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نقوی حسینی:مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا
خالف نص صریح برجام است

...

ویژه های خراسان
مجوز ویژه به سیف برای برداشت از حساب
شرکت های دولتی
بر اساس دستور روزه��ای اخیر هیئت دولت به ولی ا...
سیف ،بانک مرکزی موظف ش��ده اس��ت ضمن توجه به
تضمین های دریافت شده از شرکت های دولتی برای
برداشت اقساط بدهی های خارجی این شرکت ها از
محل حساب های آن ها اق��دام کند .دول��ت همچنین از
سیف خواسته است این اقدام به صورتی برنامه ریزی شود
که ضمن در اختیار داشتن لیستی از زمان سررسید این
اقساط ،واریز آن حتما بدون تاخیر صورت بگیرد.

کارنامه خاکستری مسئوالن در توسعه فضای
سبز
بر اساس گزارش یک نهاد مسئول به تعدادی از مدیران
اجرایی ،اعالم شده است به رغم ارسال درخواست رسمی
این نهاد به تعدادی از ادارات و سازمان های مختلف مبنی
بر ضرورت برنامه ریزی و توجه جدی به امر درختکاری و
افزایش فضای سبز پیرامونی ،متاسفانه با گذشت حدود
یک سال از این درخواست ،پاسخ یا گزارشی از سوی اکثر
نهادهای مذکور دریافت نشده است که به نظر می رسد
ناشی از نبود برنامه ریزی جدی در این حوزه می باشد.

...

در حاشیه
آیتا ...موسوی اردبیلی در بیمارستان
بستری شد
ای��س��ن��ا -آی�����تا ...م��وس��وی اردب��ی��ل��ی در
بیمارستان «الله» بستری شد.حجت االسالم
سیدعلی موسوی اردبیلی فرزند وی درگفت
وگو با جماران گفت:آیت ا ...موسوی اردبیلی به دلیل
عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شدندوهم اکنون در آی
سی یو به سر می برند.

سردار نقدی :جمهوری اسالمی ایران تا 10
سال دیگر فلسطین را آزاد میکند
باشگاه خبرنگاران  -سردار نقدی رئیس
سازمان بسیج مستضعفین با عنوان اینکه
جمهوری اسالمی ای��ران تا  10سال دیگر
فلسطین را آزاد میکند ،گفت :ایران بیروت را ازدست
آمریکاییها نجات داد ،بنابراین میتوان انتظار داشت که
انقالب اسالمی فلسطین را هم آزاد کند.

همسر شهید شهریاری :مرضیه دباغ برای من
اسطوره زن انقالبی بود
ایسنا  -بهجت ق��اس��م��ی همسر شهید
شهریاری با بیان این که خانم دباغ برای من
اسطوره زن انقالبی ب��ود ،گفت :او بخش
بزرگی از تاریخ انقالب بود که پس از سالها مجاهدت و
تحمل رنج و درد فراوان در راه به ثمر نشستن انقالب آرام
گرفت.

نامه دفاتر ۶۰گانه جامعه اسالمی
دانشجویان به روحانی
ف��ارس  -دف��ات��ر 60گ��ان��ه جامعه اسالمی
دانشجویان سراسرکشور در پی لغو متعدد
برنامههای این تشکل در نامهای به رئیس
جمهور نوشتند :درخواست داریم تا همین برخوردی را که
درمورد لغو سخنرانی مطهری داشتید در مورد لغو متعدد
برنامههای تشکلهای دانشجویی نیز در پیش بگیرید.

سخنرانی زیباکالم در قزوین لغو شد
ای��رن��ا -سیدعلی پروین چی دبیرانجمن
اسالمی دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین با
اش��اره به اینکه باحکم دادستانی قزوین،
سخنرانی روز گذشته (دوشنبه) زیباکالم استاد دانشگاه
لغوشد ،گفت :دلیل لغو برنامه جلوگیری ازمسائل امنیتی
و پیشگیری از وقوع جرم ذکر شده بود.

