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تغییر اتهام »افساد فی االرض« سه متهم محیط زیستی
س��خنگوی قوه قضائیه گفت: مراد طاهباز، نیلوفر بیانی و هومن جوکار سه متهم 
پرونده )موسوم به جاسوسی از مراکز حساس نظامی در پوشش محیط زیستی( 

برای بیان آخرین دفاعیات به دادگاه احضار شدند.
غالمحسین اسماعیلی گفت: مراد طاهباز، نیلوفر بیانی و هومن جوکار سه متهم 

پرونده )موس��وم به جاسوسی از مراکز حساس نظامی در پوشش محیط زیستی( 
برای بیان آخرین دفاعیات به دادگاه احضار ش��دند. وی افزود: بر اس��اس ماده ۲۸۰ 

آئین دادرس��ی کیفری دادگاه می تواند در جریان رس��یدگی به پرونده عنوان اتهامی را 
تغییر دهد و بر همین اس��اس اتهام افراد اش��اره شده از افساد فی االرض به همکاری با 
دولت متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی ایران جهت جاسوسی 
به نفع سیا و موساد تغییر می کند. وی تاکید کرد: بر اساس آیین دادرسی دادگاه تکلیف 

دارد اگر اتهام را تغییر دهد اتهام جدید را تفهیم کند.   ایسنا 

الیحه پالرمو بی اثر تلقی می شود
غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: اگر پس از 
یک س��ال مجمع در مورد الیحه اختالفی هیچ نظری نداده باش��د، نظر شورای 
نگهبان مبنا است. با توجه به اینکه ماده ۲۵ آئین نامه مجمع تبصره ای دارد که 
بیان می کند اگر یک س��ال از یک الیحه اختالفی بین مجلس ش��ورای اسالمی 

و ش��ورای نگهبان در مجمع تش��خیص مصلحت نظام بگذرد، مبنا نظر ش��ورای 
نگهبان اس��ت. بنابراین اگر مجمع در مورد الیحه اختالفی هیچ نظری نداده باش��د، 

نظر ش��ورای نگهبان مبنا است و اشکاالت در مورد الیحه پالرمو باقی است و این الیحه 
بی اثر تلقی می ش��ود. مصباحی مقدم اظهار داشت:  ما در شرایط تحریم آمریکا ناگزیریم 
که تحریم های دش��من را دور بزنیم و چون تحریم های آمریکا را دور می زنیم، ش��فاف 
کردن معامالت برای ناظران FATF که االن در رأس آن  نماینده امریکا ست، ما نباید 

چنین فرصتی را برای دشمنان فراهم کنیم.  باشگاه خبرنگاران

اتحاد سه فراکسیون در حمایت از اطالعات سپاه
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: هر سه فراکسیون سیاسی مجلس امروز در حمایت 
اقدام بزرگ سازمان اطالعات سپاه علیه روح اهلل زم اتحاد داشتند.احمد امیرآبادی 
فراهانی با اش��اره به دس��تگیری روح اهلل زم سرش��بکه کانال معاند آمدنیوز گفت: 
اقدامات این سرشبکه کانال معاند آمدنیوز در راستای کمک به دشمنان ملت ایران، 

در طول چندسال اخیر بود.نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی تصریح کرد: به 
دلیل این اقدام بسیار بزرگ سازمان اطالعات سپاه پاسداران، نمایندگان مجلس بالفاصله 

بعد از شنیدن خبر بیانیه  ای تهیه و امضا کردند. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنش��ان کرد: بیانیه تقدیر از س��پاه پاسداران در رابطه با دستگیری روح اهلل زم، یکی از 
بیانیه هایی است که بسیار سریع نوشته و امضا شد، زیرا معموالً درباره برخی بیانیه ها میان 
سه فراکسیون سیاسی مجلس اختالف نظرهایی وجود دارد اما در این زمینه همه اتفاق نظر 

