
رییس جمهوری در مراسم تجلیل از خانواده شهدای هسته ای و افتخار آفرینان برجام:

گروه ایران: نتیجه اصلی برجام این است که دنیا 
تحقیر و تحریم ایرانیان را کنار گذاشــت و راه تکریم 

ملت بزرگ ایران را بر اثر مقاومت شان، انتخاب کرد.
 آقای روحانی در مراســم تجلیل از اعضای تیم 
مذاکرات و خانواده شــهدای هسته ای بیان کرد: امروز 
قرین اســت با 19 بهمن،  یعنی روزی که نیروی هوایی 
ارتش با فداکاری و ایثار در سال 57، کمر قدرت نظامی 
رژیم استبداد را در هم شکست و در برابر امام راحل و 

بزرگوار، ادای احترام نظامی کرد.
رئیس جمهور گفت: امروز روز پرافتخاری است 
تا ادای وظیفه کنیم به همه آنهایی که رنج ها، سختی ها، 
درشتی ها و مشکالت را به جان خریدند تا رنجی را از 

دوش ملت بزرگ ایران بردارند.
رئیس جمهور اضافــه کرد: آن چنان این حرکت 
تکان دهنده بود که برای همه نشان دهنده قدمهای نهایی 

پیروزی یک ملت در برابر استبداد و استعمار بود. 
آقای روحانــی در ادامه با درود به روان بلند امام 
راحل اظهار داشت:  هر چه داریم از استقالل، سربلندی، 

عزت، پایمردی و اعتماد به نفس، همه را از او داریم.
رئیس جمهور افزود: بر روان پاک همه شهیدان  که 
از آغاز نهضت اسالمی در سال 41 تا بهمن سال 57 و 
همچنین همه آنهایی که برای استقرار این انقالب تالش 
کردند و همچنین شــهیدان بــزرگ دفاع مقدس درود 
می فرستیم.آقای روحانی همچنین با تقدیر از شهیدان 
فناوری صلح آمیز هســته ای اضافه کرد: در این مراسم 
همچنین از شهیدان فناوری صلح آمیز هسته ای سرزمین 
مان که عالمانه، آگاهانــه و دالورانه این راه پرخطر را 

برگزیدند قدردانی می کنیم.
رییس جمهور تصریح کرد:  آنها آنگاه که فهمیدند 
ادامه راهشان خطرناک است،  ذره ای عقب نشینی نکردند 
و اگر دهها شهید در این راه می دادیم باز هم دانشمندان 
هســته ای ما راه ملت، عزت و ســربلندی را رها نمی 
کردند. آقای روحانی تاکید کرد:  به روح بلند همه آنها 
درود می فرستیم و برای خانواده های عزیزشان عزت و 
سرافرازی بیشتر را آرزو می کنیم.رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه امروز روز قدردانی یک ملت از سرداران فداکار 
صحنه دفاع بین المللی اســت اظهار داشت: امروز روز 
تقدیر از همه کسانی است که برای عظمت این ملت به  

صورت شبانه روزی تالش کردند. 
آقای روحانی افزود: امروز آغاز روز شکرگزاری 
در برابر خداوند کریم،  حکیم، علیم و عزیز اســت. آن 
خدایی که همه چیز از اوســت و من شــک ندارم اگر 
در ایــن صحنه نمایندگان ملت ایران در برابر قدرتهای 
جهانی پیروز شــدند، همه از او بوده است و باید گفت 

که همه توفیقات نیز از او بوده است.
هر کجا با هم بودیم پیروز شدیم

رئیس جمهور همچنین ضمن قدردانی از تمامی 
دست اندرکاران برجام گفت: هر کجا با هم بودیم پیروز 
شــدیم و هر کجا شیطان بین این مردم بزرگ ولو برای 

چند روز توانست فاصله ایجاد کند، سرافکنده شدیم. 
اقای روحانی در مراسم تجلیل از دست اندرکاران 
برجام افزود: برجام حاصل دعای خانواده های شهیدان، 
صالحان و بویژه دعای شبهای قدر آخرین ماه رمضان 

