
اين مناظره آن مناظره اي نبود كه اصولگرايان 
از همان ارديبهشت 92 براي ارديبهشت 96 
انديشه اش را در سر داش��تند. تمام پرونده هايي كه با خود 
به ميدان اين س��ه مناظره آورده بودند نقش بر آب شد. هر 
اتهامي كه زدند جز غباري كه به گلوي خودشان رفت نتيجه 
ديگري نداشت. 9 ساعت در سه مناظره به يك هدف شليك 
كردند. از يك ماه پيش با هم��ه امكانات به ميدان آمدند تا 
يك نفر را از نفس بيندازند تا نتيجه اي كه 29 ارديبهشت از 
صندوق هاي راي بيرون مي آيد به نفع شان باشد. ديروز اما 
چش��م هايي كه به قاب تلويزيون خيره شده بود پاسخ را در 
سر داشت. اتهامات را شنيدند و پاسخ ها را با دليل و مدرك 
ديدند. حاال نتيجه انتخاب��ات در جمعه پيش رو هر چه كه 
باش��د يك درس به اصولگرايان آموخته شد؛ اينكه در غبار 
اتهاماتي كه براي حسن روحاني و دولت يازدهم به پا كردند 
حاال خودشان هستند كه بايد بمانند. ديروز همه نقشه هاي 
چهار سال اخير اصولگرايان شكست خورد و آخرين مناظره 
انتخاباتي تكليف را براي مردم روشن كرد تا يادشان بماند 
كه چهار سال پيش با چه كسي عهد بستند و تصميم بگيرند 

كه اين بار با چه كسي عهد ببندند. 
شروع آتشين اسحاق جهانگيري

از هم��ان روز اولي كه اس��حاق جهانگيري ب��راي ثبت نام 
به س��اختمان وزارت كش��ور رفت، گفت كه مي خواهد در 
مناظرات انتخاباتي به روحاني كمك كند. جهانگيري پس 
از رييس جمهور بيش از هر فرد ديگري از ش��رايط كش��ور 
مي دانست؛ از اقتصادي و مفاس��دش گرفته تا اجتماعي و 
آس��يب هايش. گفت كه به نمايندگي از جريان اصالحاتي 

آمده اس��ت كه سال هاس��ت براي خانه نش��ين كردن شان 
تالش شده اس��ت. ديروز جهانگيري آغازگر توفاني بود كه 
رقباي سياسي ش��ان از دو مناظره پي��ش آغاز كرده بودند. 
دو مناظره گذش��ته بود ك��ه در آن كانديداهاي اصولگرا تا 
توانسته بودند به دولت يازدهم اتهام زده بودند. وزرايش را 
بي توجه و مشغول كار اقتصادي خوانده بودند و مي گفتند 
كه روحاني در چهار س��ال گذش��ته كاري نكرده است. دو 
مناظره بود كه دولتي ها ترجيح داده بودند پاسخي ندهند 
اما تاكتيك دولتي ها از همان شنبه هفته گذشته كه حسن 
روحاني در اروميه سخنراني كرد تغيير كرد. حسن روحاني 
و اسحاق جهانگيري اين بار به جاي اتهام زني همچون رقباي 
اصولگراي ش��ان تنه��ا ترجيح دادند كه ب��ر كارنامه رقباي 
سياسي شان تمركز كنند؛ رقبايي كه از نگاه دولتي ها از افشا 
شدن كارنامه شان ترس داشتند. ديروز اسحاق جهانگيري 
با تمركز بر روي كارنامه رييس��ي آغاز كرد. از او كه سال ها 
در قوه قضاييه مس��ووليت داشت پرس��يد كه در تمام اين 
سال ها براي مبارزه با فساد چه كرده است؟ سوالي كه البته 
بي پاسخ ماند. اما مخاطب بعدي جهانگيري، قاليباف بود كه 
از نگاه جهانگيري او در پرونده مبارزه با فساد آنچنان موفق 
نبوده اس��ت. از او در مورد برخوردش با ياش��ار سلطاني كه 
افشاكننده بحث امالك نجومي بود سوال كرد و از او پرسيد 
چرا او به دليل افشاي فساد شهرداري به زندان افتاده است. 
اما مقايس��ه ابتدايي جهانگيري براي مردم بسيار ملموس 
بود. او برخورد حسن روحاني با بحث حقوق هاي نامتعارف 
را با برخورد ش��هردار تهران با بحث امالك نجومي مقايسه 
كرد و از مردم خواست كه خودشان ببينند كدام برخورد را 
مي پس��ندند. جهانگيري اما ديروز بيشتر از روحاني سيبل 
اتهامات قاليباف بود. قاليباف او را متهم به خريداري زمين 

به كمتر از ارزش واقعي روز متهم كرد و جهانگيري به او يك 
پيشنهاد داد كه اگر ملكي جز ساختمان مسكوني اش كه به 
قيمت روز خريده است سراغ دارد، بگويد. اتهام قاليباف اما 

