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 ادامه از صفحه 10
وی همچنین گفت: »جایگاه ریاست جمهوری محل کارآموزی نیست، 
اقتصاد این مملکت و مردم این کشور تحمل و حوصله تنش، دعوا و 
کارآموزی سیاستمداران تازه کار را ندارد. مردم عزیز هوشیار باشید؛ می خواهید 
فردای فرزندان شما چگونه باشد؟ محدودیت می خواهید یا آزادی؟ توسعه 
می خواهید یا آشفتگی؟ عزت بین المللی می خواهید یا انزوای بین المللی؟ 
تنش می خواهید یا آرامش؟ شما یک لحظه رأی می دهید و آینده کشور 

رقم می خورد.«
نخستین نقد به این گفته ها را رئیسی وارد کرد و گفت: »شاخصه های 
امنیت ملی در نظام های مختلف ممکن است با یکدیگر اختالف داشته 
باشد اما مهم ترین مولفه امنیت ملی مردم در صحنه و پای انقالب منافع 

کشور هستند که همواره به دل دادگی به خدا در صحنه حضور دارند.«
وی افزود: »اگر ما از نیروهای مسلح و مدافعان حرم نام می بریم آنان 
امنیت  نیازمند  کنا ر آن ها  اما در  کنند  امنیت کشور عمل می  در حوزه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستیم که باید تمامی این موارد در کنار 

یکدیگر جامعه را امن کند.«
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد:  »اگر به مشکالت 
اجتماعی توجه نشود، باید شاهد فقر، بیکاری و دانشجویان مدرک به دست 
فاقد زمینه کسب و کار باشیم،  برای ما مشکل ایجاد می شود چرا که مهم 
ترین مولفه امنیت مردم ما هستند بنابراین ما باید به ابعاد مختلف امنیت 

توجه کنیم نه صرفا به یک بعد آن.«
قالیباف در پاسخ به جهانگیری گفت: »اگر دیپلماسی قدرت، رشد علمی، 
حوزه دفاعی، شهدای حرم و دفاع مقدس نبودند هرگز امکان دیپلماسی 
مذاکره نبود. آقای جهانگیری باید با مردم با صداقت بیشتری سخن بگوییم. 
شما به گونه ای سخن می گویید که یک طایفه خاص هستند که آنها فقط 
درس خوانده اند، تخصص دارند، سیاست متوجه اند و می توانند کشور را 
اداره کنند، بقیه یا تندخو هستند و بلد نیستند و اگر اینها بیایند دوباره مردم 

را به ته دره می برند.«
وی در ادامه اشاره کرد: »من منتقد جدی دولت نهم و دهم هستم، اما 
دولت نهم و دهم یکی از ویژگی های مثبتش این بود که به جوانان اعتماد 
کرد و جوان های خالق و ایرانی را آورد که آنها توانستند در رشد علمی 
کشور کارهای بزرگی انجام دهند. اما در دولت شما عده ای دنبال تجارت 
خود هستند و میلیون ها نفر بیکارند. باید فرصت را به نسل بعدی بدهید، 

آنها بهتر از شما می توانند کشور را اداره کنند.«

میرسلیم: آقای جهانگیری شعارهای زیبایی دادید
در ادامه مناظره میرسلیم خطاب به جهانگیری گفت:  »آقای جهانگیری 
جنابعالی شعاراهای زیبایی دادید اما پاسخ سوال در مورد اقتدار ملی است 
که اقتدار ملی مستلزم تجهیزات، اطالعات و برتری علمی است که باید 

مورد توجه قرار بگیرد.«
وی با طرح این  پرسش که در صحنه نوآوری و رشد فناوری چه برنامه ای 
برای حفظ اقتدار کشور داشته اید؟ ادامه داد: »صنایع دفاعی ما باید مورد توجه 
قرار بگیرند و چنانچه جنابعالی امروز می بینید ما در زمینه موشکی حرفی 
برای گفتن داریم و نگرانی امریکایی ها به این اقتدار ما است به پشتوانه 