و همچنین اجابت این دعا از سوی معبود بزرگ بود. 
وی تصریح کرد: معبود بزرگ بود که نظر لطف و 
رحمت بر ما انداخت و اال ما کجا و پیروزی عظیم یک 

ملت تاریخ ساز کجا؟!
آقــای روحانی ادامــه داد: امروز روز ســپاس و 
شکرگذاری در برابر ارواح بلند پیامبر )ص( و ائمه هدی 
و همچنین روز تواضع و فروتنی در برابر ولی اهلل اعظم 
که عنایت و لطف او کارســاز بود و با سپاس و تشکر 
ویژه از ثامن االئمه )ع( که هر آنچه در این کشور داریم 

در پناه و لطف اوست. 
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز روز تشــکر از 

ملت بزرگ ایران اســت خاطر نشان کرد: ملتی که در 
همه صحنه ها ایستاد، ملتی که هیچگاه در برابر قدرتها 
و جمعیتهای بزرگ نترسید، سر فرود نیاورد و نهراسید.

وی با اشاره به قیام خونین 15 خرداد افزود: ملتی 
که در 15 خرداد و 17 شــهریور به تنهایی ایستاد و در 
آنروز که 22 بهمن بود مقاومت کرد و در آنروز که همه 
پشت به پشت هم دادند تا در یک جنگ تحمیلی ما را به 
ذلت بکشانند و این ملت بزرگ دشمنان را ذلیل و خوار 

کردند و عظمت و حماسه آفریدند.
دکتر روحانی با اشاره به پیروزی بزرگ سرزمین 
ایران اسالمی تصریح کرد: کجا را بگویم؟ فتح عملیات 
ثامن الحجج و شکســتن حصر آبادان؟ پیروزی طریق 
القدس؟ پیروزی فتح المبین؟ آزادی خرمشهر؟ پیروزی 
والفجــر 8 و 10؟ و در همــه صحنه ها پیروزی مردان 
ســرافراز بزرگ ما از ارتش و ســپاه و بسیج و نیروی 
انتظامی و همه؟ آقای رئیس جمهور تصریح کرد: یک 
ملت منســجم ، متحد ، بزرگ، سرافراز همیشه افتخار 
آفرین اســت. دکتر روحانی با طرح این پرسش که چه 
کسی ما را پیروز کرد؟ ادامه داد: روزها و شبهای سخت 
و ساعات سختی را پشت سر گذراندیم و به همان میزان 
که تصمیم گیری در خصوص عملیات کربالی 4 و 5 
ســخت و سرنوشت ساز بود به همان نسبت هم شب 
توافق ژنو برای ما ســخت بود و از سر شب تا 5 صبح 
حــرف زدیم و در تماس بودیم امــا راه را گم نکردیم 
و خدا ما را تنها نگذاشــت. آقای روحانی یادآور شد: 
دست یاری خداوند را بر روی شانه مذاکره کنندگان مان 
به عیان دیدیم و کنار لطف خدا و همت و ایســتادگی 
مردم، رهنمودهای مقام معظم رهبری بود که هر وقت از 
ایشان خواستیم جلسه ای بگذارند، مشورت خواستیم و 
هرگاه خواستیم جمعی یا فردی در خدمت ایشان باشیم 

هیچگاه دریغ نکردند. 
وی افزود: ایشان همه تجربه های ذیقیمت خودش 
را در اختیار ما گذاشت، رهبر معظم انقالب ما را هدایت 
کردنــد و چارچوب های مشــخص و دقیق پیش پای 
مذاکره کنندگان ما قرار داد و چقدر مذاکره کنندگان ما 

تالش کردند تا سخنی از او به زمین نماند. 
آقای روحانی یادآور شد: اگر الزم بود 10 و یا 17 
شبانه روز تالش کردند، سختی ها کشیدند که نه من و 
نه دکتر ظریف یادمان نمی رود که گفتم آقای ظریف از 
شــما می خواهم که حرف آقا روی زمین نماند و او با 
توانمندی، شهامت و ایستادگی و کاردانی خود این کار 

