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 رییس جمهور ضمن اشــاره به انتخابات 
۱۴۰۰، گفــت: همــه باید تــاش کنیم که 
نامزدها متنوع باشــند، اگر تنوع را از نامزدها 
بگیرید، شکوه و حضور مردم را نیز از انتخابات 

خواهید گرفت.
به گزارش ایلنا، حســن روحانی در آیین 
بهره برداری از طرح های ملی سازمان مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی ضمن تبریک عید فطر، 
اظهار کرد: عید قرآن از یاری اقشار کم درآمد 
جامعه شروع می شود و از زکات و دادن کمک 
به مردم نیازمند آغاز می شــود و با ذکر خدا 
ادامه پیدا می کند و پایان آن نیز نماز است؛ ما 

به دینمان و قرآن افتخار می کنیم.
وی به انتخابات ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: 
ان شااهلل انتخابات شکوهمندی داشته باشیم. 
انتخابات اخاقی بســیار حائز اهمیت است 
و آنچه در جمهوری اســامی انتظار داریم، 
انتخاباتی ســالم توام با اخاق اسامی است. 
تهمت و افترا و دروغ برای گدایی رأی، بدترین 
کار اســت. فرد قصد دارد مســئولیت بسیار 
سخت و ســنگینی بر دوش بگیرد، مخصوصاً 
اینکــه مخالفان و رقبــا پر قدرت باشــند و 

امکانات زیادی در مشت داشته باشند.
رییس دولت گفت: ان شااهلل هرکسی برای 
رضای خدا کار می کند اجــر و  ثواب را بگیرد. 
همه باید تاش کنیم که نامزدها متنوع باشند، 
اگر تنوع را از نامزدها بگیرید، شکوه و حضور 

مردم را نیز از انتخابات خواهید گرفت. 
رییس جمهور بیان کرد: امیدواریم شاهد 
پیشــرفت بیشــتری در دولت آینــده برای 
کشور باشــیم. دولت یازدهم و دوازدهم در 
سخت ترین شــرایط تاریخ ایران به کار خود 

ادامه داد. 
وی تصریح کرد: بایــد بگوییم که ترامپ 
چه جنایت بزرگی به ما کرد؛ برخی معتقدند 
اگر بگوییم ترامپ جنایــت کرد، نمی توانیم 
به دولت فحاشــی کنیم. شــما آزاد هستید 

بــه دولت هرچــه می خواهیــد، بگویید. اما 
 باید اخــاق را رعایت کنیــد و واقعیت ها را 

به مردم بگوییم.
رئیس جمهور با تاکید بر رعایت اخاق در 
انتخابات و پرهیز خاف گویی به مردم، اظهار 
داشت: همه جا باید اخاق را رعایت کنیم و به 
مردم واقعیت ها را بگوییم که چه فشــاری به 
ما وارد شــد. آن اقتصاد مقاومتی که رهبری 
گفتند را در این سه سال دیدیم که یک کشور 
بتواند در برابر همه فشــارها بایستد، اقتصاد 
خود را حفظ کند و در شــدیدترین شــرایط 
ما باالی ۴۰ میلیارد دالر صادرات داشــتیم و 
مقداری بیشتر از آن هم واردات. یعنی مردم 
فشــار گرانی را تحمل کردند اما با قحطی و 

کمبود مواجه نبودیم.
وی ادامــه داد: خدا همه مســببین این 
وضعیت را لعنت کند چه تندروهای منطقه و 
چه تندروهای آمریکا و در رأس آن ها ترامپ 

را که باعث این مشکات شدند.
روحانــی در ادامه بیان داشــت: به مردم 
آدرس غلــط ندهید خدا از شــما نمی گذرد 
تاریخ هم از شــما نمی گذرد. این سه سال را 
گذراندیم و شاهد آن همین پنجشنبه هاست. 
البته شاهد اصلی خداوند بزرگ، شهدای ما و 
ملت هستند. ملت ما شــاهد بودند تا به همه 
تاریخ بگویند که با صبر، مقاومت و اتحاد یک 
ملت می تواند دربرابر همه تحریم ها و فشارها 
بایستد. مردم ما در این سه سال تاش و جهاد 

بزرگی کردند.

