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سياسي

محسنیاژهایجایگزین حجتاالسالم محسنیاژهای به دنبال استعفای حجت االسالم رئیسی از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری ،جایگزین وی شد .به گزارش
رئیسی در هیأت مرکزی ایرنا ،چندی پیش ابراهیم رئیسی به دلیل اعالم داوطلبی در داوزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری
اســتعفا داد .پیش از این سیدصولت مرتضوی ،شهردار مشهد ،در دومین مجمع ملی جبهه مردمی انقالب اسالمی(جمنا) گفته بود :حجت االسالم رئیسی به
نظارت بر انتخابات شد طور رسمی داوطلبی خود را برای کاندیداتوری در انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری اعالم کرده است.

سعید لیالز؛ تحلیلگر مسائل سیاسی:

احمدینژاد "بوریس یلتسین" ایران میشود
بــه گــزارش ایلنا ســعید لیالز ،تحلیلگر مســائل سیاســی واقتصادی ،در رابطــه با ثبت نام محمــود احمدی نــژاد در انتخابات ریاســتجمهوری بیان
داشت :از این خبر متعجب نیستم ،این تصمیم قابل پیشبینی بود ،مخاطب آقای احمدینژاد اصالحات وروحانی نیست؛ بلکه مخاطب او کل نظام است.
او در ادامه تاکید کرد :مخاطب رئیسجمهور ســابق ،اصالحطلبان نیســتند بلکه مخاطب او مقامات ارشد نظام است .وی احتماال تبدیل به بوریس یلتسین
ایران میشود.
لیالز گفت :من این مساله را در سال  ۸۵نیز مطرح کردهام و بازهم تکرار میکنم که آقای احمدینژاد میتواند این کار را بکند .او در رابطه با احتمال تأیید
یا رد صالحیت محمود احمدینژاد بیان داشــت :به احتمال بســیار زیاد صالحیت او تایید نخواهد شــد؛ اما اگر تایید شود بهتر است چرا که اگر با سه گرایش
رئیسی ،روحانی و احمدینژاد وارد انتخابات  ۹۶شویم بهترین انتخابات ریاستجمهوری رقم خواهد خورد؛ چون عیار هر کدام از کاندیداها سنجیده خواهد شد
و مشخص میشود که هر کدام چه میزان طرفدار دارند.
لیالز تاکید کرد :اگر با این سه گرایش وارد انتخابات شویم مشخص میشود چه گرایشی در کشور طرفداران بیشتری دارد.

جعفرزاده ایمن آبادی:

محسنیاژهای:

اتهام مدیران بازداشتشده
کانالهای تلگرام
ضدامنیتی است
معاون اول قوه قضاییه گفت :اتهام مدیران دستگیر شده برخی کانالهای تلگرامی مطالب ضدامنیتی
و انتشار مطالب مستهجن و خالف عفت عمومی است.
به گزارش ایسنا ،محسنیاژهای در پاسخ به سؤالی درباره اظهارنظر رئیسجمهور در نشست خبری
مبنی بر اینکه مدیران دستگیر شده برخی کانالهای تلگرامی مرتکب جرمی نشدهاند ،گفت :افرادی
که دستگیر شده اند ،اتهام ضد امنیتی و برخی نیز اتهام مسائل خالف عفت عمومی و انتشار مطالب
مســتهجن داشتند .این اتهامات بر اساس گزارش رسمی مطرح شده و دادستان طبق موازین قانونی
برای دســتگیری افراد اقدام کرده اســت .تعدادی از اینها در بازداشت هستند و پرونده در دادسرا در
مرحله رســیدگی است .وی افزود :علیالقاعده آقای رئیسجمهور که اطالعات حقوقی دارند میدانند
که مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده یا نشده ،وزیر اطالعات نیست و من خودم زمانی
وزیر اطالعات بودم .ســخنگوی قوه قضاییه یادآور شد :در خصوص این پرونده خاص دستور دادهام
تا گزارش نهایی را تهیه کنند.

