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رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه قهر با صندوق مشکلی را حل نمی کند، گفت: 
جمهوریت از دستاوردهای انقالب است و همه باید آن را پاس بداریم. 

به گزارش ایرنا، حسن روحانی دیروز در جلسه هیات دولت با تاکید بر اهمیت 
مشــارکت در انتخابات پیش رو گفت: این ایام مهمترین مسئله ای که پیش 
رو داریم، روز جمعه ۲۸ خرداد و روز انتخابات اســت که همیشه برای ما مهم و 

سرنوشت ساز بوده است.
رئیس جمهوری گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند ممکن است 
در این انتخابات و در جریان بررسی احراز صالحیت ها ظلمی صورت گرفته باشد 
یا در جریان تبلیغات انتخاباتی که در این مدت شاهد آن بودیم، حتماً ظلم های 
فراوانی رخ داده است همه ما باید خودمان را به رفع ظلم ها و جبران آن ها موظف 
بدانیم و این کار شدنی اســت.  وی اظهار کرد: مردم بزرگ ایران در طول این ۸ 
سال مسئولیت سنگینی بر دوش داشتند و در مراحل مختلف این مسئولیت را 
به خوبی انجام دادند؛ الزم و واجب است که فداکاری و موفقیت مردم را به خوبی 
برای آن ها تشریح کنیم. رئیس دولت تدبیر و امید افزود: اولین موضوع در آغاز این 
۸ سال، برجام بود که اگر با رهبری رهبر معظم انقالب و ارشادات ایشان و حضور و 
حمایت مردم و تدبیر دولت نبود این توافق تحقق پیدا نکرده همان وضع و همان 
مسیر  پیشین ادامه می یافت، باید برای مردم ترسیم شود که در سال ۹۳ و ۹۴ ما 

چه وضعی داشتیم.
 برجام سند کار بزرگ ملت ایران است

 وی افزود: در صورت ادامه آن روند به دلیل قطــع صادرات نفت در هر 6 ماه 
صادرات نفت به کلی قطع می شد. روابط بانکی کشور با دنیا قطع می شد و مردم 
با شرایط بسیار سختی مواجه می شدند. حتماً مسئولین امر این را باید در یک 
سند ترسیم کنند که اگر برجام نبود در سال های بعد چه اتفاقاتی می افتاد. این 
سند کار بزرگ ملت ما است. روحانی ادامه داد: سند دومی که باید ترسیم شود؛ 
سند خروج آمریکا از برجام است اگر برجام در سال ۹۷ توسط فردی با بیماری 
روانی که متاسفانه در آمریکا مسئولیت کاخ سفید را به دست گرفته بود، نقض 
نشده، شخص  سالمی رییس جمهور آمریکا می شد و روند سال ۹۴ و ۹۵ ادامه 
پیدا می کرد، کشور چه شرایطی را تجربه می کرد؛  ترسیم این وضعیت از لحاظ 
اقتصادی کار سختی نیست. اگر شرایط آن سال ها را در نظر بگیریم و مشخص 
کنیم  که وضعیت رشد اقتصادی و تورم چه می شد نقدینگی به کجا می رفت و 
اشتغال چه می شد؛ بسیاری از موضوعات روشن می شود که این خیلی ساده بوده 

و سند دومی است که باید در اختیار مردم قرار بگیرد.
 وی گفت: در ایام تبلیغات انتخابات کسی از جنایت آمریکا حرف نزد یک نفر 
اسمی از ترامپ نبرد. مانند این بود که ما وسط جنگ تحمیلی در حال برگزاری 
انتخاباتی بودیم اما کسی که می خواست درباره امنیت ایران صحبت کند، اسم 
جنگ و صدام را نمی برد. در این شرایط جنایتکاری آمده و جنگ اقتصادی توام با 

تروریسم اقتصادی حتی در دارو و مواد غذایی علیه مردم ایران انجام داده است.
رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم ادامه داد: اینطــور که در خبرها آمده 
روز گذشته یک مقام در سوییس اعالم می کرد که با آقای بایدن مالقات کرده 

و رئیس جمهوریر آمریکا گفته است اگر سوییس می خواهد در زمینه دارو و غذا 
اقدامی کند ما مخالف نیستیم. این موضوع و برخورد خیلی عجیب است، بعد از 
سه سال و نیم رئیس جمهور جدید که باید در اولین لحظه دستور می داد همه 