سی سال کار تحقیقاتی انجام شده در کشور است.«
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم میزان اعتبارات تحقیقات کشور به 
جای 4 درصد به زیر نیم درصد رسید، اظهار کرد: »کسانی که دارای دانش 
در زمینه سوخت موشکی ، پیشرانه و در زمینه سازه و هدایت الکترونیک 
هستند باید تقویت شوند و چنانچه جنابعالی می خواهید اقتدار کشور را 

حفظ و پیشرفت کنیم باید در این زمین  ها سرمایه گذاری کنید.«
میرسلیم با تاکید بر اینکه صرف شعار دادن کفایت نمی کند خطاب به 
جهانگیری گفت: »جنابعالی باید بگویید تاکنون چه کار کرده اید،  جنابعالی 
فرصت هایی داشته اید که آن ها را از دست داده اید بر مبنای این فرصت های 

از دست رفته ما نمی توانیم اعتمادی به جنابعالی داشته باشیم.«
سپس نوبت به روحانی رسید که گفت: »قدرت یک کشور از مولفه های 
مختلف تشکیل می شود. باید ببینیم امروز قدرت ما از سه،  چهار و پنچ سال 
پیش بیشتر است. چه در زمینه نظامی، چه اقتصادی، چه سیاست داخلی و 

خارجی و چه فرهنگی.«
وی در ادامه تأکید کرد: »امروز ایران به عنوان یک قدرت بزرگ در منطقه 
از دید همه جهانیان مطرح است. این نکته کوچکی نیست که درباره مهمترین 
معضل منطقه یعنی سوریه مذاکره می شود و ایران، ترکیه و روسیه بار آن 

را به دوش دارند. چه زمانی ایران چنین نقش تأثیرگذاری داشته است.«
این کاندیدای انتخابات خاطرنشان کرد: »در این سه سال و نیم که با حدود 
120 نفر از سران کشورها مالقات داشته ام در صحبت هایشان مشخص بود 

که جایگاه ایران نسبت به گذشته تغییر کرده است.«
وی در ادامه اظهار کرد: »اینکه گفته می شود در گذشته وضع جوانان بهتر 
بود پس چرا در طول مدت 10 سال اشتغال تقریباً صفر بود. چرا جوان ها 
نیامدند و درباره شرکت های دانش بنیان که قانونش تصویب شده بود هیچ 
کاری صورت نگرفت؟ امروز 3 هزار شرکت دانش بنیان فعال و 100 شغل 
در این زمینه ایجاد شده  است. اینها قدرت تکنولوژیک ما است و صادرات 

در بخش های مختلف بیشتر شده است.«
هاشمی طبا نیز بیان کرد: »خیلی خوشحالم که با تدبیر رهبری و خون 
شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم اقتدار ملی و امنیت ملی مان از لحاظ 
مرزی حفظ شده است. ما اگر وارث خون شهدا هستیم همه باید در این 

خط حرکت کنیم بنابراین گداصفت خواندن مردم و صدقه دادن به آن ها 
مشکلی را حل نمی کند.« وی ادامه داد:  »این شایسته ما نیست که بیایم و 
بگوییم دختری شانزده ساله با یک دیگ در زیرزمین خانه اش انرژی هسته ای 
تولید میکند این سخنان شایسته ملت ما نیست ما باید با عقل و منطق سخن 
بگوییم و کارمان را پیش ببریم چون این حرف ها هم به جوانان ما لطمه زد 

و هم آخر و عاقبتی برای ما نداشت.«

جهانگیری: وعده های توخالی موجب ناامید شدن مردم می شود
جهانگیری در پاسخ به سایر نامزدهای انتخابات و در جمع بندی صحبت های 
خود گفت: »اقتدار کشور مولفه های متعددی از جمله تقویت بنیه دفاعی، 
حضور مردم و مسایل سیاسی و فرهنگی دارد. قدرت ایران در فرهنگش 
است. اما چرخ فرهنگ با دستور و به صورت چکشی به کار نمی افتد. اداره 
فرهنگ باید به دست مردم باشد. مردم هر وقت به صحنه آمدند مشکالت 
را حل کردند. در دفاع مقدس و در سال 92 به صحنه آمدند و مشکالت 