از احمدینژاد انتظاری جز
سرکشی از فرمان رهبری نمیرفت
غالمعلی جعفرزده ایمن آبــادی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری
خانه ملت ،در واکنش به اعالم کاندیداتوری احمدی نژاد و بقایی اظهار
داشت :از ثبت نام احمدینژاد در انتخابات متعجب نشدیم .این انتظار
میرفت که او از فرمان رهبری سرکشی کند.
نماینده مردم رشــت در مجلس دهم شورای اســامی با تأکید بر
اینکه سرکشــی احمدی نژاد از رهبری مسبوق به سابقه است ،ادامه
داد :احمــدی نژاد تصور میکند با ایجاد فتنه  96هم میتواند به نوایی
برسد که البته کور خوانده است.
وی گفت :مردم به شدت از ثبت نام احمدی نژاد ناراحت هستند چرا
که احساس میکنند او میخواهد کشور را بههم بریزد.
وی با بیان اینکه از دستگاه قضا به دلیل عدم برخورد با احمدی نژاد،
گالیهمندیم ،اظهار داشت :در این مدت دستگاه قضا با تسامح و تساهل

با او برخورد کرده است ،همچنین از دادستان گله داریم که چرا نسبت
به فعالیت زودهنگام انتخاباتی احمدی نژاد واکنشی نشان نداد.
جعفرزاده ایمن آبادی با اشــاره به فرمان رهبــری برای عدم ورود
احمدی نژاد به انتخابات ،عنوان کرد :فرمان رهبری توصیه نبود ،بلکه
اعتقاد داریم که توصیه ،ســفارش و هر پیغامی از رهبری حکم قانونی
است و نباید نظر رهبری در هیچجا شکسته شود.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه
نظر رهبری حکم قانونی اســت ،گفت :انتظار داریم شــورای نگهبان
بالفاصلــه احمدی نژاد را رد صالحیت کند و امیدواریم دســتگاه قضا
طبق تخلفاتی که او ،بقایی و مشایی داشته با آنها برخورد کند.
جعفرزاده ایمن آبادی تأکید کرد :این سرکشی و طغیان ناشی از غرور
و تکبر و روحیه و نیت ناپاک است.

محمدتقی رهبر؛ نماینده ادوار مجلس:

هدف احمدینژادیها در «محذور» قرار دادن شورای نگهبان است

بــه گزارش خانه ملت محمدتقی رهبر ،در خصوص ثبت
نام محمود احمدی نــژاد در دوازدهمیــن دوره انتخابات
ریاســتجمهوری با وجود اعالم نظر مقام معظم رهبری،
اظهار داشــت :من تشــخیص این موضوع کــه محمود
احمدینــژاد شایســتگی دارد یا خیر را به عهده شــورای
نگهبان میگذارم.

نماینده ادوار مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه ثبت
نام احمدی نــژاد و بقایی در دوازدهمیــن دوره انتخابات
ریاســتجمهوری ،حرکتی غیر عادی اســت ،بیان کرد :با
وجود اینکه این افراد میداننــد با توجه به قضایایی که از
قبل پیش آمده بهتر بود ،ثبت نــام نکنند ،اما این اقدام را
انجام دادند.

وی افزود :آقای احمدی نژاد یادش باشــد که گفت ،من
سرباز والیت هستم و الزم است که این سربازی را تا آخر
حفــظ کنند .رهبر با بیان اینکه بهتر بود احمدی نژاد برای
انتخابات نیاید و کســانی مانند مشاییها و امثال آن نیز در
انتخابات ثبت نام نکنند ،گفت :حاال که آمدهاند صالح کار
با شورای نگهبان است و رد یا تأیید صالحیت کاندیداها در

اختیار این شورا میباشد.
وی در خصــوص اینکه گفته میشــود ثبت نام احمدی
نژاد و بقایی برای باال بردن هزینهها برای شورای نگهبان
اســت ،افزود :موضوع ثبت نام این افراد مشکوک است و
پشــت این قضیه در "محذور" قرار دادن شورای نگهبان
برای رد یا صالحیت آنها است.