بزرگ را انجام داد. 
آقای رئیس جمهور تصریح کرد: اگر رهبری نبود 
انسجام و وحدت ملی هم نبود و همچنین دستاورد ما 
نیــز در این حدی که امروز می بینیم نبود و یا شــاید 

دستاوردی نداشتیم.
آقــای روحانی اســاس کار را لطــف خداوند، 
ایســتادگی ملت و راهنمایی های مقام معظم رهبری 
خوانــد و ادامه داد: اما در کنار این ســه پایه، کاردانی 

کاردانان و همت و ایستادگی افراد با تجربه بود.
رئیس جمهور با اشاره به دانش و تجربه و خلوص 
مذاکره کنندگان خاطر نشان کرد: هیچگاه در طول این 
مدت ناخالصی ندیدم و همه خالصانه کار کردند، چقدر 
جلساتی که با آقای ظریف، آقای عراقچی و آقای تخت 
روانچی در روزهای سخت و در مراحله سخت داشتیم 
که همه جا خلوص، توانمندی و شهامت دیدم، مگر این 
کار بزرگ بدون شهامت، ایستادگی، دانش و آشنایی به 

رموز مذاکره امکان پذیر بود. 
رئیس دولــت گفت: اگر دولــت یازدهم هنری 
داشــت در این بود که توانست بهترین ها را برای این 
مصاف برگزیند که اگر اینها نبودند کار بسیار سخت می 
شــد. وی افزود: در مسیر راهی که وزارت خارجه تیم 
مذاکره کننده و همه دوســتان و یاران کار را می بردند 
الزم بود گروه جدیــدی در کنار مذاکره کنندگان قرار 
گیرد و ما نیازمند بودیم که ســازمان انرژی اتمی که از 
روز اول در کنــار مذاکره کننــدگان بود با همه توان و 

قدرت فنی و توانمندی خود وارد مذاکره شود.
اقای روحانی با اشاره به روند به سرانجام رسیدن 
برجام اظهارداشت:  روزها و ساعات سختی را پشت سر 
گذراندیم و به همان میزان که در عملیات های کربالی 
4 و 5 تصمیم گیری ها ســخت و سرنوشت ساز بود به 
همان نسبت شب توافق ژنو نیز دشوار بود و از ابتدای 
شب تا ساعت 5 صبح پی در پی در تماس بودیم اما مهم 
این اســت که هیچ گاه راه را گم نکردیم و خدا نیز ما 

را تنها نگذاشت.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه  رهبر معظم انقالب 
اسالمی اساس وحدت و یکپارچگی ملت هستند، گفت: 
در کنار لطف خداوند متعال و همت و ایستادگی مردم، 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب بسیار کارگشا بود و هر 
زمان که از ایشــان درخواست مالقات و ارائه مشورت 
داشتیم هیچگاه دریغ نکردند و تمام تجربیات ذی قیمت 
خویش و نیز چارچوب های مشخص و دقیقی را پیش 

پای مذاکره کنندگان قرار دادند.
وی تصریــح کــرد: مذاکره کنندگان هســته ای 
کشورمان تالش کردند تا سخنی از رهبر معظم انقالب 
بــر زمین نماند و اگر الزم بوده برای این هدف چندین 
شبانه روز به بحث و گفتگو پرداختند و به دکتر ظریف 
تأکید داشتم که سخنی از حضرت آقا بر زمین نماند و 
البته وی نیز با توانمندی، شهامت، ایستادگی و کاردانی 

این کار بزرگ را انجام داد.
رئیس جمهــور تأکید کرد: اگــر حضور رهبری 
معظم انقالب در این صحنه نبودند شــاهد انسجام و 
وحدت ملی نبودیم و دستاوردهای ما در سطح کنونی 
قرار نداشــت و چه بسا شاید دســتاوردی نداشتیم لذا 
اساس کار در این صحنه لطف خدا و ایستادگی ملت و 