داشته و هیچکدام با پیش نویس بیانیه مخالفتی نداشتند.  فارس

انتخابات یک مقطع درخشان برای ملت
مس��ئله ی حضور مل��ت ای��ران در صحنه های مختلف 
اداره ی کش��ور، یک پدیده ی بس��یار برجسته و ممتاز 
اس��ت. خطاست اگر خیال کنیم که حضور ملت ایران، 
فقط در صحنه ی انتخابات نمایان و نش��ان دار اس��ت. 
بله، انتخابات در نظام جمهوری اسالمی همیشه ، یک 
مقطع درخش��ان برای ملت بوده است و نشان دهنده ی 
عم��ق اعتقاد این ملت و این نظ��ام به دخالت مردم در 
سرنوشت خود محسوب شده است؛ ولی عمق، برکات، 
گستره و آثار حضور ملت ایران بیش از اینهاست. امروز 
اگر در صحنه ی داخلی و پیش��رفتهای گوناگون علمی 
و فنی و اجتماعی و اقتصادیای که در کش��ور مشاهده 
میش��ود و همچنین در صحنه ی بین المللی، عزت ملت 
ایران و برجستگی و شاخص شدن سیاستهای این ملت 
در منطقه و س��طح جهان یک پدیده ی مهمی است و 
همه ی تحلیلگران و چشمهای بینا و کاوشگر را به خود 
جلب کرده است، همه ی اینها محصول حضور مردم در 

صحنه های گوناگون است.
انقالب صفحه را برگرداند؛ مردم ش��دند صاحب کشور، 
صاحب اختیار کش��ور و تصمیم گیر در مس��ائل کشور. 
حضور مردم در صحنه به این معناست. بعضی نگویند که 
مردم را فقط برای انتخابات میخواهند؛ نه، انتخابات یک 
نشانه است. انتخابات یک مقطع از مقاطع حضور مردم 
اس��ت. مطالبه ی خواستها، مطالبه ی هدفها، دلبستگی 
به این اه��داف، دغدغه ی اینکه چقدر پیش رفتیم و تا 
کجا پیش رفتیم و چه خواهیم کرد؛ بامشکالت چگونه 
دس��ت و پنجه نرم خواهیم کرد؛ ام��روز این دغدغه ها 
در بین مردم ما عمومیت دارد. مردم نس��بت به مسائل 
خاورمیانه حساسند. امروز شما درباره ی مسئله ی عراق، 
درباره ی مسئله ی لبنان، درباره ی مسئله ی مردم مظلوم 
فلس��طین و درباره ی مسائل مسلمانان، جوان و پیرتان 
نسبت به این مس��ائل حساسید، سؤال دارید، استفهام 
دارید و انگیزه دارید. دنبال این انگیزه، اقدام است. این، 
خاصیت حض��ور مردم در صحنه اس��ت و این خدمت 
بزرگی اس��ت که انقالب اسالمی به کشور ما کرد و این 
ملت، یک ملت زنده است.پس از آثار انتخابات این است 
که نشان دهنده ی حیات و خودآگاهِی یک ملت است؛ 
این را بای��د ملت ما با اس��تفاده از فرصت انتخاباتهای 
گوناگون و پیدرپی، تمری��ن و اثبات کند. همچنان که 
از اول انق��الب تا امروز، ما تقریباً به طور متوس��ط هر 
س��ال یک انتخابات داشتیم که مردم به میدان آمده اند 
و انتخاب کرده ان��د؛ برگزیده اند؛ تعیین کرده اند؛ رأی و 
عزم خود را در صحنه ی عمل نش��ان داده اند و آن را به 

کرسی نشانده اند؛ این خیلی مهم است.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم  در آستانه 
انتخابات  مجلس خبرگان
22 آذر 1385