عضو هیأت مؤسس جمنا:

تشکلهای اصولگرایی محور جمنا نیستند

اسداهلل عباسی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،
در خصــوص فعالیت جبهه مردمی نیروهای انقالب (جمنا)،
اظهار داشــت :هرکدام از افرادی که عالقمند به حضور در
این عرصه هستند ،دارای قابلیتها و توانمندیهایی هستند
ولی بر اساس منشور اخالقی که در جمنا به وجود آمده تا به
صورت واحد و یکپارچه عمل کنند ،یقین ًا هر چه جلوتر رویم

انسجام بیشتری را شاهد خواهیم بود.
عضو هیأت مؤســس جبهه مردمی نیروهــای انقالب با
اشاره به اعالم حضور ســید ابراهیم رئیسی برای حضور در
دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســتجمهوری ،بیان کرد :با
اعالم حضور رئیسی فضای خوبی برای همه کاندیداها ایجاد
شده و امیدواریم به یک نقطه واحد برسند و در انتخابات پایه
و اساس اصول اخالقی را رعایت کنند و براساس واقعیتهای
کشــور برنامه ریزی کنند .عباسی با بیان اینکه محور جبهه
مردمی نیروهای انقالب ،تشــکلهای اصولگرایی نیستند،
متذکر شد :نباید در اینجا اصولگرایی را برجسته کنیم ،زیرا
در اینجا بحث نیروهای انقالبی و دلسوز مطرح میباشد که
عالقمند به ارائه خدمترســانی هســتند و جمنا محدود به
اصولگرایی نیست.

وی در خصوص بیانیه سید ابراهیم رئیسی که خود را "فارغ
از گروه بندیهای سیاســی رایج" دانسته است ،گفت :اصل
هم همین است؛ زیرا جناحهای سیاسی یک سلیقه سیاسی
میباشد و نمیتوانیم در این مرحله همه مردم را به دو قطب
تقســیم کنیم و رو به روی یکدیگر قرار دهیم .مردم داری
شعور سیاسی میباشند .این نماینده مردم در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه در ســال  92مگر فقط اصالحطلبان
آقای روحانی را به عنوان رئیسجمهور انتخاب کردند ،ادامه
داد :حتی بسیاری از مردمی که سلیقه سیاسی دیگری داشتند
به دلیل شعارها و برنامههای آقای روحانی به وی رأی دادند،
بــه همین دلیل ما نیز در این مرحلــه نمیتوانیم مردم را به
 2دســته اصالحطلب و اصولگرا تقســیم کنیم .عباسی در
خصوص اینکه آیا قرار است جمنا به کاندیدای واحد برسد ،یا

آیتاهلل جنتی:

اغلب افرادی که روز اول
ثبت نام کردند ،شرایط الزم را
ندارند
به گزارش ایســنا آیتاهلل جنتی گفت :حضور افرادی که حتی سواد
اندک دارند و کمترین شــرایط را برای پذیرش هر مسئولیتی دارند به
عنوان داوطلب ریاستجمهوری تنها موجب زحمت نهادهای اجرایی
و انقالبی میشود.
دبیر شــورای نگهبان از رسانهها به ویژه رســانه ملی خواست در
خصوص شــرایط داوطلبان ریاستجمهوری روشنگری کنند و رویه
کار بررســی صالحیتها را برای جامعه تبیین نمایند و شــبهههای
احتمالی را برای مردم رفع کنند.
جنتــی در ادامه با اشــاره به تالش مجدد دشــمنان برای اعمال

تحر یمهــا ی
بیشــتر علیــه
ایــران ،گفت:
ا میــد و ا ر م
رسانهها تحرکات دشمن را هم برای مردم تشریح کنند.
دبیر شورای نگهبان همچنین با ابراز تأسف از شدت گرفتن بیاخالقی
و اهانت به افراد و نهادهای مختلف در فضای مجازی ،ابراز امیدواری
کرد تا مسئوالن امر برای بهبود فضای مجازی تدابیر مناسبی داشته
باشند.