رهنمودهای رهبری معظم انقالب بود.
رئیس  جمهــور با تأکیــد بر این کــه دولت به 
دنبال نوســازی خطوط ارتباطی و بویژه ناوگان هوایی 

است، اظهار داشــت: نخواهیم گذاشت مردم ایران بر 
هواپیماهای فرســوده سوار و تحقیر شوند. ما به دنبال 
نوســازی ناوگان هوایی و تأمین قطارهای پرسرعت و 
مدرن برای رفاه، آســایش و سالمت ملت ایران هستیم 
و اینهــا همه هنوز از نتایج ســحر اســت و بدبینان و 

بدخواهان هر چه می خواهند بگویند.
اقای روحانی با اشاره به اینکه »می گویند با برجام 
دولت برای ملت رفاه بیاورد، مگر ما برجام را آورده ایم؟ 
ما خادم مردم هستیم، برجام را خدا آورد« اظهار داشت: 
پیروزی ملت اراده حق بوده و همان خدا هم برای ملت 
سربلندی بیشتر و رفاه بیشتر خواهد آورد. ما باید برای 

خدمت به ملت افتخار کنیم.
وی بــا بیان »با برجام کار عظیمی صورت گرفت 
و تهدیــد را تبدیل به فرصت کردیم« اظهار داشــت: 
به خالف آنچه برخی کودکانه سخن می گویند که آنچه 
بعد از برجام ما برای ملــت ایران خواهیم آورد کاالی 
ساخته شــده خارجی به جای کاالی داخلی نیست، ما 
ســرمایه و فناوری را خواهیم گرفت. مشارکت برای 

تصاحب بازارهای جدید را خواهیم گرفت.
اقای روحانی خاطرنشان کرد: به آنها می گویم که 
دروغ نگویید، ملت خواهند دید که ما دروغ نگفته ایم. 
از روز اول راســت گفتم که هرچه وعده داده ام به یاری 

خدا به آن عمل کرده، انجام داده و انجام خواهیم داد.
اقای روحانی گفت: به ما می گویند حاال که برجام 
انجام شــده دولت باید برای مــردم رفاه بیاورد مگر ما 
برجام را آورده ایم، برجام را خود ملت آورد و ما خادم 
مردم هســتیم و پیروزی ملت اراده خدای متعال بود و 
همان خدا هم برای این ملت رفاه و ســربلندی بیشتر 
خواهد آورد و چنین ملتی که توانســته است برجام را 
بســازد، کشور را هم خواهد ساخت و ما هم به قدرت 

این ملت بزرگ افتخار خواهیم کرد.
رییس  جمهور خاطرنشان کرد: آیا افتخار نمی کنیم 
به این که رییس جمهــور آمریکا که به ظاهر باالترین 
قدرت اقتصــادی و نظامی دنیا را برعهده دارد در برابر 
فتوای رهبر معظم انقالب ســر فرود آورده و می گوید 
به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران به خاطر فتوای 
تاریخی رهبر ایران اعتماد دارم. این بدان معناست که دنیا 
هم رهبری مقام معظم رهبری را به خوبی درک کرده و 
می داند که فتوا در یک جامعه اسالمی چه جایگاه بزرگی 
دارد و به خوبی آگاه است که اگر رهبری ایران سخنی 
می گویند دنیا باید به این سخن و قول ایشان اعتماد کند.
وی اضافــه کــرد: آیــا اثبــات دروغگویــی 
صهیونیست ها و آمریکا نسبت به برنامه هسته ای ایران 
و لغو قطعنامه های ظالمانه برای ما افتخار نیست؟رییس  
جمهوری گفت: شــرط و قراری که من با دکتر ظریف 
و تیم مذاکره کننده بســته ایم در همــان روزهای اول 
مذاکرات لغو قطعنامه های هســته ای سازمان ملل علیه 
ایران بود و اگرچه لغو این قطعنامه ها و نیز قطعنامه های 
شورای حکام و تحریم های اقتصادی مرتبط با موضوع 
هســته ای کار بسیار سختی به نظر می آمد اما ایستادگی 

