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انقالب  ثمره  ین  مهم تر
است انتخاب 

]ادامه از صفحه اول[  او با اشاره به برخی برداشت ها از مفهوم جمهوریت 
در کشور تصریح کرد:  »ممکن است برخی فکر کنند یا جمهوری یا اسالمی. 
این غلط است. ممکن است برخی فکر کنند ما جمهوری را تضعیف کنیم 
تا اسالم تقویت شود، اما با همه احترام می گویم اشتباه می کنید دوستان. 
تضعیف جمهوری به تقویت اسالم نمی انجامد. ما در برخی مواقع نباید به 
دنبال این یا آن انتخاب کردن باشیم. امام)ره( به ما آموخت پیشرفت در 

کنار عدالت است و جمهوری در کنار اسالم.«
به  اشاره  با  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  روحانی  حسن 
روز دوم  یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در  انتخابات  برگزاری 
همه  میان  در  انتخاباتی  اسفند  دوم  »انتخابات  کرد:  تصریح  اسفند 
انتخابات هاست. انقالب ما در سایه انتخاب درست ملت به پیروزی رسید 
و برای آن بود که راه انتخاب به روی ما باز باشد. یکی از باالترین ارزش های 
ملی و دینی ما انتخاب و قدرت انتخاب و برگزیدن راهی بهتر در میان راه های 
مختلف است.« رئیس جمهوری ادامه داد: »انتخاب یکی از دستاوردهای 
بزرگ انقالب اسالمی است. حال ممکن است در این انتخابات گله و 
انتقادی داشته باشیم. این اشکالی ندارد، چرا که انتقاد آزاد است، انتقاد 
روحانی  نباشیم.«  منفعل  و  نباشد  انفعال  اما  باشیم،  منتقد  باشد، 
تصریح کرد: »به خاطر این کار یا آن کار نباید با صندوق رأی قهر کنیم، چرا 
که انتخابات و صندوق رأی منجی ماست و در دهه پنجم انقالب که یک 
سال از آن گذشته است باید شاهد انجام خیلی از اصالحات در کشور 
باشیم و نظام جمهوری اسالمی ما باید در سایه رأی و حضور مردم نوسازی، 
سالم تر و شکوفاتر شود. نباید با صندوق رأی و انتخابات قهر کنیم، بلکه 
به هر صورتی که هست باید پای صندوق انتخابات برویم. امام)ره( ما را به 

انتخابات دعوت کرد تا صندوق رأی را رها نکنیم.« 

ابراهیم رئیسی: رأی مردم برای مقاومت است
ابراهیم  حجت االسالم والمسلمین 
سخنرانان  از  قضائیه  قوه  رئیس  رئیسی، 
مطهر  حرم  در  که  بود  بهمن  روز 22  دیگر 
قضائیه  قوه  رئیس  گفت.  سخن  رضوی 
سلیمانی  جنازه  تشییع  در  »مردم  گفت: 
اثبات کردند رأی شان به مقاومت است نه 
به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس  مذاکره.« 
اینکه امروز پیامی نو در بستر گام دوم در این اجتماع است، ادامه داد: 
»سخن اول در بستر گام دوم نه فقط بیرون راندن آمریکایی ها از کشور 
بلکه این بار سخن از بیرون راندن آنها از منطقه است. اراده ملت ها و 
دولت های مستقل منطقه بر این تعلق گرفته که منطقه باید زندگی خود را 
بدون حضور آمریکایی ها و مستکبرین ادامه دهد.« رئیس قوه قضائیه با 
بیان اینکه جامعه مبتنی بر اصول و انقالب اسالمی اهداف مهمی بود که بر 
زبان مردم ما جاری شد و این را فریاد زدند، افزود: »آنچه مردم فریاد زدند 
عبارت بود از استقالل؛ امروز کدام کشور در این ُکره مستقالنه برای منافع 
خود تصمیم می گیرد و عمل می کند؟ مستقل ترین کشور بدون وابستگی 
به شرق یا غرب ایراِن اسالمی است که اساسش بر رأی مردم و احکام نورانی 
اسالم است.« رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز خیلی کشورها با 
کشورهای به ظاهر توسعه یافته دوست هستند، ادامه داد: »ما پیشرفت 

را تنها در حوزه فناوری نمی دانیم. کشوری توسعه  یافته که در پرتو همه 
این  در  است.  معنوی  نیازهای  انسان  نیاز  یک  باشد؛  انسان  نیازهای 