رئیس دولت یازدهم و دوازدهم با اشــاره 
به افتتاح های انجام شده امروز، گفت: امروز 
در شــصت و هفتمین هفتــه از برنامه های 
افتتاح، شــاهد یک افتتاح بزرگ با ســرمایه 
گذاری بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی هستیم 
 که نتیجه آن اشــتغال بیش از ۳ هــزار نفر 

خواهد بود.
وی افزود: بــه قول هایی که بــه مردم در 
بحث منطقــه آزاد دادیم عمــل کردیم و در 
هفت منطقه از جمله در مهران، قصر شیرین، 
اردبیل، بانه، مریوان، زابل و اینچه برون منطقه 
آزاد داریم. البته شاید قول های ما کمی بیشتر 
بود اما سیر اداری طول کشید و اجازه نداد به 
موقع و صحیح پیش برود. حتی باید بگویم که 
ما عاقمند بودیم خیلی از این ها را در دولت 

یازدهم افتتاح کنیم اما نشد.
روحانی ادامــه داد: اکنون ۱۵ منطقه آزاد 
داریم که ارتباط ما با کشــورهای همســایه 
را تســهیل کرده و جاذبه ســرمایه گذاری و 
جاذبه گردشگری دارند. همچنین ۱۳ منطقه 
ویژه اقتصادی داریم که ان شــاءاهلل شــاهد 
رونق آن هــا خواهیم بود. البتــه باید عرض 
کنم که در این دو ســال اخیر آن مقداری که 
ســفر و گردشگری می توانســت باشد اتفاق 
نیفتاد و علت مهم آن بحــث کرونا بود وگرنه 
 بسیاری از این مناطق آزاد جاذبه های خوبی 

برای سفر دارند.
رئیس جمهور در پایان تصریح کرد: مناطق 
آزاد ما باید از لحاظ بانکی تامین شــود، باید 
از لحاظ مراکز دپو به ســردخانه و انبار مجهز 
شــده و به بنادر و راه آهن و سیســتم حمل و 
نقل متصل شــود. همچنین مقامات مربوطه 
و مسئوالن باید شرایط را برای ورود سرمایه 
گــذار فراهم کنند. من بســیار خوشــحالم 
که در این روز بســیار مبارک شــاهد افتتاح 
 ۹۴ پروژه بودیم که ان شــاءاهلل بــرای همه 

ملت ما مبارک باشد.

 فعال سیاســی اصاح طلب، گفــت: من فکر 
می کنم روندی که محمــود احمدی نژاد در پیش 
گرفته قطعا از نظر رهبــری دور نخواهند ماند و به 
 نظرم می رســد که رهبری در اولین فرصت، عذر 
ایشــان را از عضو در مجمع تشــخیص مصلحت 

خواهد خواست.
محمد عطریانفر در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
درخصوص رفتارهای عجیب محمود احمدی نژاد 
و اظهارات او پیرامــون انتخابات علیرغم عضویت 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این یک 
سنت کاما پسندیده ای است که از جانب رهبری 
نسبت به مسئوالن ارشد نظام وجود دارد که پس 
از پایــان دوران خدمت و ماموریت شــان آن ها را 
دعوت می کنند به عنوان یکــی از اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تا از تجربیات و توفیقات و 
دستاوردهای گذشته شان بتوانند خدمت و مشورتی 

به کشور و دولت ارائه کنند.
وی افزود: آقای احمدی نژاد هم متناســب با 
چنین روند کلی و ســنت حسنه ای که رهبری در 
پیش می گیرند به عضویت مجمع تشــخیص در 
آمدند. لکن این نمی تواند یــک امر پایدار و دائمی 
باشد، طبیعی است که اگر هر کدام از اعضای مجمع 
تشخیص ساختارشکنی را در پیش بگیرد آن هم در 
حالی که خودشان باید در مقام تشخیص مصلحت 
مورد توجه باشند و ماک و مبنای فعالیت برای نظام 
باشند؛ خودشان بخواهند نظام مستقر را مخدوش و 
تضعیف کنند و مهمترین رکن مردمساالری کشور 
را که انتخابات است زیرسوال ببرند و به گونه ای رفتار 
کنند که داللت بر خودپسندی و خودشیفتگی بیش 

از حد داشته باشد، طبیعی است که فاقد صاحیت 
برای حضور در آن جایگاه خواهند بود.

این فعال سیاسی اصاح طلب در رابطه با تاثیر 
اظهارات احمدی نژاد بر انتخابات و اینکه می تواند در 
میان حامیان خود عامل کاهش مشارکت باشد، بیان 
داشت: خاستگاه طبقاتی آقای احمدی نژاد در ابتدا 
جریان اصولگرایی بوده اما در گام بعد اصولگرایان 
معتدل و معقول و همینطور بخش های مذهبی 
اصولگرایی از ایشــان فاصلــه گرفتند. همچنین 
بخش هایی از حامیان سال های دور ایشان که تعلق 
روحی و انسجام عملی به مبانی نظام سیاسی ایران 
دارند و به صورت اعتقادی با نظام دررابطه هستند 
از او فاصله گرفتند تا جایی که حتی می توان گفت 
امروز آقای احمدی نژاد موقعیت مطلوبی نزد بخش 