ملت ایران توانست این پیروزی را به ارمغان آورد.
دکتر روحانی برجام را یک افتخار ملی توصیف 
کرد و گفت: در برابر هدایت ها و حمایت های رهبری 
ســر تعظیم فرود می آورم . الزم می دانم به نمایندگی 
از ملت ایران از همه کســانی که در این صحنه حضور 
داشتند سپاسگزاری کنم . از مراجع عظام ، قوای دیگر 
بویژه برادرم دکتر الریجانی، دولت های گذشته ،شورای 
عالی امنیت ملی ، مذاکــره کنندگان قبلی و نخبگان و 

دانشگاهیان و از دعای همه ملت تشکر می کنم.
رییــس  جمهوری خاطرنشــان کرد: دســتاورد 
هسته ای حاصل تالش همه دولت های آقایان هاشمی 
رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد است که هر یک به 
ســهم خود تالش کردند و به دنبال خلق افتخار برای 

این ملت بودند.

حضور مردم در راهپیمایی22بهمن 
دشمن شکن خواهد بود

جنجال های روزمره انتخاباتی مسئوالن را از اقتصاد غافل نکند
رئیس جمهور در دیدار نخست وزیر یونان:

ایران آماده گسترش همکاری با 
اتحادیه اروپا، ازجمله یونان است

رهبر معظم انقالب در دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش:
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توجه پلیس به فعالیت مجدد 
شرکت  های هرمی

فروش ۸0 هزار مسکن مهر مازاد 
بدون پیش شرط

نخستین واحد پاالیشگاهی 
فازهای 20 و 21 وارد 

مدار می شود

 بازگشت
 ساالر عقیلی به جشنواره 

موسیقی فجر 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نخست وزیر یونان:

اروپا باید نقطه ضعف نداشتن اراده 
مستقل از امریکا را اصالح کند

معاون مرکز ارتباطات شهرداری تهران خبر داد:

 دستور قالیباف درباره حادثه کارواش دریا
گروه شــهری: معاون رسانه مرکز ارتباطات شــهرداری تهران، اعالم کرد: شهردار تهران دستور پیگیری 
حادثه کارواش دریا را صادر کرده اســت.فرزاد خلفی با اعالم این خبر گفت: شهرداری تهران در حال بررسی 
این موضوع است و شهردار تهران دستور پیگیری این موضوع را صریحا اعالم کرده است.وی با اشاره به اینکه 
تا زمان مشــخص شــدن موضوع باید منتظر ماند، تاکید کرد: موضوع از سوی شهرداری منطقه 2 و شهرداری 
کل در حال بررسی است و بزودی نتیجه آن اعالم خواهد شد.خلفی در پاسخ به اینکه چرا این اتفاق رخ داده، 
گفت: زوایای موضوع در حال بررســی اســت که نتیجه آن بررسی و تصمیم قانونی از سوی شهرداری تهران، 

اتخاذ خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی خبر داد:

 دستگیری
 10 عضو داعش 

در مرزهای 
ایران

رئیس کل بانک مرکزی:

 زنجانی 
هیچ پولی به 
بانک مرکزی 

نداده است

مقاومت جواب داد؛ دنیا تکریم ملت ایران را برگزید
امضای سه سند همکاری میان ایران و یونان