بازهم به اثبات نرسيد. 
كوهي از اتهامات قاليباف

قاليباف ديروز با كوه��ي از اتهامات به ميدان مناظره آمده 
بود. سه جمله تكراري هميشگي را داشت: »افزايش يارانه 
نقدي، ايجاد پنج ميليون ش��غل و تقس��يم بندي جامعه به 
چهار درص��د و 96 درصد« اين س��ه جمل��ه در كنار همه 
حم��الت او به دولت يازدهم مجموعه اظهاراتش را نش��ان 
مي داد. همين هم باعث ش��د كه مصطفي هاش��مي طبا در 
پايان مناظره با تاس��ف بگويد كه هيچ ك��دام از كانديداها 
برنامه اي براي كش��ور ندارند. كار به همين جا ختم نش��د 
و قاليباف بازهم اتهام داش��ت. از اتهامي كه به خريد ملك 
غيرقانوني به روحاني زد تا همه مشكالت كشور كه معتقد 
بود به دليل عملكرد حسن روحاني است. ديروز اما بيش از 
هر چيز عصبانيت قاليباف بود كه به چشم مي آمد. عصبانيت 
از اتهاماتي كه مي زد و با پاسخ روحاني و جهانگيري مواجه 
مي ش��د و حقايقي كه در مورد كارنامه اش گفته مي شد. تا 
جايي كه اسحاق جهانگيري در پايان مناظره اش خطاب به 
او گف��ت: »آقاي قاليباف ادب و صداقت چيز بس��يار خوبي 
است؛ آن را رعايت كنيد. اگر جز خانه اي كه در تهران اعالم 
كرده ام اموالي از من يافتيد آن را به ش��ما مي دهم. زندگي 
من را ش��خم زدند اما زندگي من از اين برگه سفيدتر است. 
خيريه اي هم ندارم كه ب��ه عنوان اموال در اختيار فرزندانم 
قرار بدهم. ش��عار ندهيد؛ برنامه دادن سخت است اما شعار 
دادن ساده است. بگوييد چه برنامه اي داريد تا در مورد آن 

صحبت كنيم.«

چهار دقيقه توفاني رييس جمهور
حسن روحاني در دو مناظره اول آرام بود. اين آرامش در كنار 
حسن روحاني حاضر جوابي كه مردم در سال 92 ديده بودند 
كمي ش��رايط را پيچيده كرده ب��ود. روحاني در دو مناظره 
اول در براب��ر آن حجم از اتهامات اصولگرايان چيزي نگفت 
و بيشتر اسحاق جهانگيري بود كه پاسخ مي داد. اين بار اما 
نوبت به رييس جمهور بود تا ياد آن مناظره تاريخي س��ال 
92 و پاسخ هايش به محمدباقر قاليباف را زنده كند. اين بار 
اما روحاني دو رقيب اصولگرا داش��ت كه به او حسابي اتهام 
زده بودن��د. همين هم ش��د كه روحان��ي در فرصت پاياني 
جمع بندي اش نخستين مخاطبش را ابراهيم رييسي قرار 
داد. رييسي چندين بار در طول مناظره خطاب به روحاني 
مدعي شده بود كه او به جاي كار كردن در سه سال گذشته 
به يك باره در ماه هاي اخير ش��روع به افتتاح پروژه ها كرده 
است و به بياني او را متهم به اس��تفاده تبليغاتي از امكانات 
دولتي كرد. همين هم ش��د كه روحاني خطاب به رييسي 
گفت: »ايشان مي گويند كه چرا در ماه هاي آخر براي افتتاح 
پروژه ها به استان ها سفر مي كنيم و از سمتي ديگر مي گويند 
كه در آنجا مصوباتي به تصويب رس��يده است. اين در حالي 
اس��ت كه ما براي افتتاح مصوباتي كه در گذشته داشته ايم 
به اين سفرها رفته ايم. آقاي رييس��ي از افتتاحات ناراحت 
هستيد و مي گوييد كه چرا قانون را اجرا كرده ايم. ظاهرا شما 
با مسائل قانوني آشنا نيس��تيد در حالي كه مدعي هستيد 
قدري هم حقوق خوانده ايد. ش��ما قاضي بوديد و هنوز هم 
هس��تيد آن وقت اينجوري به مردم تهمت مي زنيد؟ من با 
هيچ كس��ي عقد اخوت نبس��ته ام و با هر كسي كه تخلفي 
كرده بايد با او با اش��د مجازات برخورد ش��ود. آقاي رييسي 
مي گوييد با فس��اد مبارزه كنيد در حالي كه در پرونده 12 
هزار ميلياردي يك طرف آن، آن قاضي عزل شده بود و يك 
طرف ديگر همكار ش��ما بود، كه فرار ك��رد. طرف ديگر نيز 
يك مقام دولتي بود كه امروز در ستاد شما حضور دارد. چرا 
با فساد روشني كه پرونده اش روشن است برخورد نكرديد؟ 
آقاي رييسي ش��ما راجع به من هر چه مي خواهيد بگوييد. 
هر تهمتي كه مي خواهيد بزنيد. آزاد هس��تيد. شما قاضي 
هستيد و دست تان باز است. ش��ما دادستان روحانيت هم 
هستيد و مي توانيد همه علما را دستگير كنيد، بپرسيد كه 
علما از ش��ما چه كشيده اند. اما من از شما خواهش مي كنم 
امام رضا)ع( را براي م��ردم بگذاريد و امام رضا)ع( را حزبي 
و جناحي نكنيد.« انتقادات روحاني از رييسي ادامه داشت 
و او در ادامه گفت: »امام رضا)ع( افتخار همه ما ش��يعيان و 
مردم اس��ت. اگر نبات و پارچه سبز مي خواهيد به روستاها 
بفرس��تيد بگذاريد و آن را بعد از انتخابات انجام دهيد. االن 
جلويش را بگيريد. اينهايي كه از نهادهاي امنيتي هستند و با 
اتوبوس از شهرها برايت جمعيت مي آورند از آنان بپرس كه 
پولش را از كجا مي آورند. از پول بيت المال اين كار را انجام 
مي دهند. تو كه قاضي هستي چرا با آنها برخورد نمي كني؟« 