تحریم های تروریستی فورا قطع شود، می گوید از نظر ما بالمانع است!
رئیس جمهوری بیان کرد: سند دیگری که باید توسط همین دولت نوشته و 
منتشر شود و همه ببینند، این است که از سال ۹۷ تا امروز چه خسارت هایی در اثر 
اقدام تروریستی آمریکا و جنگ اقتصادی به مردم ایران تحمیل شده است. همه 
دستگاه ها می توانند این را بنویسند، وزارت نفت، صنعت، راه و شهرسازی و همه 
وزارتخانه های مربوطه می توانند بنویسند که در این مدت خسارات مستقیم 
و خسارت غیرمستقیم ما چقدر بوده اســت. مثال سه سال ما نتوانستیم نفت و 

میعانات در بازار بفروشیم و چقدر به ما خسارت وارد شده است.
 وی ادامه داد: اینکه ما حدودا چقدر می توانســتیم نفت صادر کنیم قیمت 
نفت هم حدودا مشخص بوده در سال ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ قیمت نفت مشخص 
است و می توان اینها را محاسبه کرد. در بخش های دیگر را هم می توان ضررهای 

غیرمستقیم را هم می توان محاسبه کرد. 
 در مقاطع بسیاری تهدید را تبدیل به فرصت کردیم

رئیس جمهوری عنوان کرد: می خواهم از ملت و دولت و همه کســانی که 
اقدام کردند سپاسگزاری کنم که در این سه ســال و نیم در بسیاری از مقاطع 

کشور توانست تهدید را به نوعی تبدیل به فرصت 
کرده  یا از بین ببرد.  روحانی با بیان اینکه در دولت 
در سه سال و نیم گذشته نتوانستیم از بودجه نفت 
استفاده کنیم ، گفت: دو نیم درصد بودجه کشور 
معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان از نفت بوده است. ما 
در این شرایط بودجه بدون نفت را طراحی کردیم. 
کسی فکر نمی کرد در این کشور بودجه بدون نفت 

طراحی و عمل  شود.
رئیس دولت دوازدهم اضافه کــرد: در جنگ 
اقتصادی ممکن است کارخانه ها به دلیل نداشتن 

مواد اولیه تعطیل شوند. در این دولت یک واحد تولیدی به خاطر نداشتن مواد 
اولیه تعطیل نشده  و این مساله مهمی اســت که ما در این مقطع جای نفت، از 
پتروشیمی و فوالد اســتفاده کردیم چون برای وارد کردن کاال و دارو به درآمد 
ارزی نیاز داشتیم و عمدتا پتروشیمی و فوالد ارز را به صحنه آورد و توانست کشور 
را اداره کند. روحانی گفت: در تبلیغات عجیب این روزها کسی نگفت در شرایط 
تحریم اقتصادی چگونه ملت توانستند نفس بکشــد. ملت رنج فراوانی برد اما 
توانست مقاوم بایستد و این ایستادگی باعث شد که طرف مقابل سر به زیر با ما 

در وین مذاکره کنند.
  اگر دیگران جای ما بودند امروز سایه همه 

قطعنامه های فصل ۷ بر سرکشور بود
رئیس دولت دوازدهم یادآور شد:  اگر این دولت نبود و دیگران جای ما بودند 

شک نکنید حتما امروز سایه فصل ۷ منشورسازمان ملل متحد و همه قطعنامه ها 
بر سر کشور بود. کسی که توانست مسیر را دقیق و باتدبیر ادامه دهد که برجام 
را حفظ کند و نگذارد قطعنامه های سازمان ملل برگردد و  قدم به قدم کاهش 
تعهدات را انجام دهد، توانمندی هسته ایش را از همیشه قوی تر کند این دولت 
بود. بنابراین تدبیر عظیم و بزرگی انجام شد که ما مشکالت و تهدیدات را تبدیل 

به فرصت کنیم.
وی با بیان اینکه در گذشته کشور ما وارد کننده بنزین بود، یادآور شد: امروز 
در مساله بنزین خودکفا هستیم و روزانه ۷6 میلیون لیتر بنزین یورو ۴ در کشور 
توزیع می شــود و از این پول ماهیانه 6۰ میلیون نفر کمک معیشتی دریافت 
می کنند این طراحی که از سوی سه قوه و با همکاری مقام معظم رهبری صورت 