تعریف و تمجید مدیرعامل مترو از قالیباف

مدیرعامل مترو تهران با بیان اینکه ظاهر و باطن قالیباف با یکدیگر کام ً
ال متفاوت است ،اظهار کرد :خدا شاهد است که شهردار تهران باطن
بهتری دارد و مردی متدین ،با اعتقاد ،مردمدوست ،خدمتگذار و شجاع است که وقتی از شهرداری رود ،مردم متوجه میشوند که چه کارهایی
انجام داده و ایجاد  100کیلومتر مترو و حفر  30کیلومتر تونل در زیر خیابانهای تهران یعنی چه؟
به گزارش ایســنا ،درویش افزود :ما با پیروی از مدیران باالدســتی خود ،کار ساخت مترو را پیش میبریم .تأمین ماهانه  200میلیارد تومان
پول برای مترو از هنرهای قالیباف و این شهرداری است که مردم در آینده متوجه میشوند قالیباف چه کارهایی برای مردم انجام داده است.
هچنین پورهاشم مجری خط  6مترو نیز با بیان اینکه در سال  95توانستیم با حفاری و الیلینگ  20کیلومتر مترو در خط  6رکورد خوبی را
ایجاد کنیم ،گفت 8000 :نفر در خط  6مترو مشغول به کار هستند که امیدواریم با مدیریت جهادی بتوانیم کار را جلو بریم.

خیر؟ بیان کرد :بله به یک کاندیدای واحد میرسد و من فکر
میکنم بعد از شــروع فعالیتها به جمعبندی برسند .وی با
بیان اینکه آیا از بین  5نفر معرفی شده کاندیدای جمنا معرفی
میشــود یا خیر؟ گفت :براساس منشور اخالقیای که بوده،
بله از بین این  5نفر ،تنها یک نفر به عنوان کاندیدای جمنا در
انتخابات ریاستجمهوری انتخاب میشود ولی احتمال دارد
یک نفر نیز به صورت آزاد کاندیدا شود .این نماینده مردم در
مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که اگر جمنا به
کاندیدای واحد نرسد آن وقت عملکرد جمنا را چگونه ارزیابی
میکنید ،پاســخ داد :در صورت رخ دادن چنین اتفاقی در آن
زمــان میتوان تصمیم گرفت ،اگر از بین این  5نفری که از
سوی جمنا انتخاب شــدهاند 2 ،نفر کاندیدا شوند هم امکان
دارد که یک تاکتیک باشد.

معصومه ابتکار؛ رئیس سازمان محیط زیست :

مردم از
کارنامه
احمدینژاد
اطالع دارند

رئیس سازمان محیط زیســت با اشاره به تأکید
رئیسجمهوری بر لــزوم رعایت مبانی اخالقی در
رقابتهای انتخاباتی ،درباره ثبتنام احمدی نژاد نیز
گفت :کارنامه اعمال برخی از اشخاص برای مردم
و دستگاههای نظارتی مشخص است.
به گزارش ایسنا معصومه ابتکار در حاشیه جلسه
هیأت دولت در ارتباط با آخرین اخبار حوزه محیط
زیســت ،اظهار کرد :الیحه هوای پاک پیشــرفت
بســیار خوبی داشته اســت .خوشــبختانه تا بند
هجدهم نیز تصویب شده است .البته یک بند آن به
کمیسیون ارجاع شده که امیدواریم چون بندی مهم
و در ارتباط با استقرار صنایع است تصویب شود.
رئیس سازمان محیط زیســت همچنین گفت:
رئیسجمهــور صحبتهــای خوبــی در ارتباط با
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دادستان کل کشور:
پرونده داوطلبان انتخابات در روند

بررسی صالحیت آنها تأثیر میگذارد
دادســتان کل کشــور گفت :اگر داوطلبان انتخابات ریاســتجمهوری و شوراها
پروندهای داشــته باشند ،قطعا و مسلما آن پروندهها به مراکز نظارتی و اجرایی ابالغ
میشود و در روند بررسی صالحیتها تاثیر میگذارد.
به گزارش ایرنا ،محمدجعفر منتظری درباره فعالیت ســتاد پیشگیری از تخلفات
انتخاباتی افزود :این ســتاد که در تهران و اســتانها فعال است ،فضای مجازی و
حقیقی را رصد می کند ،امیدواریم تخلفی در انتخابات انجام نشود و اگر انجام شود
با آن برخورد می کنیم.
وی تصریــح کــرد :اگــر داوطلبــان انتخابــات ریاســتجمهوری و
شــوراها پرونــدهای داشــته باشــند ،قطعــا و مســلما آن پروندههــا بــه مراکز
نظارتــی و اجرایــی ابــاغ میشــود و در رونــد بررســی صالحیتهــا تاثیــر
میگذارد.
دادســتان کل کشــور درباره روند ثبتنام انتخابات ریاســتجمهوری و حضور
طیفهای مختلف مردم برای ثبتنام ،گفت :فضای خوب و بانشــاطی ایجاد شده و
هر کس از هر طیف،جریان از هر شهرستانی برای ثبتنام آمده است.
منتظــری با بیان این که اســتقبال زیاد اســت ،ادامــه داد :باید بــازار انتخابات
ریاستجمهوری خیلی داغ باشد البته مشتری زیادی دارد.
وی اظهــار کــرد :مــردم نظــام را از خــود میداننــد و بــرای همیــن از
ثبتنامهــا اســتقبال کردهانــد .در هیــچ کجــای دنیــا چنین وضعیتــی وجود
ندارد .دادستان کل کشور با بیان این که البته این وضعیت هم مطلوب نیست که هر کسی
ثبتنام کند ،گفت:برخی رسانهها به ویژه رسانههای خارجی از این مسائل سوءاستفاده
میکنند.
در بیانیه پایانی دومین کنگره سراسری حزب اتحاد ملت ایران تصریح شد:

دولت روحانی را موفق میدانیم

حزب اتحاد ملت ایران اسالمی با انتشار بیانیه ای اعالم کرد :دولت روحانی را
موفق میدانیم و از او برای حضور دوباره در انتخابات دعوت میکنیم.
به گزارش ایرنا ،محورهای اصلی بیانیه پایانی دومین کنگره سراســری حزب
اتحاد ملت ایران اسالمی به شرح زیر است:
«رأی قاطع و حداکثری ملت به رئیسجمهوری تضمین کننده ایجاد تکیهگاه
مطمئن در تحوالت سیاســی کالن محتمل داخلی و نمایش اقتدار ملی در برابر
تغییر آرایش قدرتهای جهانی در منطقه و جهان خواهد بود.
کسب رأی و اعتماد ملی و آفرینش آن حماسه ،مستلزم ارائه گزارش شفاف و
صریح و بیپرده از موقعیت کنونی کشور از جهات مختلف و مبتنی بر واقعیتهای
موجود به ملت است.
جناح مخالف و طیفهای چندپاره آنان عزم خود را برای انحراف افکار عمومی
و تخریب دستاوردهای دولت و بزرگنمایی ضعفها و کوچک نمایی کامیابیهای
بزرگ دولت جزم کردهاند و شبکه گسترده رسانهای خود را مجهز به انواع و اقسام
اخبار و تحلیلها و شــایعات کذب کردهاند تا به زعم خود نگذارند کارنامه مثبت
و کامیابیهای دولت در آواربرداری از ویرانه اقتصادی به میراثگذاشــته شده به
کام ملت خوش بنشیند.
حزب اتحاد ملت ایران اســامی با مثبت ارزیابی کردن حرکت کلی و خدمات
و پایبندی به تعهدات در دولت یازدهم و گشــایشهای ناشــی از عملکردها در
بخشهای مختلف که نتیجه آن بازگرداندن قطار توســعه کشور به سر ریل در
جهت طی مســیر رشد و توسعه شایسته کشــور بر اساس سند برنامه چشمانداز
بیستساله اســت ،ضمن دعوت مجدد از جناب آقای دکتر حسن روحانی ،برای
حضور دوباره در عرصه ،بهعنوان نامزد انتخابات ریاســتجمهوری ،حمایت خود
را از رویکردهــا و برنامهها و تدابیر اصالحطلبانه و اعتدالگرایانه ایشــان اعالم
میدارد و از عموم ملت شریف و بزرگوار ایران میخواهد که با حضور و رأی قاطع
به ایشــان همچنان که در ســال  92جوانههای امید و اعتماد ملی را از پس آن
زمستان هشت ساله با انتخاب شایسته خود شکوفا کردند ،برای به بارآمدن و به
ثمر نشستن آن شکوفهها حماسهای ملی را رقم بزنند.
همچنین روابط عمومی حزب اتحاد ملت ایران اسالمی اعالم کرد :جلسه دفتر
سیاســی این حزب دوشنبه شب گذشــته با موضوع تحلیل انتخابات پیش روی
ریاستجمهوری و شوراها برگزار شد.
براســاس این گزارش در این جلسه اعضا با مثبت ارزیابی کردن شرایط کلی
کشــور در آستانه انتخابات ،بر لزوم حفظ آرامش و تامین حقوق همه کاندیداها و
حامیان آنها تاکید کردند.
همچنیــن اعضــا با حمایــت مجــدد از کاندیداتــوری آقای دکتر حســن
روحانــی در انتخابــات پیــش رو ،حضــور دیگــر کاندیداهــا از جریان های
فکــری متفــاوت را موجب گرمتر شــدن صحنــه انتخابات و به ســود منافع
ملــی ارزیابی کــرده و مطرح نمودند که این حضور موجب توســعه سیاســی
در کشــور و تضــارب بیش از پیش نظــرات در خدمت به منافــع ملی خواهد
شد.
درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز ضمن تبادل آخرین اطالعات و اخبار،
حمایت قاطع حزب از تالشهای شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان مورد
تاکید مجدد قرار گرفت و تعیین شاخص برای کاندیداها در بستن لیست نهایی و رعایت
دقیق آن را گامی به جلو در راستای شفافیت سیاسی و ارتقاء اعتماد عمومی عنوان
کردند.