ام��ا مخاطب بعدي روحاني، قاليباف ب��ود. روحاني خطاب 
ب��ه او گفت: »مجبورم به مردم ش��ريف ايران اعالم كنم كه 
پرونده سال 84 آقاي قاليباف در اختيار من بود و نگذاشتم 
منتشر ش��ود و با برخي ها در دبيرخانه دعوا كردم كه نبايد 
در آس��تانه انتخابات هيچ كس از اين پرونده مطلع شود كه 
اگر من آن مردانگي را نكرده بودم ش��ما آقاي قاليباف االن 
اينجا ننشسته بوديد. آقاي قاليباف شما كه طرحت هميشه 
لوله كردن بود و هر وقت به دبيرخانه مي آمديد، مي گفتيد 
بگذاريد من ظرف دو ساعت دانشجويان را لوله مي كنم. ما 
اگر جلوي شما نايستاده بوديم كه االن همه دانشگاه هاي ما 
پر از لوله بود. شما نمي خواهد راجع به امالك و اموال مردم 
صحبت بكني��د و بگوييد؛ ما كه هم��ه اموال مان در اختيار 
قوه قضاييه اس��ت و آن را ارايه كرده ايم و شما هم بايد طبق 
قانون آن را ارايه مي كرديد، چرا نداديد و حاال آمده ايد اينجا 
و رياكاري مي كنيد.« روحاني پاس��خي هم براي قاليباف و 
همفكرانش كه در روزهاي اخير بس��يار تالش كرده بودند 
خانه مس��كوني روحاني را هدف تخريب قرار دهند، داشت 
و خطاب به آنها گفت: »من اگر در تهران يك خانه بيش��تر 
داش��تم مال ش��ما و اگر هم در حال حاضر يك خانه بيشتر 
دارم مال ش��ما و اگر جايي تخلف شده است شما برويد آن 
تخلف را پيگيري بكنيد و از آن ش��كايت بكنيد. آن زمين را 
هم ش��ما مي دانيد كه معوض چه بوده است و خبر داريد و 
االن داريد آن را طور ديگري مطرح مي كنيد. شما اگر خيلي 
ناراحت زمين هستيد به طرقبه هم رسيدگي كنيد و ببينيد 

بستگان شما در آنجا چه مي كنند.«
عهدي كه روحاني با مردم بسته بود

مخاطب نهايي روحاني مردم بودن��د. به آنان از عهد چهار 
س��ال پيش��ش گفت و اين روزه��اي كش��ور. تاكيد كرد 
كه»م��ردم، ما با هم چهار س��ال پيش يك عهد بس��تيم و 
براس��اس آن جلو رفتيم. ما در برابر تحريم ها ايس��تادگي 
كرديم و آن را شكس��تيم. ما هر بهانه اي كه مي توانس��ت 
براي ما جنگ درس��ت كند يعني همان PMD كه آن را 
از بين برديم. من به مردم اع��الم مي كنم كه آمادگي دارم 
در چهار س��ال بعد غير از تحريم هاي هسته اي كه در اين 
چهار سال برداشتم بقيه تحريم هاي ملت ايران را به خوبي 
و با قدرت ب��ردارم و عزت ايران را و منفعت ايران را به ملت 
ايران بازگردانم.« كانديداي انتخابات رياس��ت جمهوري 
ادامه داد: ما با هم عهد بس��تيم كه از ركود خارج ش��ويم و 
به رشد اقتصادي برسيم كه رسيديم. ما با هم تعهد داديم 
كه ت��ورم را كاهش دهيم و آن را تك رقم��ي كنيم كه اين 
كار را كرديم. كش��اورزان ايران ما با هم تعهد بسته بوديم 
كه در توليد گندم به خودكفايي برس��يم كه رسيديم و 21 
ميلي��ون تن اضافه مواد غذايي تولي��د كرديم. ما به همين 
عهدمان و راه مان ادامه خواهيم داد. ما آب هاي مرزي را به 
سرزمين مان بازگردانيم و امسال پاييز مردم غرب كشور با 

اين آب زراعت خواهند كرد. 

گزارش روز

سياست 10
معاون حقوقي رييس جمهور: تخريب دولت توسط رسانه هاي وابسته به نهاد خاص بي شمار است

 معاون حقوقي رييس جمهوري همچنان از حمالت رسانه هاي وابسته به نهادهاي خاص انتقاد دارد و تخريب هاي سال هاي اخير آنها عليه دولت را غيرمنصفانه مي داند. به گزارش ايلنا، مجيد انصاري در پاسخ به فضاسازي هاي 
مخالفان دولت مبني بر اينكه دولت يازدهم بيشترين برخورد را با رسانه هاي منتقد خود داشته است، گفت: در سه سال و چند ماهي كه از عمر دولت گذشته، بي وقفه آن را تخريب كرده اند. او برخي از تخريب هاي رسانه اي عليه 

دولت را سازمان يافته دانست و اظهار كرد: ميزان تخريب رسانه اي عليه دولت يازدهم توسط رسانه هايي كه عمدتا از بيت المال تغذيه مي كنند و وابسته به نهاد خاصي هستند بي شمار است.
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عهدي كه 
روحاني با مردم 

بسته بود
مخاطب نهاي�ي روحاني 
م�ردم بودند. ب�ه آنان از 
عهد چهار س�ال پيشش 
گفت و اين روزهاي كشور. 
تاكيد ك�رد كه»مردم، ما 
با ه�م چهار س�ال پيش 
و  بس�تيم  عه�د  ي�ك 
براس�اس آن جلو رفتيم. 
م�ا در براب�ر تحريم ه�ا 
ايستادگي كرديم و آن را 
شكستيم. ما هر بهانه اي 
كه مي توانس�ت براي ما 
جنگ درست كند يعني 
هم�ان PMD كه آن را از 
بين برديم. م�ن به مردم 
اعالم مي كنم كه آمادگي 
دارم در چهار سال بعد غير 
از تحريم هاي هس�ته اي 
ك�ه در اي�ن چهار س�ال 
برداشتم بقيه تحريم هاي 
ملت اي�ران را به خوبي و 
ب�ا قدرت ب�ردارم و عزت 
ايران را و منفع�ت ايران 
را به ملت ايران بازگردانم.