...
خبر

ایلنا :از سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه
اهواز ممانعت شد
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که محمود احمدی نژاد رئیس
جمهور سابق نتوانست در دانشگاه اهواز سخنرانی کند ،با
این حال سایت دولت بهار ،از سایت های نزدیک به احمدی
نژاد این خبر را تکذیب کرد .ایلنا این مطلب را به نقل از
یکی از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر
کرد و به نقل از این دانشجو نوشت« :روزگذشته محمود
احمدی نژاد بدون هیچگونه هماهنگی قبلی با مسئوالن
دانشگاه چمران و مسئول باغ معین؛ وارد محوطه باغ
معین شد».
بر اس��اس این گ��زارش علیرضا عالیپور (معاون سابق
شهرداری اه��واز) رئیس جمهور پیشین را همراهی می
کرده است و با دخالت مسئول باغ معین و حمایت ناجا؛
چون مجوزی برای سخنرانی احمدی نژاد صادر نشده بود،
به وی اعالم شد که حق سخنرانی ندارد به همین دلیل وی
در محوطه باغ مشغول سلفی انداختن با مردم شد .ایلنا در
ادامه گزارش خود مدعی شد « :او سپس درخواست کرد
در رستوران این باغ حضور یابد اما این مسئله نیز مورد
موافقت مسئوالن حراست دانشگاه قرار نگرفت ».در عین
حال سایت دولت بهار ،درپی انتشار این خبر نوشت« :یکی
از همراهان رئیس جمهور سابق ضمن تکذیب آن تاکید
کرد برنامه های سفر خوزستان دکتر احمدی نژاد از قبل
مشخص و اعالم شده بود و ایشان برنامه ای برای حضور در
این دانشگاه نداشته است».

کمال خرازی :برای اظهار نظر در مورد مواضع ترامپ زود است
وال استریت ژورنال :دولت اوباما به دنبال اقداماتی برای تقویت برجام است

رئیس ش��ورای راهبردی رواب��ط خارجی
کشورمان در مورد تأثیر انتخاب ترامپ بر
روابطآمریکابادیگرکشورهااظهارکرد:االن
زوداستکهبتوانقضاوتکردچونمعموال
شعارهای انتخاباتی رئیس جمهورهای
آمریکاباحرفهایآنهادرکاخسفیدفرق
دارد .کمال خرازی وزیر امور خارجه اسبق
کشورمان  ،در گفت و گو با جماران ،با بیان
اینکههمهازمواضعترامپونوعزندگیاو
نگران هستند ،افزود :بعضی افراد امیدوار
هستند که بعد از روی کار آم��دن مواضع
ترامپ تلطیف شود ولی باید صبر کرد و
دید که چه همکارانی را انتخاب می کند و
استراتژی او چیست؟ وی همچنین درباره
تأثیر این انتخاب در برجام و روند آن گفت:
بایدصبرکردودیدکهتصمیمآنهاچیست؟
درهرصورتمابرایهرتحولیکهبخواهد
رویدهدآمادههستیم.
▪ ▪ح��دادع��ادل :در پیش بینی مواضع
ترامپدراجرایبرجامعجلهنکنیم

دکتر ح��دادع��ادل ،رئیس سابق مجلس
ش��ورای اسالمی نیز در پاسخ به سوالی
مبنیبراینکهآیارئیسجمهورجدیدآمریکا
توافق هسته ای ایران و  5+1را دستخوش
چالشخواهدکرد،اظهارداشت:مسئوالن
آمریکاییپیشترهمبهتوافقاتخودپایبند
نبودهاند،تااینکهبگوییمترامپقصدنقض
اج��رای برجام را دارد .وی با بیان این که
عاقالنه این است که در پیش بینی مواضع
ترامپدراجرایبرجامعجلهنکنیم،افزود:
بنده معتقدم نباید در حال حاضر درباره
مواضعترامپدرموضوعبرجامپیشبینی
داشت چراکه رفتارهای طرف آمریکایی
منطقینیستواینفردممکناستحرف
هاییرادرجریانانتخاباتآمریکابرایرای
آوریزدهباشدوبعدابخواهدرفتاریمطابق
باریاستجمهوریخوددرپیشبگیرد.