مخاطب شمایید

ه��ر روز که از نیمه دوم س��ال می گذرد، به برگ��زاری انتخابات 
مجلس در دوم اسفند ماه نزدیکتر می شویم ، این درحالی است 
که از هم اکنون اصالح طلبان اس��تفاده اب��زاری از مردم برای در 
دس��ت گرفتن قدرت را در دس��تور کار خود قرار داده اند. اکنون 
اصالح طلبان روزهای سختی را می گذرانند و روزهای سخت تری 
را نیز در پیش دارند.  آنها که روزگاری خود را حامی دولت معرفی 
می کردند، حاال با نزدیک تر ش��دن به انتخابات به طور طبیعی 
تحت فش��ار افکار عمومی قرار گرفته و از م��ردم انتظار دارند تا 
مردم به آنها اقبال نش��ان دهند. با این حال تجربه نشان داده که 
اصالح طلبان که میانه ای با مسئولیت پذیری و پاسخگویی ندارند، 
راه ه��ای دیگری از جمله فرار به جلو را برای رس��یدن به قدرت 
انتخاب می کنند. آنها هنگامه انتخابات در فضای سیاسی کشور 
ظاهر می ش��وند و با انتقال و تکرار دیدگاه های مترقیانه همزمان 
ب��ا تاکید بر خاص ب��ودن خود، تالش می کنند ت��ا بر نمایندگی 
خواس��ته های ویژه مردم صحه بگذارن��د.  از جمله تاکتیک های 
آنان، که تازگی ندارد استفاده از هیجان انتخابات و مردم است و 
تالش می کنند تا بدون ارائه برنامه و با شعار، مردم را گمراه کنند 
و از فراموش��ی حافظه تاریخی مردم سو استفاده کنند، اما مردم 

می دانند که آزموده را آزمودن خطاست .
 گامهای اولیه

مشکل این روزهای اصالح طلبان برای انتخابات مجلس نه شورای 
نگهبان، نه لیست و نه استراتژی انتخاباتی بلکه آنها نگران حافظه 
تاریخی مردم هستند و برای پاک کردن آن می کوشند که احتماال 
این گام ها بیشتر و بلندتر خواهد شد. این گروه برای جلب حمایت از 
مردم در اولین گام از دولت و مجلس فاصله گرفته و مدعی هستند 

دولت و مجلس اصالح طلب نبوده و کم کاری، ضعف و ناکارآمدی 
آنان را نباید به پای اصالح طلبان گذاشت. جالب آنجاست که در 
حمای��ت از دولت  نیز صداقت به خرج ندادند؛ امتیاز گرفتند، به 
جای بدهکاری، طلبکار دولت شدند و به وقتش، با دولتی که در 
تقصیرها و انحرافات و سوء عملکردهایش شریک بلکه متهم اول 
بودند، فاصله گذاری و از خود س��لب مسئولیت کردند. همه می 
دانند که اصالحات 31 س��ال از 4۰ سال تاریخ انقالب در قدرت 
بوده و در تمامی این 31 سال وضعیت  را بدتر از قبل کرده است. 
در حقیقت هر بار با هدف  قرار دادن نسل جوانی که گذشته  را به 
خوبی به یاد ندارد، روی موج نارضایتی ای که در حقیقت خودشان 
ایجاد کرده اند س��وار می شوند و قدرتشان  را تثبیت می کنند.  از 
دیگر تاکتیک های این گروه حمله به شورای نگهبان و زیر سوال 

بردن نظارت استصوابی است. 
این گروه تاکید دارند که اگر شورای نگهبان صالحیت آنان را رد 
نمی کرد، اینک مجلس کارآمد داشتیم! که می توانست راهکاری 
برای مش��کالت موجود ارائه و دولت را به س��مت درست هدایت 
کند.  جالب آنجاس��ت که برای شورای نگهبان خط و نشان می 

کشند و از »انتخابات مشروط« سخن می گویند . 
اصالح طلبانی که مطمئن هس��تند، صالحیت شان رد می شود، 
برای اینکه نظام را بترسانند، می گویند اگر شورای نگهبان سخت 
بگیرد سطح مشارکت پایین می آید، این تنها یک ترفند تبلیغاتی 
اس��ت. البته این روش تازگی ندارد که از نمونه آن تحصن برخی 
نمایندگان مجلس ششم است که خاطره آن هنوز در اذهان باقی 
مانده اس��ت.  روش دیگری که آنها برای رسیدن به قدرت انتخاب 

کرده اند زیر سوال بردن ساختار اداره کشور و قانون اساسی و 
سیاست های کالن است. 

آنها می گویند که  اشکال از نحوه مدیریت و سیاست های آنان 
نیست بلکه گره کار در ساختار کشور است.