چهار دقيقه 
توفاني 

رييس جمهور
اين ب�ار ام�ا روحان�ي دو 
رقي�ب اصولگرا داش�ت 
كه ب�ه او حس�ابي اتهام 
زده بودند. همين هم شد 
ك�ه روحان�ي در فرصت 
پايان�ي جمع بن�دي اش 
نخس�تين مخاطب�ش را 
ابراهيم رييسي قرار داد. 
رييس�ي چندين ب�ار در 
طول مناظ�ره خطاب به 
روحاني مدعي ش�ده بود 
ك�ه او به ج�اي كار كردن 
در س�ه س�ال گذشته به 
يك باره در ماه هاي اخير 
شروع به افتتاح پروژه ها 
ك�رده اس�ت و ب�ه بياني 
او را مته�م به اس�تفاده 
امكان�ات  از  تبليغات�ي 

دولتي كرد.

گروه سياسي

 رييس جمهور در مناظره آخرپيروز شدتا همزمان با رشد آراي  خود  با ملت عهد ببندد

تير خالص

اظهارات كانديداهاسوال

برنامه هاي شما براي 
برخورد با قاچاق كاال 

چيست؟

اسحاق جهانگيري: متاسفانه در گذشته قاچاق كاال به شدت افزايش يافت. به طوري كه زماني كه ما دولت را تحويل گرفتيم ميزان قاچاق كاال بر اساس آمار اعالم شده 
حدود 25 ميليارد دالر بود. خوشبختانه طي سه سال گذشته با برنامه ريزي كه انجام گرفته ميزان قاچاق در مقطع فعلي به ميزان 12 ميليارد دالر كاهش يافته است. 

كانديداهايي كه امروز به صحنه آمده اند بايد برنامه هايي را ارايه بدهند در حالي كه ما هنوز چيزي نديده ايم. آقاي رييسي كه امروز در صحنه حاضر شده اند ابتدا گفتند 
هنوز تصميم نگرفته اند و مي خواهند در خدمت امام رضا)ع( باشند و بعد هم وارد صحنه انتخابات شده اند و جزوه اي را در يكي از مناظره ها نشان دادند و گفتند اين 
برنامه من است در حالي كه ما هنوز چيزي به نام برنامه نديده ايم. كانديداها نبايد از سابقه خود بترسند، بلكه بايد بگويند در گذشته چه كار كرده اند. آقايان بيايند و 
بگويند ما در ناجا بوديم يا در قوه قضاييه بوديم و اين كارهاي مهم را انجام داده ايم. آقاي رييسي در طول دوران طوالني در قوه قضاييه مسووليت داشته است بيايد و 

پاسخگوي فعاليت هايش در آن دوره باشد. ايشان در طول دوران بلندي مسووليت مبارزه با قاچاق كاال را در قوه قضاييه داشته اند امروز بيايند و بگويند كه چه كرده اند. 
ابراهيم رييسي: پشتوانه برنامه هاي ارايه شده ما تحقيق، تفحص و برنامه ريزي هاي دانشگاهيان است. از روزي كه وارد عرصه انتخابات شدم از نظر دانشگاهيان بهره 

بردم و برنامه ارايه شده ام بر طبق فعاليت آنها، آن هم نه در دوران انتخابات، بلكه از زمان هاي قبل است. 
مصطفي هاشمي طبا: روزنامه هاي ما نوشته اند كه از 114 اسكله رسمي قاچاق وارد كشور مي شود و در هيچ جاي دنيا قابل درك نيست كه چگونه عناصر و افرادي 

مي توانند از اسكله هاي رسمي قاچاق وارد كشور كنند. 
محمدباقر قاليباف: شما امروز نمي توانيد امنيت سپرده گذاران مستضعف مانند سپرده گذاران موسسات كاسپين و ميزان را تامين كنيد، بعد مي گوييد بايد سرمايه وارد 

كنيد و امنيت آن را برقرار كنيد؟ 
حسن روحاني: روستاهاي مرزي ما بايد توليد كننده و استان هاي مرزي صادر كننده باشند. به اين صورت جلوي قاچاق كاال گرفته مي شود اگر يك رسانه اي يك كلمه 

گفت چرا فساد در امالك نجومي ايجاد شده است، نبايد خبرنگار را بگيريم، بلكه بايد آزادش بگذاريم تا حرفش را بزند. 