▪ ▪وال استریت ژورن��ال :دولت اوباما به
دنبالاقداماتیبرایتقویتبرجاماست

به گزارش فارس ،روزنامه آمریکایی «وال
استریت ژورن��ال» با اش��اره به تالش های
دول��ت فعلی آمریکا ب��رای حفظ برجام
گزارش داد ،اقداماتی که دولت اوباما برای

تقویت برجام در دست بررسی دارد ،شامل
گامهایی برای صدور مجوز برای تعداد
بیشتریازتاجرانآمریکاییبهمنظورورود
به بازار ایران و همچنین لغو تحریمهای
بیشتر آمریکا علیه ایران میشود .مقامات
آمریکایی میگویند ک��ه ای��ن اق��دام��ات
دول��ت اوباما مربوط به قبل از انتخابات
ریاستجمهوری  2016آمریکا است و
با هدف ضربه وارد کردن به دولت ترامپ
نیستکهمخالفبرجاماست.اینمقامات
همچنین اع��ت��راف ک��ردهان��د بعید است
که پیشنهادهای دولت اوباما ،لغو توافق
هستهای ایران و  5+1را دشوار کند.
▪ ▪بولتون :توافق هسته ای یک فاجعه
راهبردیبرایایاالتمتحدهاست

«ج��ان بولتون» سفیر سابق آمریکا در
سازمان ملل و از گزینههای ترامپ برای
پستوزارتخارجهنیزمیگویدبرجامیک
سند قانونی ال��زامآور برای رئیس جمهور
بعدی آمریکا نیست و ترامپ میتواند در
صورتتمایل،آنراباطلکند.ویدرگفت
وگو با شبکه فاکس نیوز گفت« :من بارها
گفتهام که این توافق ،یک فاجعه راهبردی
برای ایاالتمتحده است و هر چه زودتر
از آن خارج شویم ،بهتر است .ترامپ باید
در اولین روزه��ای دولتش ،این مسئله را
روشن کند» بولتون ادام��ه داد« :من این
نظر را قبول ندارم که برخی میگویند باید
تهران را برای اجرای دقیق این توافق تحت
فشار قرار داد و زمینهای ایجاد کنیم که اول
ایرانیها از توافق پاپس بکشند ».وی در

توجیه مخالفت خود با این حالت گفت که
چنین کاری ،زمانبندی خروج از توافق
هستهای و البته منافع آمریکا را در اختیار
ایران میگذارد که نباید چنین باشد.
▪ ▪پل پیالر :نقض برجام اشتباهی بزرگ
است

به گزارش ایرنا« ،پل پیالر» از کارشناسان

برجسته امنیتی آمریکایی با بیان این
که م��ذاک��رات هسته ای و توافق هسته
ای (ب��رج��ام) گامی در جهت ت��رک یک
ع���ادت مضر آمریکایی اس���ت ،نوشت:
نقض (احتمالی) برجام توسط دولت
ترامپ یک اشتباه بزرگ است و فرصت
های کار کردن با ایران را از بین می برد.
وی در ادام��ه یادداشت خود در نشنال
اینترست همچنین تأکید ک��رده است:
توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
یک موفقیت است و به مدت بیش از یک
سال به خوبی کار کرده است .مخالفانی
که ایران را به نقض برجام متهم می کنند،
دقیقا کارشان مصداق «مته به خشخاش
گذاشتن» است .به عنوان نمونه ،درباره
اتهام های اخیر مبنی بر تولید آب سنگین
ایران  ،توافق برجام هرگز نگفته که ذخایر
ایران نباید از  130کیلوگرم بیشتر شود
بلکه گفته که ایران باید مازاد بر این مقدار
را صادر کند و این دقیقا کاری است که
ایران انجام داده است.

