل ما نيز به امام  خواهش مي. هستيد و با ايشان ارتباط داريد) ع(شما نايب امام زمان
لع با بيان مطلب فوق از زبان يكي از ديدارآنندگان با مقام يك فرد مط. زمان شويد و دست ما را بگيريد

رهبري در روزهاي گذشته به سايت امروز گفت پخش اين قسمت از برنامه ديدار توسط صداوسيما در 
وي افزود معلوم نيست چرا دفتر رهبري آه بر پخش . شب پيش بازتاب بسيار منفي در جامعه داشت

  .آند، مانع پخش اين قسمت از ديدار نشد نظارت ميهاي ايشان در صداوسيما  برنامه
  برانگيز سه تاييد صالحيت سئوال

تاييد سه داوطلب انتخابات دو روز مانده به پايان تبليغات رسمي نامزدها، مديريت خردمندانه 
يك فرد مطلع با اعالم مطلب فوق به سايت امروز . دهد آاران را بر شوراي نگهبان نشان مي محافظه
خصوص آنكه شوراي نگهبان اعالم آرده بود پرونده رسيدگي  قيقًا علت اين تاييد معلوم نيست بهگفت د

  .ها را بسته است به صالحيت
  تا مجلس ششم هست، دادگاه متهمان قتل زهرا آاظمي برگزار نخواهد شد

ورد به يك شخص آگاه در اين م. دادگاه رسيدگي به پرونده زهرا آاظمي در تيرماه تشكيل خواهد شد
آاران دادگاه مذآور را بعد از مجلس ششم برگزار خواهند آرد زيرا تصور  محافظه: روزنت امروز گفت

وي افزود رسيدگي . اي به روند دادرسي و حكم صادره اعتراض نخواهد آرد آنند در آن زمان نماينده مي
ورت خواهد گرفت و در  ميلياردي مديريت صداوسيما نيز بعد از تشكيل مجلس هفتم ص525به تخلفات 

به گفته اين شخص مطلع هنوز معلوم نيست آه پس از . نتيجه آقاي علي الريجاني تبرئه خواهد شد
 ميليارد توماني محاآمه و مجازات 525آننده گزارش تخلفات  تبرئه آقاي الريجاني، آيا نمايندگان تهيه

  .خواهند شد يا خير
  جلس هفتمحداد عادل يا احمد توآلي رئيس م: همشهري

هفتگي روزنامه همشهري امروز با مصاحبه با آقايان “ انديشه سياسي اسالم”نامه  ويژه“ خردنامه”
به تبيين حقوق ) معاون آقاي فالحيان(اله حسينيان و مصطفي پورمحمدي  محمدجواد الريجاني، روح

به سايت امروز يك فعال مطبوعاتي با بيان خبر فوق . شهروندان در انديشه سياسي اسالم پرداخت
نبايد ”گفت تيتر سخنان آقاي الريجاني آه در صفحه اول روزنامه همشهري نيز درج شده، اين است 

وي افزود همشهري امروز آقايان حداد عادل يا توآلي را رئيس “ .براي مرگ اصالحات شادي آنيم
  .مجلس آينده معرفي آرد

  آند را منتشر ميوزارت نفت اسامي افراد متخلف در پرونده استات ويل 
در صورتي آه نتايج تحقيقات دادستاني نروژ حاآي از بروز تخلف : الملل گفت معاون وزيرنفت در امور بين

. از سوي مديران وزارت نفت در پرونده استات اويل باشد، اسامي اين افراد اعالم خواهد شد
قضائيه محول شده و پليس فساد  قوهنژادحسينيان افزود پيگيري پرونده استات اويل به وزارت اطالعات و 

  .مالي نروژ نيز اسناد و مدارك اين پرونده را از شرآت استات اويل خارج آرده و در حال تحقيق است
  جشن جمهوريت نظام در اول اسفند است: عسگراوالدي

هاي تلخ و  گفتن حرف. اول اسفند جشن جمهوريت نظام است: عسگراوالدي دبيرآل حزب مؤتلفه گفت
آند و  دوا نمي] اند آساني آه به هر دليل از رقابت انتخاباتي محروم شده[من شادآن نه درد آنها دش