گرفت، باعث شد که یک تهدید را به یک فرصت بزرگ تبدیل کنیم.
 رشد اقتصادی مثبت ۳.6 کشور 

در سال ۹۹ افتخار ملت بزرگ ایران است
روحانی با اشاره به گزارش بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی کشور، گفت: 
دیروز بانک مرکزی گزارش رشد اقتصادی سال ۹۹ را برای من فرستاد که یکی از 
افتخارات این دولت است. در سال ۹۹ در بسیاری از کشورهای مهم و پیشرفته 
رشد اقتصادی آنها منفی بوده و این منفی بودن از منفی ۳ تا منفی ۱۵ متغییر بوده 

و به صورت متوسط رشد اقتصادی جهان حدود منفی ۴ بوده است.
رئیس جمهــوری افــزود:  در این شــرایط جنگ 
اقتصادی که کشور درگیر آن بود و شیوع ویروس کرونا،  
در سال ۹۹ نسبت به ســال ۹۸ رشد اقتصادی کشور 
مثبت ۳.6 بوده است که یکی از افتخارات بزرگ ملت 
ایران است. اگر ملت ایران،  مقاومت و صبوری نداشت این 
مهم محقق نمی شد و همین مردم بودند که کشاورزی 
و صنعت را به حرکت درآوردند.  وی با بیان اینکه رشد 
صنعت کشــور در سال ۹۹ نسبت به ســال ۹۸ طبق 
گزارش اعالم شده، مثبت ۷.۱ است،  اظهار داشت:  گروه 
کشاورزی نیز در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ مثبت ۴.۵ 

رشد کرده است. البته خدمات ما رشد نداشته و صفر است ولی منفی نیست.
 دلیل حضور آمریکا در وین رشد اقتصادی کشور است

روحانی اضافه کرد:  رشد اقتصادی  ۳.6 ، رشد صنعتی و کشاروزی، رشد در تمام 
فعالیت های زیربنایی، صدوربنزین به کشورهای منطقه سبب حضور آمریکا در 
وین شدهو  آمریکا دید به رغم همه تحریم ها برای سرنگونی و فروپاشی اقتصاد 

کشور،  ۳.6 در سال کرونا و همه فشارها، کشور رشد داشته است. 
رئیس جمهوری با بیان اینکه کشور در سال کرونا نیز در بخش های مختلف 
از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است، گفت: پرستاران، مدافعان سالمت، تمام 
شرکت های دانش بنیان، صنعت کشور کار بسیار مهمی انجام دادند. اینکه ما در 
دوره کرونا موفق  شدیم تخت های ویژه را در شرایط جنگ  اقتصادی و دوره کرونا 

به دوبرابر افزایش دهیم، بسیار حائز اهمیت است.

انتقاد و گالیه به جای خود، اما جمهوریت را پاس بداریم
روحانی با اشاره به انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در روز جمعه اظهار 
داشت: اینکه نقد، انتقاد و گالیه به جای خود داشته باشیم اما همه باید جمهوریت 
را پاس بداریم. جمهوریت از یادگارهای امام راحل )ره( و از تاکیدات رهبری است. 
نگذاریم جمهوریت آســیب ببیند. اگر از یک نهاد یا اقدام یا دولت گالیه داریم، 

اشکالی ندارد اما راهش قهر از صندوق نیست. 
وی با بیان اینکه قهر با صندوق هیچ مشکلی را برای ما حل نمی کند، تصریح 
کرد: پای صندوق رفتن در این شرایط استحکام نظام ماست و قدرت ما را بیشتر 
می کند. چه فایده ای دارد اگر به پای صندوق نرویم؟ آثارش چیســت؟ پیش 

وجدان خودتان بررسی کنید. 
باید همه اصول قانون اساسی را پاس بداریم 

روحانی با تاکید بر اجرای و پاسداری از تمام اصول قانون اساسی ابراز داشت: 
باید همه اصول قانون اساسی را پاس بداریم. این درست نیست که بخشی را قبول 
کنیم و بخشی را قبول نکنیم. ممکن است بگویید افراد دیگری می خواستیم 
ولی امروز نیستند؛ باید در بین کسانی که هستند کسی را انتخاب کنیم که به ما 