کشورهای توسعه یافته صنعتی از معنویت و عدالت خبری نیست.«

یجانی: حضور مردم در انتخابات تکرار خواهد شد علی الر
شورای  مجلس  الریجانی، رئیس  علی 
اسالمی نیز با حضور در راهپیمایی یوم اهلل 
22 بهمن تهران در جمع خبرنگاران گفت:  
»حضور مردم در راهپیمایی بسیار باشکوه 
بود و این حضور باعث قدرت بیشتر برای 
به  مخصوصا  می شود،  انقالب  حرکت 
آمریکایی ها روشن می گوید مردم به دنبال 

این هستند که منافع خود را حفظ کنند.« 
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: »ما گرفتار یک دشمن بدخیم 
هستیم که با حرف و منطق، مشکل آن حل نمی شود و باید حتما قدرت به 
آن نشان داد، لذا حضور در راهپیمایی بهترین قدرتی است که می توان به 
آمریکا نشان داد و آنها نیز بدانند باید نسبت به خواسته های ملت ایران 
تمکین کنند.« او افزود: »باید دست همه ملت ایران را بوسید، چراکه با 
غیرت در راهپیمایی حضور یافتند و سرمایه بزرگی برای کشورمان ایجاد 
شد.« الریجانی در ادامه یک وجه از جمهوریت را حضور مردم در انتخابات 
دانست و افزود: »از آن جایی که هر دو  سال یک بار در کشورمان انتخابات 
آرمان های  همان  که  انقالب  در  امام)ره(  اهداف  می دهد  نشان  داریم، 
مجلس شورای اسالمی  رئیس  دارد.«  ادامه  است،  اسالمی  جمهوری 
در پایان خاطرنشان کرد:  »حضور مردم در انتخابات تکرار خواهد شد و 

امیدواریم انتخابات پرشوری برگزار شود.«

آیت اهلل جنتی: ما کار خود را کردیم
آیت اهلل جنتی، دبیر شورای نگهبان هم با 
درباره  بهمن   22 راهپیمایی  در  حضور 
انتخابات اظهار کرد: »ما کار خود را کردیم و  ای 
او  کنید.«  را  خود  کار  هم  شما  عزیز  مردم 
تمام  و  خداست  ایام  از  »انقالب  افزود: 
را  ما  مردمی  انقالب  تا  آمدند  قدرت ها 
ما  و  شدند  شکسته  آنها  اما  بشکنند، 
نشدیم و خدا یار و یاور ما بوده است.« دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه 
امام)ره( را خدا یاری کرد، گفت:  »امت امام)ره( را خدا یاری کرد و وقتی خدا 
یاری کند هیچ قدرتی نمی تواند آنها را بشکند.« جنتی افزود: »به کوری چشم 
دشمن، ترامپ، آمریکا، انگلیس و آل سعود مردم ما چهل و یکمین  سال 

پیروزی انقالب شان را جشن می گیرند.«
او افزود: »کسانی را انتخاب کنید که طعم گرسنگی را چشیده باشند، درد 
به فکر  به مجلس می روند  و وقتی  به داد فقرا برسند  بدانند،  را  مردم 
جیب شان نباشند.« دبیر شورای نگهبان تأکید کرد: »کسانی که به فکر 
مردم شان و راستگو، راستگو و راستگو باشند را انتخاب کنید. اگر دیدید 
راست می گویند به آنها رأی دهید و اگر  دیدید دروغ می گویند به آنها رأی 

ندهید.« 

انتخابات دوم اسفند 
انتخاباتی در میان همه 

انتخابات هاست. انقالب 
ما در سایه انتخاب درست 

ملت به پیروزی رسید و 
برای آن بود که راه انتخاب 

به روی ما باز باشد. یکی 
از باالترین ارزش های 

ملی و دینی ما انتخاب و 
قدرت انتخاب و برگزیدن 

راهی بهتر در میان راه های 
مختلف است. انتخاب یکی 

از دستاوردهای بزرگ انقالب 
اسالمی است. حال ممکن 

است در این انتخابات گله و 
انتقادی داشته باشیم. این 
اشکالی ندارد، چرا که انتقاد 

آزاد است، انتقاد باشد، 
منتقد باشیم، اما انفعال 
نباشد و منفعل نباشیم. 