جهانگيري: آقاي رييسي بايد سابقه و برنامه تنظيم كنند و به اطالع مردم برسانند. اينكه قوه قضاييه مبارزه با فساد كرده و روز به روز اضافه تر شده، بنابراين قوه قضاييه در مسووليتي كه ايشان 
داشته ضعيف بوده است. آقاي قاليباف عادت كرديد كه مسائل را خالف بگوييد. عادت كرديد به خالف گفتن. تهمت و خالف مي گوييد و هيچ وقت مطالب ثابت نشده است. آقاي قاليباف شما راجع به 
حقوق هاي نجومي مي گوييد، دولت با افتخار افتاد دنبالش و رسيدگي كرد و به هر ميزان توانست برخورد كند برخورد كرد. تعدادي از مديران متخلف كنار گذاشته شدند. رييس مجلس اعالم كرد كه 
براساس گزارش ديوان محاسبات تمام وجوه برگشت داده شده است. طبق گزارش سازمان بازرسي 2200 ميليارد امالك مردم تخفيف داده شده و آپارتمان 120 ميلياردي را دو ميليارد تومان داديد. 

هر كسي خواست به موضوع ورود كند جنابعالي اجازه نداديد. در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه با حضور من و مسووالن قضايي برگزار شد اين موضوع مطرح شد و دادستان گفت كه تاكنون در اين 
پرونده به 59 مورد تخلف رسيده اند. مجلس خواست در اين باره تحقيق و تفحص كند جنابعالي رفتيد و البي كرديد و جلوي آن را گرفتيد و نگذاشتيد نمايندگان مجلس موضوع را شفاف بررسي و بيان 
كنند. چرا جلوي تحقيق و تفحص شوراي شهر را گرفتيد؟ چرا كسي كه موضوع امالك نجومي را افشا كرد سه ماه در سلول انفرادي زنداني اش كرديد؟ اين شيوه برخورد شماست و شيوه برخورد ما نيز 

مشخص است. آقايان مي خواهند با همان روحيه نظامي گري خود همه مسائل كشور را پيش ببرند. بعد اعالم مي كنند كه وزرا اينگونه اند. شما از امنيت سپرده گذاران صحبت مي كنيد؛ آقاي قاليباف 
شما بيشترين تخلفي كه در بانك هاي اطرافتان وجود دارد را انجام داديد. اين موسسات اعتباري را شما ايجاد كرديد؛ آيا شما مي دانيد بانك قوامين امروز چه وضعيتي دارد. من تا به حال 10 جلسه با 

مسووالن مربوطه، نيروي انتظامي در اين باره گذاشته ام و با تمام قدرت به دنبال حل و فصل اين مساله هستم. اما آيا شما مي دانيد كه امروز در بانك شهر چه مي گذرد؟ آيا مي دانيد كه بانك سرمايه را با 
چه قيمتي و به چه كسي واگذار كرده ايد؟سهام بانك سرمايه متعلق به شهرداري بود و به شيوه هايي به يكي از مفسدان اقتصادي واگذار شد. حال شما طلبكار شده ايد؟! شما شده ايد طرفدار 96 درصد 

و من طرفدار 4 درصد؟! آقاي قاليباف وقتي كه مردم ايران در سال 91 در تحريم ها گير كرده  بودند و به دنبال دارو و مسائل ضروري خود مي گشتند شما در برج ميالد بستني 400 هزار توماني براي چه 
كسي سرو مي كرديد؟ اگر هشدار رهبري نبود شما جلوي آن را نمي گرفتيد.

برنامه شما براي توسعه 
صادرات، جلوگيري از 
خام فروشي و كاهش 

وابستگي كشور به 
درآمد نفتي چيست؟

ميرسليم: به طور كلي بايد صادرات مورد تشويق قرار گيرد و به گونه اي باشد كه بتوانيم فاصله ايجاد شده را جبران كنيم. دولت بايد تشويق كننده باشد تا افزايش 
كيفيت در برنامه كار توليد كنندگان قرار بگيرد. 

حسن روحاني: نفت خام كه آقاي ميرسليم مي گويند بر مبناي قانون و چارچوب و سياست هاي كلي است و من از صحبت هاي ايشان تعجب مي كنم. در پارس جنوبي 
شروع به استخراج نفت خام كرديم. ما در غرب كارون امروز 300 هزار بشكه نفت در روز صادر مي كنيم و قبال حدود 60 الي 50 بشكه بود. 

جهانگيري: آقاي ميرسليم اطالعاتش نسبت به كشور ناقص است. من فكر مي كردم ايشان به خاطر حضور در مجمع تشخيص مصلحت نظام اطالعات كاملتري داشته 
باشد. جلوگيري از خام فروشي يكي از برنامه هاي اقتصاد مقاومتي است كه من فرمانده ستاد اجراي اقتصاد مقاومتي هستم كه طبق فرمان رهبري اين مسووليت را كه با 

رضايت رهبري و رييس جمهوري همراه بود بر عهده گرفتم. 
رييسي: مي شود جلوي كساني كه فرار مالياتي انجام مي دهند را گرفت اما گويا قرار است صبح تا شب دولت براي توليد پرونده هاي فساد صرف شود و از سمت ديگر 

دستگاه قضايي فقط با آنها برخورد كند. 

هاشمي طبا: خوشحالم كه امروز صادرات ما به 45 ميليارد دالر رسيده و بخشي از آن صادرات مهندسي با ارزش افزوده تقريبا 100 درصد است. اين افتخار بزرگي براي جمهوري اسالمي است كه 
مهندسين كشورش اين گونه در دنيا حاضر مي شوند. 