 توهین به مردم 
آنه��ا همواره وعده های خود را هم فراموش می کنند و همین 
مدعیان حقوق ش��هروندی به هنگام رس��یدن به قدرت ضمن 
اهانت به مردم آنها را دارای گرایش های  پوپولیس��تي می دانند 
ک��ه تربیت عقلی ندارند و آرای آنه��ا را در حکم میادین نفت و 
گاز می دانند که باید بس��رعت جذب ش��ود وگرنه رقیبان آن را 
در دست می گیرند. این جریان سیاسی بارها با توهین به مردم 
ایران آنها را »استبدادزده«، »دچار بحران اخالقی« و »کسانی که 
می توان آنها را فریب داد و رأیشان را خرید« نامیده و مردم حتی 
برای دریافت مرگ موش هم صف می کشند« و در دوران قدرت 
خ��ود اعالم کردند که اگر چند درصد م��ردم هم زیر چرخ های 

توسعه لِه شدند اشکالی ندارد!
اکنون اصالح طلبان برای کسب مقبولیت اجتماعی و جلب آرای 
عمومی تالش می کنند مانند همیشه چهره ای متفاوت با گذشته 
از خود نشان دهند تا زمینه کسب موفقیت آنها در آوردگاه های 
پیش رو فراهم ش��ود. این در حالی اس��ت که حضرت امام)ره( 
در مورد همین مردمی که در مناس��بت های مختلف، دین خود 
را ب��ه نظام و انق��الب و رهبری ادا می کنن��د، فرمودند: »من به 
جرئت می گویم مردم ایران در این زمان از مردم حجاز در زمان 
رس��ول اهلل)ص( و از مردم کوفه در زمان ام��ام علی)ع( برترند.« 

همچنین رهبر معظم انقالب اس��المی در مورد مردم فرمودند: 
»حقیقتا مردم ولی  نعمت ما و کارگزاران این نظام هستند.«

 در نهایت
اینک��ه اصالح طلبان فکر می کنند که مردم به راحتی مواضع و 
اقدام��ات آنها  را در چن��د انتخابات اخیر فراموش کرده و انتظار 
دارن��د مردم نیز چیزی به ی��اد نیاورند و مطالبه ای نکنند، جای 
تعجب اس��ت.  شاید آنها گمان می کنند حافظه جامعه به اندازه 
ماهی قرمز اس��ت، اما آنها نمی دانند که مردم مارگزیده ای شده 
اند که از ریسمان سیاه و سفید هم می ترسند و نمی خواهند از 

یک سوراخ دوبار گزیده شوند. 
مردم ش��عارهای زیبا در مورد اصالحات گام به گام، سلفی های 
س��لبریتی ها، تَکرار و تَکرار کلمه ی امی��د و هزاران چیز دیگر را 
همه به خاطر دارند.  اگرچه اصالح  طلبان می کوشند که حافظه 
تاریخی مردم را از  شعارهای ش��ان پاک کنند اما باید گفت که 
اس��تفاده از چنین روشی ضعیف و ناکارآمد نه تنها نگاه مردم به 
اصالح طلب��ان را ترمیم نمی کند، بلکه تتمه آبرو و اعتبار آنها را 
به باد می دهد.  نگاهی به کارنامه و عملکرد ش��ورای شهر تهران 
و ش��هرداری پایتخت در دوره اخیر که با حضور افراد دست اول 
اصالح طلب اداره می ش��ود ب��ه تنهایی برای اثبات عملکرد آنها 
کافی اس��ت.  مردم فراموش نمی کنند ک��ه کدام جریان بدون 
عذرخواهی از خس��ارت ش��ش ساله به معیش��ت مردم، تنها به 
انتخابات دوم اس��فند چشم دوخته اس��ت؛ گویی که فقط رأی 
مردم مهم اس��ت و نه خودش��ان! مردم از سیاست های اصالح 
طلبان دلزده ش��ده اند و دیگر بی تصمیم��ی و پیگیر نبودن آنها 
را نمی پذیرند و تحمل رفیق گرمابه و گلس��تان قدرت رانتی را 
ندارند.وادادگی و هرز رفت منابع و به هدر رفتن اوقات پیشرفت 
ای��ران در کارنامه اصالح طلبان مش��خص و آثار آن در اقتصاد و 
جاهای دیگر مشهود است.  آنها تنها سفره مردم را کوچک کردند 
و ح��ال با ترفندهای مختلف به دنبال فرار از مس��ئولیت پذیری 
و پاس��خگویی هس��تند ، اما م��ردم به  راحتی اص��ل را از بدل  

تشخیص می دهند.