را حل کردند.«
وی ادامه داد: »مردم یادتان می آید وضعیت اقتصاد چگونه بود، یادتان 
می آید دارو پیدا نمی شد، کره، پنیر و شیر خشک پیدا نمی شد؟ سیلوهای 
گندم خالی بود؟ یادتان می آید برخی شب ها در صف بانک ها می خوابیدید 
تا صبح چند سکه بخرید؟ اما شما مشکالت را می توانید حل کنید. شما هر 

وقت به صحنه آمدید تهدیدات را برطرف کردید.«
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: »در دولت اصالحات 
خاتمی با گفت وگوی تمدن ها به اقتصاد و سیاست کشور روح داد و ایران 
را در دنیا درخشاند. من احساس خطر می کنم. قطبی کردن جعلی جامعه 
و به جان هم انداختن مردم می دانم چه بالیی سر کشور درمی آورد. شما 

وضعیت کشورهای منطقه را ببینید که چگونه شده است.«
جهانگیری افزود: »وعده های توخالی موجب ناامید شدن مردم می شود. 
این وعده ها به گونه ای شد که رییس مجلس هم گفت این وعده ها عملی 
نمی شود.« وی با بیان اینکه امروز دو نگاه متفاوت برای اداره کشور در برابر 
هم قرار گرفتند اظهار کرد: »در یک طرف جریانی است که سعی داشت 
با ماجراجویی، جنجال آفرینی و بگم بگم های دروغی خط کشی های خیال 
بافی ناپختگی و بی تدبیری خود را در سیاست داخلی وخارجی پنهان کند 

ممکن است امروز با رویکرد دیگری روی کار بیاید.«
وی گفت: »فرار به جلو کفایت نمی کند بلکه مردم باید سوابق و عملکرد 
افراد را ببینند و ببینند که برخوردها چگونه بوده است؛  در همین بیلبردهای 
خیابان های تهران برای خالی کردن دل ظریف و یارانش چه تهمتهایی که 

زده نشد ولی امروز با برجام عکس یادگاری می گیرند.«
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: »نگرش محدود کننده در دنیا آثار 

خود را خواهد گذاشت و مهاجرت یکی از نتایج این نگاه خواهد بود.«
جهانگیری گفت: »من به عنوان مدیری که سال های گرم و سرد کار در 
حوزه اقتصادی را چشیدم اعتراف می کنم گرچه تالش بسیاری شده ، اما راه 
درازی باقی مانده است ما توانستیم ماشین اقتصاد را از دره بیرون بیاوریم و 
در مسیر قرار بدهیم اما هنوز آن را به سرعت خود نرسانده ایم. ما با اتحاد 

تمام گروه ها، قومیت ها و تفکرات سیاسی برای آینده ایران نیاز داریم.«
وی اظهار کرد: »از نگاه اصالح طلبانه می گویم باید از تمام ظرفیت ها زنان،  
مردان ،  جوانان و بازنشستگان استفاده کنیم، چرا که ما فرزندان انقالب و پیگیر 
آرمان های رهبری که همان آرمان های امام عزیزمان است هستیم.من معقتد 
هستم که می توانیم با محوریت مقام معظم رهبری مشارکت مردم و طیف های 

مختلف بزرگترین چالش های سیاسی و اقتصادی کشور را حل کنیم.«
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه من یک مدیر 
جهادی و جهادگر هستم،  گفت: »رهبر انقالب در جلسه ای که با حضور 
سران سه قوه برگزار شد فرمودند: آقای جهانگیری چپ بود و االن اصالح 
طلب و من از روز اول ایشان را با صداقت میشناسم من نیزبا صداقت به 
مردم می گویم که با به صحنه آوردن همه جریان های سیاسی کشور سایه شوم 
جنگ را از منطقه برطرف کنیم. ما می توانیم با مدل تفاهم و گفت وگوی ملی 