 بازتاب راهپیمایی 22 بهمن
در رسانه های خارجی

برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در تهران و دیگر 
شهرهای ایران، بازتاب گسترده  ای در رسانه های 
وب سایت  در  الجزیره  شبکه  داشت.  خارجی 
میان  تنش ها  افزایش  به  توجه  با  نوشت  خود 
ایران و آمریکا، ده ها هزار نفر به خیابان ها آمدند تا 
چهل ویکمین سالگرد انقالب اسالمی را جشن 
بگیرند. در این گزارش آمده است: »با وجود هوای 
سرد، شرکت کنندگان روز سه شنبه با تکان دادن 
پرچم ایران و در دست داشتن عکس های آیت اهلل 
به  ایران،  اسالمی  جمهوری  بنیان گذار  خمینی، 
میدان آزادی آمدند.« الجزیره در ادامه به بخشی 
انقالب  اینکه  درباره  روحانی  حسن  سخنرانی  از 
اسالمی و بیرون راندن آمریکا از این سرزمین برای 
پرداخته  است،  تحمل  غیرقابل  متحده  ایاالت 
است.  شبکه المیادین نیز در گزارشی به مراسم 
22 بهمن پرداخت و با اشاره به سخنان حسن 
روحانی و محمدجواد ظریف نوشت که جمعیت 
سالگرد  چهل ویکمین  مراسم  در  گسترده ای 
که  کردند  شرکت  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی 
پرچم ایران و تصاویر سردار قاسم سلیمانی را در 

دست داشتند. 
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش خود نوشت 
با وجود اینکه تنش ها میان تهران و آمریکا در چهار 
دهه گذشته، به باالترین حد خود رسیده، مردم برای 
به  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  در  شرکت 
خیابان ها آمدند.  خبرگزاری رویترز در گزارش خود 
نوشت با وجود افزایش تنش ها میان ایران و آمریکا، 
ده ها هزار ایرانی صبح روز سه شنبه چهل ویکمین 
سالگرد انقالب اسالمی را جشن گرفتند. رویترز با 
استناد به تصاویر صداوسیما از راهپیمایی 22 بهمن 
نوشت که شرکت کنندگان در حداقل 6 شهر دیگر به 
کرمان  و  اهواز  مشهد،   ازجمله  تهران،  از  غیر 
پالکاردهای »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسراییل« در 
دست داشتند. رویترز همچنین در گزارش خود به 
نقل از خبرگزاری تسنیم نوشت که در بخشی از جشن 
سالگرد پیروزی انقالب، موشک هایی نیز به نمایش 
گذاشته شد. رویترز همچنین در گزارش خود به نقل 
از حسن روحانی نوشت که برنامه موشکی ایران به 
منظور حمله به کشورهای همسایه نیست.  شبکه 
راشاتودی نیز با اشاره به سردی هوا و بارش برف به 
حضور مردم در مراسم راهپیمایی 22 بهمن پرداخت. 
»جمعیت  نوشت:  راشاتودی  ایسنا،  گزارش  به 
گرامیداشت  برای  ایران  سراسر  در  انبوهی 
چهل ویکمین سالگرد انقالب اسالمی بیرون رفتند. 
در برخی مناطق مردم در برابر سرما ایستادگی کردند و 
به دلیل بارش سنگین برف چتر در دست گرفتند.« 
در این گزارش آمده بود: »در برخی مناطق، بارش برف 
شدید بود، اما مردم تظاهراتی گسترده داشتند و 
تحریم ها و »کارزار فشار حداکثری« آمریکا را محکوم 
کردند.«  بخش عربی خبرگزاری اسپوتنیک در گزارش 
خود از راهپیمایی 22 بهمن که همزمان با چهلمین 
که  نوشت  شد،  برگزار  سلیمانی  سردار  ترور  روز 
راهپیمایی های گسترده ای در شهرهای مختلف 
ایران به مناسبت چهل ویکمین سالگرد پیروزی 
ادامه  در  اسپوتنیک  شد.  برگزار  انقالب 
روحانی،  حسن  سخنان  از  بخش هایی 
که  نوشت  و  داد  بازتاب  را  ایران  رئیس جمهوری 
قوی ترین  راهپیمایی  این  در  گسترده  مشارکت 

پاسخ به کاخ سفید است. 

 محاکمه روح اهلل زم
به اتهام فساد فی االرض

اولین جلسه محاکمه روح اهلل زم در شعبه ۱۵ 
دادگاه انقالب استان تهران و به ریاست قاضی 

صلواتی برگزار شد.
در این جلسه نماینده دادستان ضمن حضور 
در جایگاه گفت:   »حسب محتویات پرونده متهم 
روح اهلل زم، فرزند محمدعلی با اسم مستعار نیما، 
دارای دو  متأهل،  ری،  از  صادره  متولد ۵۷/۵/۵ 
، بازداشت  فرزند، فوق دیپلم، مدیر کانال آمدنیوز
و دارای یک سابقه کیفری، دارای وکیل به وکالت 
آقای دبیر دریابیگی و دارای پرونده شخصیت که 
بر اساس آن، مشارالیه دارای سالمت جسمی و 