خبر مرتبط

گزینه وزارت دفاع ترامپ کیست؟
در ادامه گمانه زنی ها از گزینه های احتمالی دولت ترامپ ،روز گذشته برخی از رسانه
ها خبر دادند جیمز َمتیس ،ژنرال بازنشسته آمریکایی که از منتقدان دولت باراک اوباما
به شمار میرود و ایران را «تهدیدی جدیتر از داعش» برای صلح در خاورمیانه میداند،
هماینک گزینه اصلی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت دفاع آمریکا است .به گزارش
خبرگزاری رویترز ،این ژنرال  ۶۶ساله که در میان نظامیان آمریکایی از جایگاه ویژهای
برخوردار است روز شنبه ( ۲۹آبان) در باشگاه گلف دونالد ترامپ در ایالت نیوجرسی
با آقای ترامپ دیدار و گفتوگویی طوالنی داشتهاست .ترامپ در توئیتر خود ،جیمز
َمتیس را «ژنرال ژنرالها» توصیف کرده و افزوده که دیدار با او «بسیار تأثیرگذار»
بوده استَ .متیس از سال  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۳فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت
متحده بود و فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان را نیز به عهده داشته
است .به گزارش هفتهنامه «واشنگتن اکزماینر» متیس در ماه آوریل سال جاری طی
سخنرانی در مرکز مطالعات راهبردی و بینالملل در واشنگتن مدعی شده بود« :ایران
از حکومت اسالمی [داعش] برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند(!) به نظر من،
داعش چیزی نیست جز یک بهانه برای ایران تا بتواند به شرارت خود ادامه دهد .ایران
دشمن داعش نیست بلکه آشوبی که داعش در منطقه ایجاد میکند بسیار به نفع ایران
است ».روزنامه واشنگتنپست نیز درباره وی نوشت :ژنرال متیس خواستار تنبیه ایران
و متحدانش بهخاطر اقدامات و تحرکات آنها بود؛ از جمله خواستار اقدامات مخفیانه
برای بازداشت یا کشتن نیروهای عملیاتی ایران و ایجاد مانع در برابر شناورهای جنگی
این کشور شده بود.

ایسنا  -سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ،مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا را مبنی بر طرح ممنوعیت فروش هواپیما خالف نص صریح برجام
و نشانگرعهد شکنی آمریکاییها دانست .نقوی حسینی افزود :آمریکا بعد از برجام زنجیرهای از تحریمها را علیه ملت ایران به تصویب رسانده و تاکنون
آمریکاییها  ۱۱تحریم علیه ایران بعد از برجام اعمال کرده اند.وی گفت 5+1 :باید تکلیف خود را با آمریکا مشخص کند.

فرمانده کل ارتش :بساط داعش در آینده نزدیک جمع می شود
تعیین جایزه 20میلیون تومانی برای شناسایی تهدیدهای آینده

محمدی– باانجاممراسمتودیعومعارفهدرستادمشترک
ارتش جمهوری اسالمی ایران  ،جانشین جدید فرمانده
کل ارتش و فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش آغاز به کار
کردند.فرماندهکلارتشدراینمراسمتاکیدکرد«:داعش
و تکفیریها در آینده نزدیک از بین میروند و بساط شان
جمعخواهدشد».
▪ ▪سرلشکرصالحی:نبایدفکرکنیمبایکتعاملدشمنی
آمریکاازبینمیرود