گروه ایران: اسناد نقشه راه توسعه همکاری های دوجانبه، یادداشت تفاهم همکاری سیاسی و یادداشت 
توسعه لغو روادید سیاسی با حضور معاون اول رییس جمهوری و نخست وزیر یونان به امضا رسید.اسحاق 
جهانگیری روز دوشــنبه در مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد از الکسیس سیپراس استقبال کرد و پس از 
آن با یکدیگر گفت و گو کردند.پس از مذاکرات مشترک دو جانبه، اسناد نقشه راه توسعه همکاری های دو 
جانبه، یادداشت تفاهم همکاری سیاسی و یادداشت توسعه لغو روادید سیاسی به امضا مقامات دو طرف ایران 
و یونان رسید.نخست وزیر یونان روز یکشنبه در صدر هیأتی بلندپایه سیاسی، اقتصادی و تجاری وارد تهران 
شد و در بدو ورود به فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.
50 نفــر از صاحبان صنایع، اقتصادی و تجاری یونانی از جمله نیکوس کوجی یاس وزیر امور خارجه، 
پایوتیس اسکورلتیس وزیر محیط زیست و انرژی، »یورگوس استاساکیس وزیر دارایی، گردشگری و توسعه 
و دیمترس مرداس معاون وزیر امورخارجه یونان، نخست وزیر این کشور را در این سفر همراهی می کنند.
یونان در چارچوب سیاســت چندجانبه و باز خارجی، توسعه روابط با کشورهای مختلف را در برنامه 
قرار داده و در نظر دارد رابطه راهبردی خود را با جمهوری اســالمی ایران به عنوان کشوری متنفذ منطقه ای 

و فرامنطقه ای گسترش دهد.

رئیس قوه قضاییه:

 نهادهای نظارتی مانع ورود 
افراد فاقد صالحیت به مجلس شوند

گروه ایران: رئیس قوه قضاییه راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات هفتم اســفند را تجلی وحدت و انسجام 
درکشــور دانست و گفت: حضور مقتدرانه و با شکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات هفتم اسفند 

یک بار دیگر ثابت خواهد کرد که مردم ایران زیر بار ســلطه گران نخواهند رفت.
تصویر نهادهای نظارتی مانع ورود افراد فاقد صالحیت به مجلس شــوند

بــه گــزارش اداره کل روابط عمومی قــوه قضاییه، آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلســه دیروز 
مســئوالن عالی قضایی با گرامیداشــت دهه فجر و روز 22 بهمن و یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و 
حضرت امام خمینی)ره( گفت: حادثه عظیم انقالب اســالمی ایــران حادثه ای بی بدیل در تاریخ منطقه و 
جهان بود و کشــورهای ســلطه گر هرگز گمان نمی بردند مردمی با دست های خالی، چنین انقالبی بر پا 
کنند و پس از آن نیز با صالبت و اقتدار در مقابل تمام دشــمنی ها، شــرارت ها و توطئه های آنها بایستند.

تکیه بر ارزش های الهی، رمز بقای انقالب اســالمی
وی اتکا به »حضور مردم« و »ارزش های الهی و معنوی« را دو رکن اساســی انقالب اســالمی ایران 
برشــمرد و با تاکید بر اینکه تکیه بر ارزشــهای الهی، معنوی و اخالقی تفاوت بارز این انقالب و ســایر 
انقالب های جهان بوده اســت افزود: در کنار حمایت گســترده مردمی از انقالب اسالمی ایران، باید گفت 
آرمان ها و اهدافی که بر پایه ارزش های الهی ترســیم شــده است ماهیتًا این انقالب را از دیگر انقالب ها 

جدا کرده و موجب ماندگاری و اقتدار آن نیز شــده است.
رئیــس قوه قضاییه با اشــاره به اینکه »مــردم، نظام و انقالب را از آن خود مــی دانند و تا زمانی که 
چنین اســت بقای این انقالب تضمین شــده است« به وظیفه سنگین مســئوالن در قبال حضور و حمایت 
چشــمگیر مردم از انقالب نیز اشــاره و اظهار کرد: مســئوالن همگی، عقاًل و شرعًا وظیفه دارند از ارزش 
های انقالب و اســالم دفاع کنند و نگذارند که در پناه ســخنان ناصحیح دشمن در درون و بیرون از کشور 

این ارزش ها کمرنگ شود.
چراغ سبز به دشمنان نشان ندهید

آیت اهلل آملی الریجانی افزود: دشــمنان این نظام با هر وســیله ای که می توانستند در مقابل انقالب 
ایســتادند و شــرارت کردند و متاسفانه کســانی هم در درون کشــور برای کمرنگ کردن حضور مردم و 
دلســرد کردن آنان همراهی کردند؛ اما این انقالب توانســت با حضور و حمایــت مردم با صالبت به راه 