قاليباف: گفتند 2200 ميليارد دزدي در امالك نجومي است كه بايد ثابت شود زيرا دروغ و تهمت در حضور مردم است و بايد ثابت شود ولي شما بدانيد در امالكي كه گفته شد بنده خودم نامه نوشتم به 
دادستان كل كه رسيدگي و اعالم كرد كه جرم و تخلف سازمان يافته اي نبوده ولي چون اين فساد حقوق نجومي شما درآمده بود، مشاور آقاي روحاني- آقاي نجفي – جلسه گذاشت و به گفته دادستان 
تهران در آن جلسه گفتند معادل سازي كنيد، امالك نجومي كار سياسي كنيد كه جلوي خرابكاري و كثافت كاري اين حقوق هاي نجومي گرفته شود. اين همان روحيه اي كه 4 درصدي ها دارند و خيلي 
قدرت دارند و خيلي جو سازند. امالك نجومي را كي برده شخص جنابعالي. آقاي جهانگيري شما از اين دولت وقتي كه وزير بوديد همين زميني كه در ونك در منطقه سه است و 385 متر زمين است را 

گرفتيد متري 140 هزار تومان، ما امالك نجومي داديم، ما امالك به رفتگرها بر اساس قانون داديم. شما و آقاي روحاني حقوقدان هستيد. مجلس تحقيق و تفحص را وارد ندانست چون سياسي كاري 
كرديد. 

ميرسليم: آقاي جهانگيري آيا از برجامي كه اينقدر سنگش را به سينه مي زنيد استفاده اي كرده ايد؟ ما مي آييم و از برجام به نفع برنامه هايي كه داريم استفاده مي كنيم.

برنامه  شما در رفع 
مشكالت نظام بانكي 

چيست؟

روحاني: دوستان ما مرتب به مردم مي گويند ما به شما پول براي ايجاد شغل و يارانه مي دهيم، چرا مشخص نمي كنيد كه اين پول ها از كجا مي آيد. اگر منظورتان اخذ 
پول از بانك مركزي است كه يعني پول مردم را از يك جيب برداريد و به جيب ديگرشان بدهيد، در آن صورت تورم 60 تا 70 درصدي ايجاد مي شود. اين دوستان چرا 

منابع شان را اعالم نمي كنند. به طور كلي 70 ميليارد كل يارانه نقدي و غيرنقدي ما است. آيا مردم پول نقد را بيشتر مي پسندند يا اجراي طرح تحول سالمت را؟ ما براي 
شغل روستايي در دولت برنامه ريزي كرده ايم تا با ارايه تسهيالت شغل روستايي را فعال كنيم. 

جهانگيري: متاسفانه در دولت گذشته منابع بانكي در جاهاي مختلف گرفتار شد كه يكي از اين جاها معوقات بانكي است. مجموعه اي از افراد منابع بانكي را گرفتند و 
برنگرداندند و بخشي از اين افراد آدم هاي اقتصادي بودند كه بايد به آنها فرصت داده مي شد ولي بخشي از آنها سودجويان بودند. لذا نظام بانكي بايد سرمايه اش افزايش 

پيدا كند. 
رييسي: در مناظره قبل اعالم كردم كه يك بار براي هميشه تلويزيون مناظره اي بين آقاي روحاني و دولتمردان قبل صورت دهد تا آنها با هم بنشينند صحبت كنند و 

ديگر اين بحث ها تمام شود كه ما هر چه مي گوييم آقاي روحاني به دولت قبلي نسبت دهد. 
هاشمي طبا: اينكه نگوييم دولت قبل چه كرده مراجعه به تاريخ را معوق مي كنيم. اين در حالي است كه هميشه بايد در رسيدگي به مسائل به مسائل تاريخي هم توجه 

كنيم. 
قاليباف: وقتي مي گوييد دولت قبل، از نظر من دولت قبل شما هستيد. چهار سال فرصت داشته ايد. چهار سال ديگر مي خواهيد وعده بدهيد. هيچ اصالحي طي اين 

سال هايي كه شما در دولت بوده ايد صورت نگرفته است. 

ميرسليم: آقاي روحاني بايد در مسائل بانكي جدي باشيد. با اختالس هايي كه صورت مي گيرد به طور جدي برخورد كنيد. 
روحاني: آقاي رييسي تا حال چند بار گفته اند كه خوب است دولت فعلي با دولت گذشته مناظره داشته باشد. من مي گويم ما مي توانيم با خود آقاي رييسي مناظره كنيم. به هر حال افرادي كه در ستاد 

ايشان هستند و براي شان برنامه مي ريزند در همان دولت قبلي هم بوده اند. عيبي ندارد مناظره اي را با حضور خبرنگاران با ايشان انجام مي دهيم. آقاي رييسي! مگر در قوه قضاييه نبوده ايد پس چرا 
به اين موضوع رسيدگي نكرده ايد كه امريكايي ها 8/3 ميليارد دالر پول ملت را بلوكه كنند؟ شما كه در سازمان بازرسي كل كشور بوديد چه كرديد؟ در آن دولت نفت به يك فاسد سپرده شد،  شما چه 

كرديد؟ در دولت قبلي از جمله كساني كه با شما در قوه قضاييه همراه بودند رياست سازمان تامين اجتماعي را بر عهده گرفتند و آن مسائل پيش آمد،  شما چه كرديد؟  شما هم در بازرسي كل كشور 
و هم در قوه قضاييه بوديد، چطور به اين مسائل رسيدگي  كرديد؟مگر در دوران دولت قبلي قوه قضاييه نبوده است؟ چطور االن تا موضوعي پيش مي آيد سخنگوي قوه قضاييه آن را اعالم مي كند كه 

البته اشكالي هم ندارد و خوب است اما بايد عدالت هم رعايت شود. مگر در دولت قبلي سخنگوي قوه قضاييه و سازمان بازرسي نبود؟ آن زمان كه مردم براي خريد مواد دارويي و بهداشتي در خيابان 
صف مي بستند و در بازار سوزن براي تزريق پيدا نمي شد شما چه كاري انجام داديد؟آقاي قاليباف چرا كالم غيراخالقي به كار مي بريد؟ شما كه نياز نداريد؛ در طول اين چهار سال با همه امكانات خود 
عليه دولت كار كرديد و به همراه دوستان خود هر روز دولت را تخريب كرديد و ساختمان هاي مجللي در شمال تهران گرفتيد و شبانه روز عليه دولت فيلم درست كرديد و تمام تيترهاي روزنامه شما 

عليه دولت بوده است؛ شما ديگر نياز نيست بيش از اين تخريب كنيد. اين روزها نيز شبانه سي دي و جزوه هايي از سمت دوستان شما پخش مي شود.