به گزارش فارس و تسنیم ،امیر سرلشکر سید عطاءا...
صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در
مراسم تودیع و معارفه فرماندهان نیروی زمینی ارتش
که صبح روز گذشته برگزار شد ،گفت :در دوره فرماندهی
امیر پوردستان لشکرهای قدیمی حسب امر فرمانده
معظم کل قوا به منظور چابک سازی و طی طرح ثامن
االئمه(ع) به تیپ مستقل تبدیل شدند و تولید و طراحی
س�لاح ه��ای جدید و دستیابی به تانک نوین در زمان
فرماندهی ایشان به نتیجه رسید .وی تجربه مستشاری و
تشکیل ساختار و سازمان جدید و نیز به کارگیری پهپاد
در عرصه تاکتیکی را از دیگر دستاوردهای فرماندهی
امیر پوردستان در نزاجا اعالم کرد و گفت :موضوع دیگر
طراحی و ساخت جمرهایی بود که امروز نیروهای دیگر
هم از آن استفاده میکنند .صالحی داشتن بصیرت را
یکی از مهم ترین مولفهها برای همه مسئوالن کشور
دانست و افزود :ما به ساحت سیاسیون جسارت نمیکنیم
ولی جزو کارهای اطالعاتی ما بررسی جو ،زمین و دشمن
است و مردم خوب میدانند که چه کسی آنها را تهدید
میکند .فرمانده کل ارتش ادامه داد :شاید هنوز هم
برخی فکر کنند میشود با دشمن تعامل کرد اما باید
بدانیم دشمن در چه وضعیت عرضی یا طولی قرار دارد.
آمریکا دشمن طولی ایران است و نباید فکر کنیم با یک
تعامل ای��ن دشمنی از بین م��یرود .وی تصریح کرد:
آمریکا تبدیل به یک گرگ شده حال چگونه میتوان در
برابر آن کوتاه آمد؟ حال این موجود که جز گرگ صفتی
کار دیگری ن��دارد ،آیا می تواند به عنوان ب��رادر بزرگ
دست کسی را بگیرد و به کسی کمک کند؟ من کاری به
سیاسیون ندارم ولی معتقدم آمریکا که مثل گرگ است،
دشمن ماست .فرمانده کل ارت��ش همچنین با اشاره
به موقعیت ممتاز جمهوری اسالمی در منطقه ،سردار
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه را یکی از
مرواریدهای نیروهای مسلح ایران عنوان کرد.
وی با تاکید بر این که در برابر گرگی که فقط قصد کندن و
خوردندارد،نبایدکوتاهآمد،گفت:داعشوتکفیریهادر
آیندهنزدیکازبینمیروندوبساطشانجمعخواهدشد و
بنده  20میلیون تومان جایزه میگذارم برای هرکسی در
سپاهوارتشوبسیجکهبگویدتهدیدآیندهچیستوازکجاو
چهزمانیآغازمیشود؟

▪ ▪س��ردار شیرازی :مطالبه رهبرانقالب ارتقای توان
اطالعاتی-عملیاتیارتشاست

همچنینسردارعلیشیرازیرئیسدفترنظامیفرمانده
کل قوا نیز در این مراسم اظهارداشت :مطالبه رهبری
معظم انقالب از ارتش با نگاهی به احکام ص��ادره برای
فرماندهان جدید و پیشین ،ارتقای ت��وان اطالعاتی و
عملیاتی ارتش است زیرا اطالعات چشم ما است و ما می
توانیم با اشراف اطالعاتی ،بهتر و موفق تر در مسیر پیش
رو حرکت کنیم و این نکته را هم باید لحاظ کنیم که اگر
بخواهیم کاری را انجام دهیم ،باید بر اساس اطالعات
صحیح و دقیق باشد .وی گفت :انتظار فرمانده کل قوا،
ارتقای کارهای اطالعاتی و عملیاتی است ،عملیات هایی
که مطابق نیازهای روز ما باشد و ما باید خود را برای هر
پیشامدی در آینده آماده کنیم تا حضوری موفق و موثرتر
داشته باشیم.

▪ ▪امیر پوردستان :نیروی زمینی بعد از جنگ کمر
منافقینراشکست

امیر احمدرضا پوردستان جانشین جدید فرمانده کل
ارتش نیز با بیان این که نزاجا از اولین نیروهایی بود که به
دفاع از انقالب برخاست ،گفت :این موضوع نشان دهنده
این است که بدنه ارتش سالم و در خط امام بوده است .وی
با اشاره به غائله کردستان در اوایل انقالب ادامه داد :در
حادثهکردستاننزاجادوهزارشهیدتقدیمانقالبکردکه
عمقرشادتوفداکاریایننیرورانشانمیدهد.جانشین
فرمانده کل ارتش با بیان این که نزاجا اولین شهدا و اسرا
را تقدیم انقالب کرد ،افزود :نیروی زمینی بعد از جنگ نیز
درمقابلهباضدانقالبکمرمنافقینراشکستومن و امیر
حیدریبارهاوبارهابایکموتوربدونمحافظوفقط با یک
کلتآنسویمرزهاودرعراقدنبالمنافقینرفتیموبارها
موردتهاجمقرارگرفتیم.ویبهسابقهدوستیوآشناییاش
با امیر حیدری اشاره کرد و گفت :من و امیر حیدری عهدی
داریموایشاناجازهندارندبهتنهاییشهیدشوندوبایدباهم
شهیدشویم .همچنینامیرسرتیپحیدریفرماندهجدید
نزاجانیزدراینمراسم،طیسخنانکوتاهیبابیاناینکه
اقتداروعزتامروزوفردایامتمامرهونبصیرتامام(ره)
است ،گفت :امام خامنه ای نیز امروز با اقتدار تمام ،کشتی
انقالبراهدایتمیکنند.