محسن غرویان؛ مدرس حوزه علمیه:

ثبتنام احمدینژاد راه را برای
سرکشیهای بعدی هموار میکند

رقابتهای انتخاباتی انجام دادند .ایشــان اشــاره
کردند که نباید کاری کنیــم تا مبانی اخالقی که
شرافت و کرامت انسانی ما با بحث اخالق تعریف
میشود زیر سوال رود .این موضوع را رئیسجمهور
جــدای از اینکــه آیا کاندیدای ریاســتجمهوری
خواهند بود یا خیر مطرح کردند.
او در ارتبــاط با ثبتنام محمــود احمدینژاد در
انتخابات ریاستجمهوری نیز گفت :کارنامه اعمال
برخی از اشخاص برای مردم و دستگاههای نظارتی
مشــخص اســت .ما امیدواریم اخالق که یکی از
مهمتریــن چارچوبهای انتخاباتی اســت رعایت
شــود .یکی از مهمترین مولفههای انتخاباتی امید
و اعتماد مردم به نظام اســت؛ خدای نکرده با عدم
رعایت اخالق این امید و اعتماد را خدشهدار نکنیم.

آیتاهلل محســن غرویان ،مدرس حوزه علمیه قم ،گفت :صبح جمعه با حضور در
وزارت کشور برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ثبت نام میکند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا ،او درباره این که آیا به نفع روحانی از میدان رقابت
کنار میکشد ،گفت :در مصاحبههای اولم گفتهام من رقیب روحانی نیستم و به طور
نهایــی و قطعی االن نمیتوانم قضاوت کنم با کارهایی که بعضی کاندیداها امروز
کردند و ثبتنامهایی که صورت میگیرد شرایط و معادالت انتخاباتی به چه شکلی
در خواهد آمد .از این جهت در حال حاضر نمیتوانم چیزی بگویم.
ایــن مدرس حوزه علمیه در خصوص اقدام امروز محمود احمدینژاد عنوان کرد:
اخالق سیاسی من اینگونه نیست که راجع به رقبای دیگری که ثبت نام کردند اظهار
نظر کنم ،ولی این جریان تمرد از نظر رهبری کرده که به نظر من خیلی مهم است
و به هر حال نظر رهبری را زیر پا گذاشتند .حرکتی که امروز احمدینژاد انجام داد
رویداد خطرناکی است که باید مسئوالن به آن بپردازند .به نظر من این راه را برای
سرکشــیها بیشتر باز خواهد کرد .او در خصوص واکنش برخی افراد و جریانهای
سیاسی نســبت به اقدام احمدینژاد اظهار داشت :دیدم بعضی از طرفداران ایشان
اعالم برائت کردند .کار بســیار درستی اســت و توقع میرود که بزرگترها اعالم
برائت کند؛ چون آنهایی که ادعای بصیرت و ذوب در والیت میکنند و کفن پوش
میشــدند االن باید باید واکنش نشان دهند .غرویان در خصوص گسیل رأیها به
ســمت روحانی گفت :در فضای انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسالمی دیدیم
کــه مردم  ۳۰نفر از اصولگرایان را کنار زدند و  ۳۰نفر اصالحطلب را بر ســر کار
آوردند .اگر آن فضا ایجاد شود به نفع روحانی است.