برنامه دولت شما براي 
رونق توليد و اشتغال 

پايدار در صنعت، 
كشاورزي و خدمات 

به ويژه دانشگاهيان و 
جوانان چيست؟

هاشمي طبا: عظمت ايران بايد حفظ شود. در اقتصاد مقاومتي در اين راستا به صادرات اهميت ويژه اي داده شده است. همچنين اصالح قانون بانكداري نيز ضروري است. 
ميرسليم: من مي خواهم كه آقاي روحاني من را روشن كند و پاسخم را بدهد. علت واقعي خوابيدن صنعت و توليد چيست؟ 

روحاني: امروز اليحه استفاده از يك و نيم ميليارد دالر درآمد ارزي براي ارايه تسهيالت روستايي در مجلس در حال بررسي است و با تصويب آن همه روستاييان 
مي توانند دو برابر سرمايه اوليه خود تسهيالت وام كم بهره دريافت كنند. 

جهانگيري: من از دوستاني كه ناراحت هستند كه چرا به دولت گذشته مي پردازيم مي خواهم كه حرف هاي ما را تحمل كنيد. چرا كه من فكر مي كنم كه دولت گذشته امروز در اين مناظره نشسته است و 
تمام افراد دولت گذشته در اين ستادها فعاليت مي كند. رشد منفي 7 درصد چه باليي سر اين اقتصاد آورد؟ آقاي ميرسيلم شما مهندس هستيد اما نه آمار رسمي كشور را قبول داريد و نه مي گوييد كه 

آمارتان را از كجا مي آوريد. 
رييسي: كشور ما قطب كشاورزي است و كشاورزي بايد توسعه يابد و علم و فناوري در كشاورزي به كار گرفته شود، مي تواند بسياري از مسائل ما در كشاورزي را حل كند. 

هاشمي طبا: امروز دوستان مي گويند كه ما مي آييم و سالي يك ميليون شغل درست مي كنيم، من هم مي گويم ماهي يك ميليون شغل درست مي كنم. يك قالب خشت دست مردم مي دهم و مي گويم 
شغل درست كرده ام اما آيا اين ايجاد شغل است؟ شغل، سرمايه گذاري تكنولوژي و فناوري مي خواهد.

برنامه  شما در حوزه 
هدفمندي يارانه ها 

چيست؟

رييسي: اين يارانه امروز با فراز و فرود دارد توليد مي شود اما ما شاهديم وضعيت فقر در اين دولت با سياست هايي كه داشته است افزايش يافته و آمار مسووالن رسمي 
مي گويد كه اين ميزان از 23 درصد به 33 درصد افزايش يافته است. 

هاشمي طبا : آقاي رييسي دو بار گفتند منابع ديگر پيش بيني شده، بگويند كه اين منابع ديگر از كجاست. نفري 45 هزار تومان در دولت قبل يارانه داديم، ميوه 10 برابر، 
بنزين 8 برابر و مسكن 3 برابر شد يعني ما گفتيم 45 هزار تومان مي دهيم اما 300 هزار تومان تورم در آورديم. مگر مي شود يارانه از آسمان نزول كند. 

قاليباف: امروز كساني كه مي خواهند كار ايجاد كنند تحت فشارهايي از جمله قاچاق كاال و واردات بي رويه اعتمادشان را از دست داده اند و به دليل نگراني هايي كه دارند 
به حاشيه رفته اند. 

ميرسليم: بايد شرايط توليد را شفاف و صادقانه كنيم. من در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز گفتم كه بايد از پول يارانه ها درست استفاده كنيم، با مردم صادق باشيم. 

روحاني: بسيار مهم است كه مردم بدانند كه عده اي دنبال بازگشت به چهار سال پيش هستند و خيلي روشن اين موضوع را بر زبان مي آورند كه مي خواهند مثل دولت قبلي كه بين مردم پول پخش 
مي كرد، پول پخش كنند. دولت سابق بايد 17 هزار ميليارد يارانه مي داد كه تخلف 42 هزار ميلياردي كرد، پرونده اش هم موجود است و امروز هم 70 هزار ميليارد وجود دارد كه مي توان همه آن را به 

مردم داد اما در آن صورت بايد وضعيت بهداشت به گذشته بازگردد و گازرساني به روستاها متوقف شود اما ما معتقديم كه بايد پرداخت يارانه ها به همين شكل ادامه پيدا كند ولي يك نظام جامع براي 
بهداشت كشور تشكيل شود. 

جهانگيري: همانطور كه گفته شد 45 هزار تومان در جيب مردم گذاشته شد، اما دولت 200 هزار تومان از جيب آنها برداشت كرد. امروز آقايان آمده اند از فقر مردم استفاده ناصحيح مي كنند. آقايان 
محترم عزت ملت را حفظ كنيد و سرزده به خانه فقرا نرويد تا به عنوان تبليغات عكس و فيلم بگيريد و آن را پخش كنيد. ما مي خواهيم معيشت، توانمندي و عزت مردم ايران را حفظ كنيم. اگر آقاي 

رييسي 150 هزار تومان بدهند برخالف اهدافي كه دارند عمل خواهد شد.