درسومین همایش نظام بین الملل ،تحوالت منطقه و سیاست ایران

آشنا :باید به سمت تشکیل دولت های کارآمدتر در
منطقه ای قوی تر رفت
رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
با تاکید بر ضرورت خویشتن داری استراتژیک در منطقه
گفت :این خویشتن داری یعنی در تقسیم منافع باید به
بقای منطقه و ارتقای شاخصهای اجتماعی و اقتصادی
توجهداشت.بهگزارشایسناحسامالدینآشناروزگذشته
در سومین همایش نظام بین الملل ،تحوالت منطقه و
سیاست ایران که با حضورچهره های برجسته علمی و
مسئوالن حوزه دیپلماسی در دانشگاه عالمه طباطبایی
برگزار شد ،اظهارداشت :ایران ،از بیثباتی در منطقه و
تک تک کشورها بیزار است و "امنیت برای همه" را اصل
مهمدرثباتمنطقهمیداند.ویتصریحکرد:ایران،ترکیه
وعربستانمیتواننددرمسائلمختلفایفاینقشکنندو
همزمانبایکدیگرنیزرقابتداشتهباشندامادرایناقدام
هم همکاری و رقابت آنها ماهیت سازنده دارد نه مخرب.
آشنا در رابطه با بهترین روش اداره منطقه گفت :به جای
مدل فعلی که مدل کشورهای قدرتمندتر در منطقهای
ضعیفاستمیتوانبهسمتتشکیلدولتهایکارآمدتر
در منطقهای قویتر رفت.وی با بیان اینکه الگوی مذکور
بر مبنای دستاورد مطلق در مقابل دستاورد نسبی است،
اظهارداشت:ایران،ترکیهوعربستانهریکحقدارندبه
دنبالقدرتمندشدنباشندامانبایداینمسالهبهبهایاز
بینبردنکلمنطقهباشد.

▪ ▪دشواریبازیگرانمنطقهبهدلیلغیرقابلپیشبینی
بودنترامپ

حسین امیر عبداللهیان نیز به عنوان دیگر سخنران این
همایش ضمن ارائه تحلیلی از وضعیت منطقه و جهان
اظهارداشت :با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن ترامپ
تحلیلها درباره اوضاع خاورمیانه مشخص نیست و این
مساله وضعیت بازیگران منطقه را دشوار می کند.امیر
عبداللهیانافزود:درتحوالتمنطقهمیبینیمامارات در
کنار عربستان در جریان تجاوز نظامی به یمن حضور دارد
و قطر با نوعی حمایت مسلحانه از اقدامات عربستان و
تروریسم ها در منطقه حمایت می کند و رژیم اسرائیل
در این میان از فرصت ها سوءاستفاده میکند و تالش
دارد فضا را به سمتی سوق دهد که امنیتش تامین شود.
وی بازیگران دیگر منطقه از جمله داعش را بازیگران
"فروملی" از نوع منفی خواند و یادآورشد :البته بازیگران
فروملی "مثبت" هم مثل حزب ا ، ...جهاد اسالمی و
حماس وجود دارند که در دفاع از استقالل خود سهم
عمدهایدارند.ویباتاکیدبراینکهامروزنگرانیازتجزیه
عراق و سوریه بسیار جدی است ،خاطر نشان کرد :ما در
سوریه در جهت مثبت آن کنار سوریه قرار گرفته ایم و در
عین حال برای رسیدن به راه حل سیاسی با معارضان
سوری ارتباط برقرار کردیم .