همه مسائل پیچیده پیش روی ملت را یک به یک حل کنیم.«

عاقبت وعده ها را دیدیم
حسن روحانی آخرین کاندیدایی بود که به پرسش های مناظره پاسخ داد. 
از او سئوال شد »وجه تمایز سبک زندگی ایرانی- اسالمی از زندگی غربی 
چیست و چه برنامه ای برای ترویج آن و تحکیم خانواده و ارتقای فرهنگ 
عمومی دارید؟« روحانی گفت: »مسأله فرهنگ و سبک زندگی جامعه یک 
مسأله بنیادی است و در این زمینه تالش های بسیار خوبی شده و امروز 
شاهدیم مردم احساس آزادی بیشتری می کنند.« وی با بیان اینکه باید بدانیم 
چگونه می خواهیم با مردم رفتار کنیم، تصریح کرد: »باید ببینیم آیا می خواهیم 
مردم را در همه زمینه ها توانمندتر کنیم یا در زندگی شان مداخله کنیم. باید 
ببینیم دولتی که اتکایش به مردم است و همه چیز را از طریق کمک به مردم 
می خواهد حل کند قرار است روی کار بیاید یا دولتی که از طریق مداخله 

و انحصار می خواهد مسایل را حل  و فصل کند.«
روحانی همچنین بیان کرد: »امروز آمار و ارقامی که داده می شود بسیار 
جالب است و یادآور روزهایی است که افرادی وعده و وعید می دادند و 
دیدیم که در پایان دولتشان مردم به چه روزگاری افتادند و وضع تورم و 
بهداشت چه شد. مردم وقتی به بیمارستان می رفتند باید ملحفه و دمپایی را 
خودشان خریداری می کردند. دیدیم عزت مردم چه شد، دیدیم مردم وقتی 
صبح به فروشگاه می رفتند نمی دانستند قیمت ها بعداز ظهر چقدر تغییر می کند.«
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه سبک زندگی مردم 
در گذشته این شده بود که هر چه می توانند برای فردا ذخیره کنند چرا که 
نمی دانستند شرایط فردا چگونه است، اظهار کرد: »امروز یک آرامشی در 
کشور وجود دارد که در سایه آن آرامش می توان زندگی مردم را در مسیر 
درست قرار داد.« وی افزود: »سبک زندگی از اخالق و دین آغاز می شود. اگر 
ما به انقالب و نظام ایمان داریم نباید عوام فریبی کنیم و باید با صداقت سخن 
بگوییم. رییس جمهور، رییس جمهور همه مردم است و امام )ره( هم فرمود 
که همه با هم باشید. پس دسته بندی های بی مورد نکنیم و کپی برداری های 
بی ربط انجام ندهیم. یک جایی چند سال پیش جنبش 99 درصدی شکل 
گرفت،  اینکه ما امروز بیایم و در سال 96 بگوییم جنبش 96 درصدی شکل 

گرفته است چه معنایی دارد؟ این کارها را نکنید.«
روحانی با بیان اینکه در زمینه برجام هرجا متحد بودیم کار را پیش 
بردیم، اظهار کرد: »برخی آمدند و تصویری از شهرهای زیرزمینی نشان 
دادند که برجام را برهم بزنند، روی موشک شعارهایی نوشتند تا برجام را 
برهم بزنند ولی مردم ما از همه اینها عبور کردند تا به امروز برسیم و شاهد 

پیشرفت بیشترمان در آینده شویم.«
با پایان وقت روحانی، 5 کاندیدای دیگر به نقد او پرداختند. هاشمی طبا 
یا سبک زندگی  داریم  عالمانه  »ما یک سبک زندگی صادقانه و  گفت: 

پرحرارت مصنوعی و بدون واقع بینی و بنا کردن یک امارت روی آب.«
وی ادامه داد:  »ما گاهی سنت ها را با اسالم خلط کرده ایم یعنی سنت هایی 
که ناپسند بودند را سعی می کنیم به عنوان یک امر مستحصل به مردم بگوییم 
علمای ما مسوالن فرهنگی ما هستند که سبک زندگی را تدوین می کنند. 
اینکه فقط بگوییم سبک زندگی اسالمی کفایت نمی کند. می گویند خانه 
بزرگ یا مرکب راهوار مستحب است پس عده ای دنبال آن می روند در 

