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انتخابات مجلس شللورای اسللامی و میان 
دوره ای خبللرگان رهبللری با وجللود همه 
تاش هایللی کلله آمریکا و دیگر دشللمنان 
ایللران اسللامی انجللام دادند تللا به هدف 
خود برای کمرنگ کردن مشللارکت مردم 
در انتخابللات بینجامد، با حضور حداکثری 
مردم برگزار شللد. انقاب اسامی ایران به 
رأی مردم متکی اسللت، همه ارکان کشور 
بللا رأی مسللتقیم و غیرمسللتقیم مللردم 
انتخاب می شللوند و این ویژگی در بسیاری 
از کشللورهای دنیللا وجللود نللدارد، حتی 
بسللیاری از کشللورها هسللتند که تاکنون 
رنگ انتخابات را به خود ندیده اند، چرا که 
حکومت آنها، دیکتاتوری و موروثی اسللت، 
حتللی کشللورهایی همچللون انگلیس نیز 
علیرغم ژست دموکراتیک بودن، سلطنتی 
اسللت و انتخابات مجلس آن نیز زیر سایه 
ملکه و مجلس اعیان اسللت و مجلس عوام 

نقش تعیین کننده ای ندارد.
رژیم هایللی چون عربسللتان سللعودی که 
یک حکومت پادشللاهی موروثی را در این 
کشللور تشللکیل داده اسللت، به رأی مردم 
هیچ اعتباری قائل نیسللت و به مردم خود 
ارزش نمی دهد. یکللی از نکاتی که همواره 
در انتخابللات ایران با توجه ویژه روبرو بوده 
است، جدای از جنس انتخاب مردم، حضور 
گسللترده آنها پای صندوق های رأی است، 
این ویژگی همواره یکی از مؤلفه های قدرت 
ایران اسللامی بوده است که تاکنون مردم 
آن را حفللظ کللرده اند و نقش خللود را به 

خوبی ایفا نموده اند.
برای همین اسللت کلله دشللمنان انقاب 
اسللامی در مقطع انتخابات و حتی ماه ها 
پیش از برگزاری آن، تاش بسیاری را آغاز 
می کنند تللا با اقداماتی که انجام می دهند، 
مللردم را از شللرکت در انتخابات دلسللرد 
کنند. دشمنان به خوبی می دانند که اقتدار 
و قدرت جمهوری اسللامی ایران به مردم 
وابسته است و اگر ایران را تحریم اقتصادی 
می کنند یا فشللارهای سیاسی خود را علیه 
ایران افزایش می دهند، مردم را تحت فشار 
قرار می دهند تا بتوانند آنها را از مشللارکت 

سیاسی و اجتماعی دور کنند.
مللردم بللا آگاهی و اشللراف کاملللی که بر 
شرایط و اوضاع منطقه و داخل کشور دارند 
می دانند که قهر با انتخابات و صندوق رأی 
نمی تواند راهکار مناسبی باشد، چرا که این 
اتفاق، خواسللته دشمنانی است که بیش از 
40 سللال است در پی آن هستند و در این 
مدت هیچگاه به هدف خود دسللت نیافته 
اند. مشارکت گسترده مردم با وجود هجمه 
گسللترده ای که از سوی رسللانه های جبهه 
دشللمن علیلله انتخابات در ایللران صورت 
می گیرد، پاسخی به همه تاش هایی است 
که از سللوی شبکه های گسللترده ماهواره 
ای و فضللای مجازی بللرای تزریق ناامیدی 
و دلسللرد کردن مردم داده شد. گرچه آنها 
هیچگاه از تاش دشمنانه خود دست بردار 
نبللوده و نخواهند بود و هر بار با ترفندهای 

تازه وارد میدان می شوند.
همگان می دانیم که مشللکاتی در کشللور 
وجللود دارد، مشللکاتی که برخللی از آنها 
بلله تحریم ها مرتبط اسللت، برخی دیگر به 
مدیریت هللا و برخللی هم به نللوع انتخابی 
که صورت گرفته اسللت، در انتخابات دوم 
اسللفند ماه که روز گذشللته برگزار شد، به 
نظر می رسللد به خاطر تحوالت و اتفاقاتی 
که دیده می شللود، مردم ایللن بار با آگاهی 
و شعور سیاسی بسیار باالتری پای صندوق 
رأی حاضر شللدند و نماینللدگان خود را به 
خانه ملت فرسللتادند، چللرا که در طول 4 
سللال عملکرد مجلس دهم به خاطر ضعف 
زیادی که این مجلس داشللت، باعث شد تا 
مردم در ایللن انتخابات به گزینه هایی رأی 
بدهند کلله دارای ویژگی هللای متفاوتی از 
دوره گذشللته اسللت. گرچلله هنللوز نتایج 
انتخابات از ترکیب آراء مردم روشللن نشده 
اسللت اما برآیند رفتار سیاسی مردم این را 
نشان می دهد که نامزدهایی با ویژگی های 
انقابی که دارای مؤلفه های زیادی اسللت، 

اقبال بیشتری داشته باشند.