روحی است.«
او در ادامه با اشاره به اتهامات روح اهلل زم بیان 
کرد: »روح اهلل زم متهم است به »افساد فی االرض«، 
در بازه زمانی  سال ۹۵ تا زمان دستگیری از طریق 
 ، ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
نشر اکاذیب به طور گسترده، معاونت در تخریب، 
معاونت در ایجاد اخالل در نظام اقتصادی کشور، 
صدای  و  آمدنیوز  معاند  کانال  اداره  و  تشکیل 
مردم با هدف بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی 
کشور، جاسوسی به نفع سرویس اطالعاتی یکی 
از کشور های منطقه، جاسوسی به نفع سرویس 
تا   ۹۷ سال  ابتدای   در  فرانسه  کشور  اطالعاتی 
متخاصم  دولت  با  همکاری  دستگیری،  زمان 
آمریکا علیه نظام جمهوری اسالمی در نیمه دوم 
اسفندماه  سال ۹6 تا زمان دستگیری، اجتماع و 
تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی 
و خارجی، مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام 
جمهوری اسالمی به نفع گروه ها و سازمان های 
مخالف نظام، عضویت و همکاری با کانال معاند 
سحام با هدف بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی 
کشور، مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و 
کشتار در دی ماه  سال ۹6، مشارکت در جمع آوری 
زدن  هم  بر  هدف  با  طبقه بندی شده  اطالعات 
امنیت کشور، مشارکت در نشر اکاذیب به طور 
تحصیل  اسالم،  مقدسات  به  توهین  گسترده، 
اشخاص  شکایت  و  نامشروع  طریق  از  مال 

حقیقی و حقوقی ازجمله اتهامات متهم است.«
وزیری عنوان کرد: »متهم زم در ادامه شرکت 
آوای نوین سبز را برای فعالیت تبلیغاتی راه اندازی 
از  بتواند  تبلیغاتی  فعالیت های  بر  عالوه  تا  کرد 
بانک ها نیز تسهیالت بگیرد و در راه اندازی بنیاد 
فرهنگ و هنر ایرانیان به پدر خود یاری می رساند.« 
کرد: »در اغتشاشات  سال ۸۸ متهم  او تصریح 
بازداشت شد و در  سال ۹۰ ایران را به مقصد مالزی 
ترک و با همسر فعلی خود ازدواج کرد. پس از یک 
سال به ترکیه رفت و مبادرت به اخذ ویزای فرانسه 
کرد.« وزیری افزود: »متهم در  سال ۹۳، به جهت 
منابعی که در اختیار داشت با علم به معاند بودن 

سحام نیوز با این رسانه معاند همکاری می کرد.«
نماینده دادستان در ادامه گفت : »شخصی 
راه اندازی  به هویت سید احمد شمس، جهت 
یک کانال معاند از طریق روح اهلل زم اقدام می کند 
از  یکی  جاسوسی  سرویس  بین  واسطه ای  که 
کشور های منطقه و روح اهلل زم بوده است. متهم 
ج شد و با سرویس  در  سال ۹۵ از سحام نیوز خار
موصوف توافق و کانال معاند آمدنیوز را راه اندازی 
کرد.« او بیان کرد: »سرویس جاسوسی نسبت 
به کانال مسلط بوده و آمدنیوز به اراده سرویس 
مذکور راه اندازی شده است.« نماینده دادستان 
گفت: »وی  هزار و ۱۰۹ مورد از جمله مختصات مقر 
نیرو ها در سوریه و تردد فرماندهان را برای این 
نماینده  کرده است.«  ارایه  سرویس جاسوسی 
دادستان بیان کرد:   »متهم مردم را به تحریک، 
و  خشونت آمیز  اقدامات  درگیری،  شورش، 

شایعه پراکنی تشویق می کرد.« 
او با اشاره به بخشی از اظهارات زم عنوان کرد: 
»متهم می گوید پس از قضایای دی ماه ۹6 به ناگاه 
من  از  و  گرفتند  تماس  من  با  پلیس  اداره  از 
خواستند به آنجا بروم. در آنجا دیدم که دو نفر به 
استقبال من آمدند و خود را پلیس معرفی کردند. 
مرا  که  می دانستند  خطری  را  خود  حضور  علت 
تهدید می کرد، اما احساس کردم از جای قوی تری 
ساپورت می شوم. در ادامه، کنترل غیر محسوس 
من و پس از آن حفاظت از من آغاز شد. آنها مّنت 
حفاظت را بر سرم گذاشتند و گفتند که از اداره 
امنیت داخلی فرانسه هستند و حفاظت من برای 

آنها هزینه دارد.«
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