چالش های اصولگرایان در انتخابات  96به روایت
دبیرکل جامعه روحانیت
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با اشاره به روند وحدت
اصولگرایانبرایانتخاباتریاستجمهوریگفت:برنامه
ما اوال این است که از باال به پایین نباشد .قصد داریم تا از
تماماحزابوتشکلهایاصولگراکهجمعیتقابلتوجهی
دارند ،دعوت کنیم تا مبادا یک گروه بگوید چرا ما غایب
بودیم.بهگزارشباشگاهخبرنگاران ،آیتا...محمدعلی
موحدیکرمانیکه دردیداراعضایشورایمرکزیحزب
ایران زمین سخن می گفت درباره انتخابات مجلس دهم
گفت:درانتخاباتمجلسهممناینراگفتمامانشنیدند.
در همان ائتالف  21نفره گفتم که باید همه اصولگرایان
دعوت شوند ،اما نپذیرفتند .وی درباره لیست  30نفره
اصولگرایانتهران برایانتخابات 7اسفندگفت:اشکال
آن لیست این بود که برخی افرادی که در لیست بودند،
برای مردم ناشناخته بودند .در آن ائتالف افرادی وارد
شدندکهسهمبیشازحدخواستند؛اینیعنیهواینفسو
سقوط.ویدربارهاظهاراتاخیرشکهگفتهبوداصالروی
روحانیبرایانتخاباتنظرینداریم،گفت:اینطورنبود؛
حرفبندهتحریفشد.منگفتمکهنظراصولگرایاناصال
رویروحانینیست.بناندارمکهنظرشخصیخودرادرباره
این موضوع ،اینگونه بیان کنم .آیت ا ...موحدی کرمانی
درپاسخبهسوالابوالقاسمرئوفیانکهگفتآیااینمسئله
نظر احزاب اصولگراست یا گروهی خاص ،اظهار داشت:
مجموعهشخصیتهایحقیقیوحقوقیاصولگراهستند
کهرویروحانینظریندارند.ویدرادامهدربارهاظهارات
مصباحیمقدمسخنگویجامعهروحانیتمبارزکهگفته

بودممکناستاینجامعهبهحسنروحانیبرسد،گفت:
به ایشان گفتم که چرا اینگونه حرف زدی؟ گفت که من
نظرمراگفتم.گفتمشماوقتیبهعنوانسخنگویجامعه
روحانیت حرفی می زنی ،همه فکر می کنند که جامعه
روحانیتاینگونهفکرمیکند.بعدگفتکهجبرانمیکنم
و ظاهرا هم جبران کرد .دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با
بیان اینکه روحانی خودش هم می داند که اصولگرایان
روبه رویش هستند ،گفت :روحانی این را هم می داند که
اصولگرایاندورمنهستند.ذرهایباکندارمکهروحانی
نسبتبهمنچگونهفکرمیکند.آیتا...موحدیکرمانی
درباره رویکرد اصولگرایان برای انتخابات اظهار داشت:
قرارنیستکهباتابلویاصولگراییواردمیدانشویم.مابا
تابلویدیگریمیآییمکهروحانیتهمآنراتاییدکردهاند.
▪ ▪مطهریمراعاتنمیکند

وی همچنین با اشاره به لغو سخنرانی علی مطهری در
مشهد اظهار داشت :تا مادامی که توطئه مطرح نباشد،
هرکسیمیآیدودرسخنرانیهایخودنظراتشرابیان
میکند.ویافزود:اینکهگفتهمیشودچهکسیدستور
لغو سخنرانی را داده ،ما به چه کسی چه کار داریم؟ آیا
صحبتهای مطهری واقعا برای مصلحت است یا نه که
به نظر من سخنان وی به مصلحت کشور نیست .آیت
ا ...موحدی کرمانی با بیان اینکه تبعیت از ولی فقیه رمز
پیروزی ما در انقالب و بیرون کردن آمریکا از کشور بود،
گفت:متاسفانهمطهریمراعاتنمیکند.
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