حالی که این سبک ایجاد شکاف طبقاتی می کند.«
جهانگیری نیز گفت: »ما در کشور تنوع قومی داریم که این تنوع فرصت 
است نه تهدید،   اقوام و فرهنگ ها و زبان های مختلف کشور ما را رنگارنگ 
کرده است در ایران هیچ قومی از دیگری ایرانی تر نیست این دولت معقتد 
است هر قومی باید زبان مادریش را حفظ کند. این اتفاق برای زبان آذری 
و کردی اجرا شده است امیدوارم هر اقدام دیگری که به انسجام ملی کشور 

کمک  می کند انجام شود.«
رئیسی در واکنش به اظهارات روحانی به بیان تفاوت میان سبک زندگی 
اسالمی و سبک زندگی غربی پرداخت و گفت:  »مصرف منابع حداکثری، 
تولید سودآور و گسست های اجتماعی به ویژه در رابطه با خانواده از جمله 

ویژگی های زندگی غربی است اما در مقابل در زندگی اسالمی عمران و 
آبادانی طبیعت، تولید حداکثری منابع و مصرف بهینه آن و همچنین وحدت، 

ایثار و فداکاری از جمله ویژگی های برجسته است.«
وی با تأکید بر اینکه اقدام در این زمینه نیاز به باوری جدی و دولتی 
انقالبی دارد خطاب به جهانگیری اظهار کرد: »من خواهش می کنم که 
روزنامه های اصالح طلب را پیش از ایام انتخابات بررسی کنید و ببینید که 

چقدر عملکرد دولت را مورد نقد قرار داده اند.«
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با طرح این پرسش که آیا 
وعده هایی که دولت یازدهم داده است عمل شده یا خیر، اظهار کرد: »من 
در سفرهایی که به استان های مختلف از جمله کرمانشاه و کردستان داشته ام 

مشاهده کردم که مردم اشک می ریختند.«

قالیباف: برای اهالی فرهنگ چه کرده اید؟
قالیباف در واکنش به صحبت های روحانی تاکید کرد: »فرهنگ حتما 
دستوری و قیم مابانه نیست و باید در این زمینه به مردم اعتماد کرد و فرهنگ 
را به دست مردم سپر.د اولین تکریم اهالی فرهنگ واگذاری امور فرهنگی به 
خودشان است نه اینکه کسی را به کار بگیریم که نه فرهنگیان را می شناسد 

و نه فرهنگیان او را می شناسند.«
وی در ادامه تصریح کرد: »اگر به صورت ابزاری از کسی در حوزه 
موسیقی نام می بریم این خوب نیست باید بگوییم در موسیقی چه کردیم 
ما در شهرداری خانه موسیقی تهران و در همه حوزه ها کمک کردیم در 
سینماها اثرش کشوری بود و چندین هزار صندلی سینما اضافه کردیم و 
در تئاتر هم همین طور. ببینیم خانه هنرمندان سینما تئاتر و موسیقی در این 

دوازده ساله چه همکاری با شهرداری داشته اند.«
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود: »نباید شعار بدهیم که 
فرهنگ برای ما مهم است اما کاری نکنیم. از طرفی چرا مردم را از جنگ 
می ترسانید اگر کسی قدر صلح را بداند امثال ما هستیم که آنقدر از جنگ 
آسیب دیده ایم. ما بهترین دوستان و برادر خود را در جنگ از دست داده ایم 
پس قدر صلح را می دانیم.« وی ادامه داد: »اگر قدرت نداشته باشیم عزت 
ما را  زیر پا می گذراند و برای ما ذلت ایجاد می کنند. مردم ما را از جنگ 
نترسانید از طرفی اگر من برنامه ای برای ایجاد 5 میلیون شغل گفتم به آن 
متعهد هستم و انجام می دهم و سابقه ام نشان می دهد. اگر شما وعده ای دادید 