خود ادامه دهد.
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به اینکه »افرادی در داخل کشــور گمان نکنند که با چراغ سبز نشان دادن 
به دشــمن می توانند مســیر انقالب را عوض کنند« تاکید کرد: انقالب ایران ماهیت اسالمی دارد و با نظام 

های سکوالری تناســبی ندارد. نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران بر محور والیت فقیه است.
آیت اهلل آملی الریجانی حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را تجّلی وحدت کشور و نشانه اقتدار و 
صالبت جمهوری اســالمی ایران توصیف کرد و گفت: مردم و مســئوالن با حضور در راهپیمایی 22 بهمن 
با صدایی رســا و منســجم، علیه ســلطه گران فریاد می زنند و تا زمانی که مردم حضور دارند این انقالب 

باقی اســت و زیر بار سلطه گران نخواهد رفت.
رئیس دســتگاه قضا به برخی ادعاهای نمایندگان کنگره آمریکا در خصوص نظارت بر انتخابات ایران 
اشــاره کرد و افزود: مردم ما به هیچ وجه به اجانب اجازه چنین تحرکاتی را نخواهند داد و دوران حضور 

بیگانه در این کشور تمام شده است.
آیت اهلل آملی الریجانی انتخابات مجلس و خبرگان رهبری را انتخاباتی سرنوشــت ســاز اعالم کرد 
و گفت: نهادهای نظارتی و اجرایی در کنار حضور و مشــارکت گســترده مردم در انتخابات باید به وظیفه 

خود عمل کنند تا حقی از نامزدهای انتخاباتی و حقوق عامه ملت تضییع نشــود.
رئیس قوه قضاییه افزود: نهادهای نظارتی با نظارت دقیق خود مانع از ورود نااهالن به مجلس شــوند 

و تضعیف این نهادها کار ناصحیحی است.
آیت اهلل آملی الریجانی نگرانی برخی کشــورهای منطقه در مــورد نحوه برگزاری انتخابات ایران در 
حالی که خودشــان تا به حال روی هیچ انتخاباتی ندیده اند را کامال بی اســاس و نامعقول خواند و گفت: 
نباید برخی در داخل کشــور ســخنانی بر زبان بیاورند که دشــمنان را به وسوسه بیاندازد و اگر در درون 

کشــور انتقادی هم وجود دارد باید از مســیر قانونی و به صورت کامال مستدل و منطقی ارائه شود.
خبرهای خوش از پیروزی جبهه مقاومت

رئیس دســتگاه قضا در بخش دیگری از ســخنان خود با تبریک پیروزی های اخیر جبهه مقاومت در 
ســوریه تصریح کرد: بحمداهلل خبرهای خوشی از پیروزی های بزرگ جبهه مقاومت به گوش می رسد که 
در عین حال، دغدغه های متناقض برخی کشــورهای مرتجع منطقــه و آمریکا را که ادعا می کردند جبهه 

ای واحد علیه داعش به راه انداخته اند آشــکار کرده است.
آیت اهلل آملی الریجانی افزود: کشورهایی که مدعی تشکیل جبهه واحد برای مبارزه علیه داعش بوده 
انــد اکنون از پیروزی های بدســت آمده ابراز نگرانی می کنند و حتی تــا مرحله اعزام نیروی نظامی برای 

مقابله با این پیروزی ها پیش رفته اند که باید به حال چنین ادعاهایی تاســف خورد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: مردم ســوریه با مقاومت جانانه خود علیه دشمنان اجازه ورود نیروهای 
متجــاوز بیگانه را به این کشــور نخواهند داد و با مقاومت نیروهای نظامــی و کمک نیروهای مردمی این 

شر عظیم را دفع خواهند کرد.
آیــت اهلل آملی الریجانــی در پایان روز نیروی هوایی و یاد و خاطره همراهی و جانفشــانی همافران 

نیروی هوایی در پیروزی انقالب اســالمی را گرامی داشت.
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