س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی از گرفتارش��دن "روح اهلل زم"، 
سرشبکه س��ایت وابسته و ضدانقالب "آمدنیوز" توسط سازمان 

اطالعات سپاه خبر داد.
س��پاه پاسداران انقالب اسالمی با انتشار  بیانیه ای با اعالم خبر 
دس��تگیری "روح اهلل زم" سرشبکه سایت ضدانقالب موسوم به 
"آمدنیوز" ط��ی عملیات پیچیده و حرفه ای س��ازمان اطالعات 
س��پاه، بر شکست و جا ماندن سرویس های اطالعاتی دشمن از 

قدرت اطالعاتی سپاه تأکید کرده است.
متن اطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی به این شرح است:

ملت شریف و عاشورایی ایران اسالمی!
در ایام پر شور و شعور اربعین حسینی و تجدید میثاق رهروان 
کرب��ال با آرمان های جاودان س��ید و س��االر ش��هیدان حضرت 

اباعبداهلل الحس��ین)ع( که دشمنان امت اسالمی مقهور عظمت 
و ش��کوه راهپیمایی و اجتماع عظیم و میلیونی زائران، با حقد 
و حس��د نظاره گر تجلی قدرت اسالم و جبهه مقاومت اسالمی 
ش��ده اند؛ خدای بزرگ را شاکریم که در س��ایه الطاف خفیه و 
بیکرانش، پاس��داران گمنام امام زمان)عج( در سازمان اطالعات 
س��پاه را یاری بخش��ید تا یکی از سرشاخه های سراب رسانه ای 
دشمن و جنگ روانی علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
را طی یک عملی��ات پیچیده با حربه فری��ب اطالعاتی گرفتار 
س��ازند و با غافلگیری و دس��تگیری این عنص��ر پلید و مزدور، 
دست برتر و ابتکار عمل خود را در مقابل سرویس های اطالعاتی 

دشمن نشان دهند.
سازمان اطالعات سپاه، در این عملیات حرفه ای، هوشمندانه و 

چندوجهی با به کارگیری روش های نوین اطالعاتی و شگرد های 
ابتکاری، سرویس های بیگانه را مدیریت و فریب داد و "روح اهلل 
زم" سرش��بکه س��ایت ضدانقالب و معاند "آمدنی��وز" را که در 
س��ال های اخیر با هدایت، تأمین و پش��تیبانی مستقیم آنان و 
نیز حمایت ضدانقالب خارج نشین و عوامل داخلی آنها، به عنوان 
یکی از آبشخور های محوری دشمن، عملیات روانی گسترده ای 
ب��رای اختالف افکن��ی در ارکان نظام اس��المی، ایران هراس��ی، 
دروغ پ��ردازی، القای ش��بهه در نس��ل جوان نس��بت به عقاید 
و باور ه��ای دینی و تبلیغ و فراهم س��ازی زمینه ه��ای اقدامات 
خشونت بار و تروریستی؛ ایجاد آشوب و ناآرامی در کشور را اداره 

می کرد به داخل کشور هدایت و بازداشت کند.
نامبرده به رغم اینکه تحت هدایت س��رویس اطالعاتی فرانس��ه 

و حمایت و پش��تیبانی س��رویس های اطالعاتی آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی و مرتبط با س��ایر س��رویس های اطالعاتی قرار 
داش��ت و به صورت ش��بانه روزی با روش های پیدا و پنهان و در 
پوشش های گوناگون و چندالیه ای مورد حفاظت قرار می گرفت، 
در دام فرزندان ملت ایران در س��ازمان اطالعات س��پاه افتاد. با 
س��پاس به درگاه کبریایی و آرزوی قبولی طاعات و ابراز ارادت 
عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( به ساحت مقدس شهدای 
کربال در این ایام نورانی و معنوی؛ اطالعات تکمیلی پیرامون این 
عملیات بزرگ �� که بیانگر شکس��ت و جا ماندن سرویس های 
اطالعاتی دش��من از قدرت اطالعاتی سپاه است �� و نیز شبکه 
پوشش��ی گس��ترده و پیچیده مذکور، متعاقباً به استحضار ملت 
قهرمان و بصیر ایران اسالمی رسانده خواهد شد. سپاه نیوز
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