  .آند هاي راي نااميد و دلسرد مي نه مردم را نسبت به حضور در پاي صندوق
  آار براي مناظره در مورد عملكرد مجلس ششم دعوت مزروعي از جناح محافظه
ها  هاي رسمي و بولتن  اينكه در طول عمر مجلس ششم همه تريبوننماينده مردم اصفهان با اشاره به

آاران هجمه تبليغاتي شديدي را براي تخريب و تهديد و تحديد اين  هاي غيررسمي محافظه و سايت
معلوم نيست اگر به راستي مجلس ششم آارنامه درخشاني : نو نوشت مجلس به آار بستند در ياس
بوده چرا اينان بايد اين همه انرژي و توان خود را صرف آن آنند و البد تا نداشته و آارآمد و تأثيرگذار ن

توان در خصوص  اما مي. انتهاي آار مجلس ششم هم توپخانه تبليغاتي اينان خاموش نخواهد گشت
به صورت زنده در رسانه ملي يا هر مكان عمومي با افرادي آه به نقد و تخطئه “ آارنامه مجلس ششم”

سخن گفتن يكسويه و تنها به قاضي رفتن و . پردازند، مناظره آرد ششم پرداخته و ميعملكرد مجلس 
شاد و خرسند بازگشتن هنري نيست و خوشبختانه دفاع از آارنامه مجلس ششم ديگر منفعتي 

مزروعي گفت اگر به . آار نگرانش باشند انتخاباتي يا جناحي براي امثال بنده ندارد آه دوستان محافظه
ن دوستان در ادعاهاي خود صادقند و هدفشان اين است آه مخاطبشان به داوري درستي از واقع اي

عملكرد مجلس ششم دست يابند امكان آن را فراهم سازند آه در يك مناظره دوطرفه و در منظر 
  .روي شود هر آه در او غش باشد همگان به اين موضوع بپردازيم تا سيه

  ي راي آوردن آبادگرانجم، آيهان و همشهري برا تالش جام
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جم و همشهري آه هر سه دولتي هستند، در  هاي آيهان، جام شد روزنامه همچنانكه پيش بيني مي
بادگران راي اول  تبليغات به نفع آبادگران، در صفحه اول خود آماري را درج آردند آه طبق آنها فهرست آ

آاران در  ه تارنماي امروز گفت محافظهيك فرد مطلع در اين زمينه ب. مردم تهران را آسب خواهد آرد
گويند فهرست آبادگران مورد تاييد  آنند و به صد زبان مي روزهاي آخر ديگر ظواهر امر را رعايت نمي

“ شهري آباد”وي افزود تبليغات وسيع شهرداري تهران مبني بر اينكه براي . ماست و بايد راي بياورد
  . آند م مردم را به دادن راي به فهرست آبادگران تشويق ميمردم هوشيارانه راي دهند، نيز غيرمستقي

  موقعيت آمريكا در حال افول است: نامزد آبادگران
عليرضا زاآاني رئيس بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و نامزد ائتالف آبادگران با بيان اينكه موقعيت 

توان به تغيير رفتار  ائل شود مياگر آمريكا حقوق برابري براي ايران ق: آمريكا در حال افول است گفت
آمريكا انديشيد، هر چند اين با توجه به خصلت آمريكا غيرممكن است و بدون شك اگر رفتار آنها تغيير 

  .نكند امكان برقراري رابطه با اين آشور به هيچ وجه وجود ندارد
  ترين انتخابات آشور است مجلس هفتم يكي از رقابتي: باهنر

ترين انتخابات در طول سالهاي  انتخابات هفتم يكي از پررقابت: ي مهندسين گفتدبيرآل جامعه اسالم
فهرست ائتالف آبادگران : باهنر با اشاره به اهميت انتخابات مجلس هفتم، گفت. پس از انقالب است

گراست و جامعه اسالمي مهندسين از اين  هاي اصول محصول ماهها رايزني احزاب، گروهها و شخصيت
  .آند يت ميفهرست حما
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