نزدیک تر است.
به گفته رئیس دولت تدبیر و امید، انتخاباتی که سرد باشد، مردم در آن حضور 
نداشته باشند و پای صندوق  ما خلوت باشد، کشور، نظام و ما نفع نمی بریم. نقد و 

انتقاد و معضل در ذهن ما راه حل دارد. 
وی خطاب به وزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها بیان 
کرد: این صندوق،  امانت مردم است. آرا حق الناس مردم است. نباید بگذاریم یک 
رای جابه جا شده یا کم و زیاد شود. من به وزیر کشور صریح و چندین بار گفتم، 
وزارت کشور و همه متعهد هستند و وظیفه ســختی دار ند که با تمام قوا باید از 
آرا حفاظت کنند. روحانی اضافه کرد: امیدوارم با حضور مردم جمعه خوبی در 
پیشرو داشته باشیم و ۲۸ خرداد در تاریخ کشور ثبت شود. ما به رای مردم احترام 

می گذاریم. 
یک کلمه در مذاکرات وین دچار کندی شده است 

وی به تالش دولت دوازدهم برای بهبود وضعیت کشور اشاره کرد و یادآور شد: 
شرایط کشور تا پایان این دولت بهتر شده و کنترل می شود. در مسئله خشکسالی 

تمام تالش خود را می کنیم، هرچند سخت ترین سال در ۵۰ سال اخیر است. 
رییس جمهور با بیان اینکه در این شرایط سخت هر روز یک افتتاح را شاهدیم، 
عنوان کرد: دیروز نود و یکمین تصفیه خانه افتتاح شــد و هر هفته یک ســد و 
تصفیه خانه افتتاح می شود. نباید بگذاریم مردم در این تابستان دچار سختی 

و مشکل شوند. 
روحانی با یادآوری مذاکرات وین گفــت: در موضوع تحریم هم در نقطه 
پایان آن هســتند. من نمی دانم یک کلمه چطور کند شده است. باید از این 
کلمه عبور کرده و باید به نقطه برســیم. ان شااهلل تا پایان این دولت، این کار 
انجام شــود و دولتی با مهار کرونا، کمترین خشکســالی و پایان تحریم در 

اختیار دولت بعد قرار گیرد.

خبر

روحانی با اشاره به اینکه قهر با صندوق مشکلی را حل نمی کند:

نگذاریم جمهوریت آسیب ببیند 

سياست 2

سياست 2

وضعیت جبهه اصالحات در یک قدمی انتخابات؛

از انصراف در بامداد 
تا تمنای   رأی

پــای نامــه انصــراف از کاندیداتــوری 
محســن مهرعلیزاده، ســاعت امضای نامه 
هم قید و نوشته شده »ساعت ۳/۵ بامداد«. 
بدین ترتیب با یک نامــه دو خطی در بامداد 
چهارشنبه، یکی از دو کاندیدای اصالح طلب 
انتخابات ریاســت جمهوری مراتب انصراف 
خود از ادامه رقابت هــای انتخاباتی را اعالم 
کرد و با ســیل تحســین و تمجید و سپاس  

مواجه شد. 
محمد خاتمی کناره گیری مهرعلیزاده را 
»مسئوالنه و فداکارانه« خواند. موسوی الری 
آن را خردورزی نامید و خدا را شکر کرد که به 

مهرعلیزاده توفیق »تصمیم صحیح« عنایت 
کرده است. ســیدهادی خامنه ای، محسن 
هاشمی و بسیاری دیگر از اصالح طلبان نیز از 
او تشکر کردند. در پایان عبدالناصر همتی که 
تا پیش از این انصراف، رقیب مهرعلیزاده بود، 
ضمن قدردانی، از او طلب دعای خیر جهت 
ادامه این راه به گفته او پرنشیب کرد. بسیاری 
هم او را ستودند که با کنار رفتن خود اسباب 

وحدت میان اصالح طلبان را فراهم کرد.
در اردوگاه اصولگرایان نیز تا زمان نگارش 
این ســطور، علیرضا زاکانی به نفع ابراهیم 

رئیسی کنار رفته و انتظار می رود...

تغییر پیچیده معادالت بازار انرژی در سایه تحریم؛

باخت ایران به روسیه و عربستان
چرتکه 3

در آستانه برگزاری انتخابات؛

 زاکانی کنار رفت، 
 رئیسی 

تقدیر کرد

قاضی زاده هاشمی:

 باید ببینم حجت
  برای   انصراف
دارم یا نه