اقلیت تندروهای اصولگرا هم ندارد.
وی ادامه داد: افراد بســیار اندکــی پیرامون او 
هستند که آن ها هم به او اعتقادی ندارند و بیشتر 
از باب فضاسازی ها اطراف ایشان جمع می شوند 
با هدف اینکه شاید بتوانند در معادالت موجود یک 
بهره ای برای خودشان دست و پا کنند. ازاین جهت 
این نکته ای که تاکید می شود و برخی می گویند 
احمدی نژاد در کشور محبوبیت و مقبولیت دارد که 

به نظر من حرف اشتباهی است.
عطریانفر در ادامه ابراز داشــت: به هیچ عنوان 
ایشــان موقعیت و وجاهتی در جامعه رای مردم، 
علی الخصوص در بین طبقات متوسط ندارد و در در 
طبقات محروم هم تجربه تلخ عدم توفیقش را مردم 
محروم چشــیده اند. از این جهت فکر می کنم که 
ابتدا باید باور ما این باشد که ایشان چنین موقعیتی 

ندارد؛ لذا هرحرکتی که انجام می دهد هیچ رأِی را 
به سمت ایشان هدایت نمی کند. اساساً ایشان نباید 
به حساب بیاید و هیچ رفتاری از ایشان تاثیری در 

انتخابات پیش رو ندارد.
ظریف به دلیل جلوگیری از مخدوش شدن 

انسجام ملی در انتخابات حاضر نشد
معاون سیاسی وزیر کشور دولت سازندگی در 
رابطه با عدم کاندیداتــوری محمدجواد ظریف و 
فشارهای تندروها علیه او، گفت: موضع گیری های 
افراطی علیه آقای ظریف در عقب نشینی ایشان از 
ثبت نام در انتخابات موثر بود؛ کمااینکه در یادداشت 
اخیرشان هم در بند آخر به این اشاره کرد و نوشت: 
»دلواپسانی که خیلی دغدغه داشتند، خیالشان 
راحت باشد که بنده از مسئولیتی که می خواستند 
برعهده ام بگذارند، فاصله گرفتم و به اصاح طلبان 
جواب منفــی دادم و وقتم را صــرف منافع ملی 

می کنم«.
وی افزود: به باور من ریشه اساسی عقب نشینی 
آقای ظریف این بود که انســجام ملی در انتخابات 
مخدوش نشود و فضاســازی هایی علیه جامعه و 

جریان انتخابات به وجود نیاید.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
درباره شــانس رقابت اصاح طلبان با اصولگرایان 
در انتخابات ریاســت جمهــوری، تصریح کرد: 
اصاح طلبان و اصولگرایان با توجه به اینکه هر دو 
اردوگاه سیاسی در شرایط نسبتا مساوی هستند، 
شانس برابری دارند و اینکه چه نتیجه ای کسب کنند 
بیش از هر چیز به برنامه هایی که ارائه خواهند کرد و 
حضور موفق در مناظره های انتخاباتی باز می گردد.

گفتوگوخبر

روحانی:

 اگر تنوع را از نامزدها بگیرید، 
انتخابات پرشور نخواهیم داشت 

عطریانفر در گفت وگو با ایلنا:

  احتمال لغو عضویت احمدی نژاد 
در مجمع تشخیص وجود دارد 

چین محصوالت پتروشیمی ایران را با قیمت نازل می خرد و با نرخ جهانی صادر می کند

برزخی جانکاه بین تحریم و 
داللی متحد شرقی
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دور تازه فشارها به برجام؛

تالش برای کشاندن 
منازعه حماس -تل آویو 

به مذاکرات وین
حماس در چند روز اخیــر صدها راکت و 
موشک به سوی اسرائیل شلیک کرده است به 
نحوی که به گفته خود اسرائیلی ها این وضع 
از زمان تاســیس این رژیم تاکنون بی سابقه 

بوده است.
هرچنــد کــه ایــن راکت هــا قــدرت 
تخریب کنندگی چندانی ندارند؛ در حالی که 
بمب های اسرائیلی که در غزه ریخته شده اند، 
زیرساخت ها و ساختمان های بسیاری را در 
این نقطه از فلســطین نابود کرده اند. با این 
حــال جمهوریخواهان در آمریــکا، ایران را 

متهم به حمایت مالی از حمــاس کرده و به 
بهانه آنچه که میان غــزه و تل آویو در جریان 
است از بایدن خواسته اند که مذاکرات وین را 
متوقف کند.  چند ماه پیش شبکه الجزیره در 
مستندی با عنوان »ما خفی اعظم« به نحوه 
ساخت راکت و ساح در غزه پرداخته بود. این 
مستند به کشف یک گنج گرانقیمت نظامی 
در عمق دریا اشــاره کرده و خبر می داد که 
کماندوهای القســام در دو کشتی انگلیسی 
غرق در سواحل نوار غزه صدها موشک پیدا 

کرده اند...

شدت گرفتن حمالت به غزه و احتمال شروع عملیات زمینی اسرائیل

تراژدی از جنس جنگ 22 روزه
جهان 5