و نتوانستید عمل کنید به دیگران نسبت ندهید.«
میرسلیم نیز در واکنش به سخنان روحانی در زمینه سبک زندگی ایرانی- 
اسالمی اظهار کرد: »این موضوع اهمیت بسیاری دارد، اما ما در دوران آقای 
روحانی شاهد رشد دنیاطلبی، حقوق های نجومی و اختالس هستیم. آیا این 
موارد با سبک زندگی ایرانی- اسالمی سازگار است؟ ما شاهدیم که کاخ ها 
ساخته می شود و در حاشیه آن، عده ای در زباله ها به دنبال غذا هستند، آیا 

این سبک زندگی ایرانی- اسالمی است؟«
وی ادامه داد: »اگر در جامعه ما طالق ریشه پیدا می کند این از سبک 
زندگی ایرانی- اسالمی است؟ آیا این سبک زندگی با اسراف سازگار است 
یا اصالت را به اشتغال و فعالیت می دهد در حالی که در دوران شما رکود 
سراسر کشور را فرا گرفته است. آیا نباید با سبک زندگی ایرانی- اسالمی 

شاهد رشد اخالقی باشیم در حالی که شاهد رشد بی اخالقی هستیم؟«
در این هنگام روحانی در جمع بندی سخنان خود گفت: »مسأله مهم 
این است که می خواهیم به قبل از 92 بازگردیم یا راهی را که از سه سال 
و نیم گذشته آغاز شده است ادامه دهیم؟ ما وسط راه هستیم و آنچه که 

گفته می شود درست نیست.«
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: »اگر ما خیلی خوب 
بتوانیم تالش کنیم به رشد 8 درصدی می رسیم که مورد تأکید رهبری و 
برنامه توسعه است. اما آنها که رشد 26 درصدی را به مردم وعده می دهند 
آیا این مورد شدنی است؟ آیا می توان درآمد کشور را در عرض چند سال 
دوبرابر افزایش داد؟ آیا کارشناسان چنین وعده ای را می پذیرند؟ در کجای 

دنیا شاهد چنین اتفاقی بوده ایم؟«
روحانی تصریح کرد: »وضعیت رکود پیش از اینکه این دولت بیاید چگونه 
بود؟  وضعیت رشد اقتصادی که قریب به منفی 6 درصد بود اما االن به رشد 
مثبت رسیده است. ما در صورتی می توانیم این وضعیت را ادامه دهیم که 

فریب مردم را کنار بگذاریم و راه توسعه کشور را دنبال کنیم.«
روحانی با طرح این سوال که در عرصه هنر چه کرده ایم؟ افزود: »ارکستر 
سمفونی و ملی که سال ها آن را تعطیل کرده بودند، را کدام دولت راه اندازی 
کرد؟ سینماها را کدام دولت راه اندازی کرد؟ کدام دولت اهل هنر را امیدوار 

کرد؟ ما این راه امید را باید ادامه دهیم نباید بذر یأس پاشیده شود.«
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه ما وعده دادیم 
در کنار اجرای برجام سرمایه و فناوری و مدیریت الزم در فناوری را به 
کشور بیاوریم و صادرات داشته باشیم خاطر نشان کرد: »من چند روز پیش 
پروژه ای را افتتاح کردم که نمونه تحقق وعده  هایی بود که دولت داده 
است. ما با فرانسه و با فناوری مشترک اتومبیل می سازیم و سی درصد آن 
را صادر می کنیم. برای همین پروژه 270 میلیون دالر سرمایه خارجی آمد. 

این وعده ای است که ما به مردم داده ایم و به آن عمل کردیم.«
روحانی تصریح کرد: »ما به مردم وعده ندادیم ما عمل کردیم و بعد گزارش 
آن را به مردم دادیم. ما نمی گوییم می توانیم اول انجام می دهیم بعد خدمت 
مردم می گوییم که این کاری بود که انجام گرفت. آنچه ما امروز دربرابر آن 
قرار گرفته ایم یک دوراهی است که باید یک راه را انتخاب کنیم یا شعار و 

وعده یا عمل و اجرا،  یک مدیریت و دولت آمرانه یا یک دولت مردم ساالر.«
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