مهم ترين اولويت هاي 
شما براي افزايش 

رشد اقتصادي براي 
دستيابي به اهداف 

سند چشم انداز 1404 
چيست؟

قاليباف: اين دولت حتي با افزايش هزينه ها دست در جيب و سفره مردم كرده است كه افزايش قبوض آب، برق و گاز كه فشار يكنواخت را به قشر محروم وارد كرد از 
جمله اين موارد است. 

ميرسليم: فساد اداري بدون شفافيت به جايي نمي رسد. اين دولت ادعاي دولت الكترونيك را دارد اما هيچ شفافيتي را ايجاد نكرده است. 
روحاني: من از قاليباف سوال دارم كه ايشان راجع به رشد اعالم كردند كه درآمد ملي كشور را دو و نيم برابر مي كنند، يعني رشد 26 درصدي. ما در هيچ كجاي دنيا سابقه 

چنين رشدي را نداريم. ايشان بگويند كه در كدام كشور چنين رشدي بوده است. يكي در چين بود كه يكي دو بار رشد هشت درصدي اقتصادي خوبي داشتند و بعد 
ايشان مي گويد كه ما پتروشيمي راه مي اندازيم و 600 الي 400 هزار شغل ايجاد مي كنيم. ما چند ميليون تن پتروشيمي االن ايجاد مي كنيم پس كو آن اشتغال؟ حدود 9 

ميليون تن پتروشيمي در اين دولت اضافه كرديم. پتروشيمي در اروپا شغل مستقيم و غير مستقيمش 16 هزار نفر است و در ايران شغل مستقيم و غيرمستقيمش 20 الي 
30 هزار نفر مي شود. رشد از طريق بهره وري ايجاد مي شود. ايشان بايد بگويند چه مقدار از طريق بهره وري ايجاد مي كند. چه مقدار از طريق اشتغال ايجاد مي كند و چه 

مقدار سرمايه فيزيكي مصرف مي كند. 

جهانگيري: آقاي قاليباف يكي از ملزومات اين كار داشتن سياست خارجي است. آيا كانديداهاي محترم در ديپلماسي و گفت وگو و مذاكره تجربه داشته اند؟ آيا اطرافيان آنان، طرفدار ديپلماسي 
هستند يا دنبال تنش زايي؟ آيا قادر هستند كه سرمايه خارجي را جذب كشور كنند؟

رييسي: برخي از كانديداها جوري صحبت مي كنند كه گويا فرد ديگري اختيارات را بر عهده دارد. اگر كه فرد ديگري اين حرف ها را مي زد قابل قبول بود اما كانديداهايي كه امروز در دولت سمت دارند 
نمي توانند اين مسائل را مطرح كنند. 

هاشمي طبا: واقعيت اين است كه ما به حرف آدم هاي عاقل و اقتصاددان كه راه حل علمي نشان مي دهند گوش نمي كنيم. داده هايي كه به ما مي رسد را توجه نمي كنيم و مي خواهيم علم را تغيير دهيم.

مهدي دهقان

پيشنهاد عباس عبدي به جمنا در گفت وگو با »اعتماد«: 
قاليباف و رييسي به نفع ميرسليم كنار بروند

 گروه سياسي| عباس عبدي، تحليلگر مسائل سياسي در گفت وگو با »اعتماد« و در پاسخ به اين سوال كه »ارزيابي شما از مناظره 
آخر كانديداهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري چيست«، اظهار كرد: معتقدم كه آنچه ديروز به عنوان آخرين مناظره 
انتخاباتي برگزار شد، كامال به صورت يكطرفه اتفاق افتاد. دو كانديداي اصولگرايان، يعني محمدباقر قاليباف و ابراهيم رييسي حرف 
جديدي براي گفتن نداش�تند. ابراهيم رييسي هر برنامه اي را كه براي دولت آينده خود معرفي مي كرد، برنامه هايي بود كه در اين 
دولت به مرحله اجرا رس�يده بودند و او بي خبر از انجام اين اقدامات از سوي دولت، سعي در طرح مجدد آن داشت. از سوي ديگر، 
محمدباقر قاليباف نيز به سواالت اساسي كه در اين مناظره از او پرسيده شد، پاسخ نگفت. نگفت كه باالخره چگونه مي تواند يارانه 
را افزايش دهد يا چگونه خواهد توانست تنها در صنعت پتروشيمي كشور، 600 هزار شغل ايجاد كند. او تنها به فكر افشاگري بيشتر 
بود و بگم بگم راه انداخته بود بدون اينكه بداند كه ديگر اين بگم بگم ها مساله اصلي و اساسي مردم ايران نيست. عباس عبدي در 
ادامه پيشنهادي را هم به اعضاي جمنا ارايه كرد و گفت: »جمنا )جبهه نيروهاي مردمي انقالب(، برنامه اي بريزد تا قاليباف و رييسي 
به نفع ميرس�ليم از ادامه رقابت هاي انتخاباتي كناره گيري كنند. زيرا او شانس بيشتري نسبت به دو كانديداي ديگر اصولگرايان 
دارد. آنچه كه ديروز از رييسي ديديم چهره اي منفعل بود كه نتوانست براي خود چهره اي سياسي ترسيم كند، و قاليباف هم جز 

توهين كار ديگري را از پيش نبرد. 