مجلسی متفاوت

ادامه صفحه 2

حجت االسالم خاتمی: 

بزرگان حوزه های انتخابیه بعد از 
انتخابات همایش وحدت برگزار کنند
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سرمقاله

هیات قضایی دادستانی تهران در زندان به دیدن 
نیلوفر بیانی رفت

m.director80@yahoo.com

محمد صفری

روابط عمومی دادسللتانی تهران در باره مسائل مطرح شللده در مورد یکی از متهمان پرونده جاسوسی از 
مراکز نظامی تحت پوشللش محیط زیست اطاعیه ای صادر کرد. روابط عمومی دادستانی تهران در مورد 
مسائل مطرح شده در مورد یکی از متهمان پرونده جاسوسی از مراکز نظامی تحت پوشش محیط زیست 

اطاعیه ای صادر کرد.
متن کامل آن بدین شرح است:

در پی ادعا های مطرح شده از سوی یکی از محکومین به جاسوسی به نام خانم نیلوفربیانی بافاصله هیات 
قضایی ازسوی دادستانی تهران مامور بررسی موضوع شدند که علی رغم مراجعه این هیات به زندان برای 
شللنیدن توضیحات، ادله و اسللتنادات احتمالی نامبرده درخصوص ادعا های منتشرشده درفضای مجازی، 

متاسفانه خانم بیانی حاضر به بیان هیچگونه توضیحی دراین باره نشد.
الزم به ذکر اسللت به دلیل حساسللیت های موجود در این پرونده و ادعا های مطروحه در ۲سال گذشته از 
سوی اشخاص و گروه های مختلف داخلی و خارجی، بازجویی های انجام شده از سوی ضابطین به صورت 
تصویری ضبط شللده و توسللط نهاد های اطاعاتی امنیتی، حفاظتی و نظامی بازرسی های گسترده و کم 
سابقه ای از عملکرد ضابطین انجام شده است؛ لذا انتشار عمومی این ادعا ها پس از گذشت حدود ۲سال از 
بازداشت متهمه در آستانه انتخابات و بافاصله پس از اعام قطعیت حکم محکومین این پرونده و عملیات 
رسانه ای پرحجم از سوی رسانه های معاند خارجی و متاسفانه همراهی برخی افراد داخلی در تکرار این اتهام 
افکنی ها واینکه خانم بیانی از هرگونه ادای توضیح و استدالل دراین زمینه استنکاف می نماید، نشان از یک 
اقدام برنامه ریزی شده دارد، اما باتوجه به حساسیت دستگاه قضایی نسبت به لزوم رعایت کرامت همه افراد 
باالخص حقوق قانونی متهمان و محکومان و زندانیان در کمتر از ۲4 ساعت رسیدگی در خصوص ادعا های 
مطروحه در دستور کار قرار گرفته است. با این همه در پایان الزم به ذکر است این دادستانی همواره آمادگی 
داشللته و دارد تا به هرگونه ادعای مطرح درخصوص تخلفات احتمالی ضابطان علیه این متهم ویا هرفرد 
دیگری نیز رسللیدگی نماید، اما درعین حال نباید اجازه داد تا افکار عمومی جامعه با نشللراکاذیب و اتهام 

افکنی های بی استناد مشوش و متاثر گردد.  مرکز رسانه قوه قضاییه

جزئیات عملیات بازدارندگی سوم
 آرامکو و دیگر تاسیسات حساس عربستان هدف قرار گرفت

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح جزئیات عملیات جدید ارتش و کمیته های مردمی در عمق خاک 
عربستان را اعام کرد. در بیانیه این سخنگو آمده است عملیات توازن بازدارندگی3، شرکت آرامکو و اهداف 
حساس دیگر در شهر ینبع عربستان هدف قرار گرفت و اهداف با دقت باالیی به لطف خدا محقق شد. بیانیه 
سخنگوی نیروهای مسلح دولت یمن آورده است : این عملیات با به کارگیری 1۲  فروند پهپاد از نوع صماد 
3  ، ۲ فروند موشک اسکاد از نوع قدس و یک فروند موشک بالستیک دور برد از نوع ذوالفقار صورت گرفت 
و طی آن شرکت آرامکو و اهداف حساس دیگری در منطقه ینبع به شکل دقیقی مورد هدف قرار گرفتند. 
این بیانیه آورده است عملیات سوم توازن بازدارندگی پاسخی طبیعی به جنایات متجاوزان است که آخرین 
آن در منطقه الجوف به وقوع پیوست در بیانیه سخنگوی نیروهای مسلح یمن آمده است : به رژیم سعودی 

در  صورت ادامه تجاوز و محاصره کشورمان وعده ضربات دردناک و سختی را می دهیم. تسنیم

تکذیب شایعه درگذشت محمدرضا شجریان

پزشللک معالج محمدرضا شجریان گفت: ایشان اکنون به کمک دستگاه تنفس می کنند و نسبت به دو 
روز گذشته 10-1۵ درصد وضعیتشان بهتر شده است ولی شرایط عمومی مناسبی ندارد.

مهرداد بهلولی پزشللک معالج محمدرضا شللجریان درباره آخرین وضعیت وی گفت: وی روز پنجشنبه 
با نارسللایی شللدید تنفسی و عفونت شللدید دستگاه تنفسی به اورژانس بیمارسللتان مراجعه کرد و ما 
بافاصله برایشان لوله گذاشتیم و اقدامات الزم را انجام دادیم. وی افزود: شایعه درگذشت وی یا قطع 

 امید کردن از بهبود و قطع کردن دستگاه ها صحت ندارد؛ ما تمام تاشمان را خواهیم کرد.
بهلولی درباره پایداری وضعیت شللجریان گفت: با درمان هایی که انجام گرفته، نسبت به روز پنجشنبه 

10-1۵ درصد وضعیتشان بهتر شده است ولی شرایط عمومی مناسبی ندارد.  فارس
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جشن ملی
انتخابات دوم اسفند به کوری چشم دشمنان، باشکوه برگزار شد

دادستانی تهران: بیانی حاضر به بیان توضیحات، ادله و 
استنادات خود در مورد نامه منتشره نشد


