
انتخابات؛ حق، تکلیف و مجاهدت
شاید بیش ترین واژگانی که در آس��تانه انتخابات در کشور از سوی 
شخصیت  ها و گروه های سیاسی به کار برده می شود، واژه های »حق « 
و »تکلیف« باشد، اما اینکه حق چیست و بهره گیری از آن متضمن 
چه دستاوردی اس��ت و دایره تکلیف تا چه اندازه بسیط است و چه 
امتیازی نس��بت به حق دارد و یا وجه امتیاز کدام یک بیشتر است، 
از مقوالتی است که تاکنون کمتر مورد توجه افکار عمومی و حتی 
نخبگان جامعه قرار گرفته اس��ت. حق به »واقف ش��دن بر حقیقت 
امری « و »نصی��ب و بهره از چیزی« و تکلیف ب��ه معنای »وظیفه و 
امری است که بر عهده ش��خص اس��ت و باید آن را انجام دهد«. به 
نظر می رسد در همان نگاه اول با برداشت ظاهری از مفاهیم این دو 
واژه، دایره شمول هر یک از این دو و تقدم و تأخر آنها روشن کننده 
بسیاری از حقایق باشد. اگر تأملی بر اندیشه های حضرت امام )ره( 
و سخنان آن پیر فرزانه داشته باشیم، به درستی روشن می شود که 
حق مقوله ای اس��ت که ضمن لزوم توجه به حقیقت آن، در صورتی 

می تواند مطالبه شود که در مسیر صحیح قرار گرفته باشد.
 این سخن امام راحل )ره( که فرمودند: »حق هرجا که هست، باید 
دنبالش رفت و او را با آغوش باز پذیرفت« برگرفته از این تفکر است 
که در صورتی می توان از حق بهره جس��ت که بر حقانیت آن پدیده 
یا رویداد واقف باشیم و این وقوف متضمن حقوق فردی و اجتماعی 
اس��ت، اما توجه به اینکه »تکلیف« چیس��ت و از چه جایگاهی در 
جامعه اسالمی برخوردار است، اهمیت ویژه تری در فرهنگ دینی 
و انقالبی ما دارد و این نگاه تیزبین امام )ره( بود که توانس��ت برای 
اولین بار چنی��ن واژه راهبردی را در معارف دین ب��ا مقوله »حق « 
پیوند دهد و مفهوم کلیش��ه ای از حق را به حاش��یه رانده و با طرح 
»تکلیف« بار معنایی به »حق « ببخش��د. مگر می توان اس��تراتژی 
تکلیف گرایانه حضرت امام )ره( در دوران دفاع مقدس و راهبرد آن 
حضرت در پیشبرد اهداف انقالب را که با بهره گیری از همین کلید 
واژه دینی صورت گرفت ، فراموش کرد آنجا که امام )ره( می فرمایند: 
»ما می خواهیم حفظ اس��الم بکنیم، با کناره گیری نمی شود اسالم 
را حفظ کرد، خیال نکنید که با کناره گیری تکلیف از ش��ما س��لب 
می شود « و یا »تأخیر در رسیدن به همه اهداف، دلیل نمی شود که ما 
از اصول خود عدول کنیم، همه ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه  ایم، 
نه مأمور به نتیجه « آیا چیزی جز تالش آن پیر فرزانه برای باز کردن 
فضای جدید ذهنی برای آحاد جامع��ه از مفهوم تکلیف- آن هم در 

کنار مطالبه حق - برای جامعه تشنه حقانیت است. 
در ن��گاه تکلیف گرایانه، ضمن اینکه یک ش��هروند این حق را برای 
تعیین سرنوشت خود قائل اس��ت، حقوقی را نیز در جامعه اسالمی 
برای خویش در نظر می گیرد که مکلف به انجام آن است. در چنین 
تکلیفی، نگاه فردگرایانه صرف مکاتب لیبرالیستی، جای خود را به 
اندیشه اسالمی در جامعه دینی می دهد. طبیعی است از این منظر، 
سرنوش��ت و مطالبات یک جامعه، اولی از مطالبات فردی اس��ت و 
ضرورت مش��ارکت در همه صحنه های آن را دوچندان می کند. اما 
در کنار نگاه تکلیف گرایانه به انتخابات، پیشتر رهبر فرزانه انقالب ، 
واژه جدیدی را در س��پهر سیاس��ی انتخابات وارد کردند و آن واژه 

»مجاهدت«بود.
 ایشان در دیدار با مردم در خصوص انتخابات مجلس هشتم فرمودند: 
»حضور در انتخابات یک نوع مجاهدت است«. از این منظر شرکت 
در انتخابات نه تنها تکلیف اس��ت، بلکه فردی که خ��ود را ملزم به 
ش��رکت در آن می کند، ضمن انجام یک فریضه تکلیفی، همچون 
رزمنده میدان جنگ، در یک میدان »مجاهدت « شرکت کرده است 

و ارزشی بسیار باالدارد. 
لذا با توجه به این ن��گاه، این دوره از انتخابات ک��ه همه جریان ضد 
انقالب ب��ا همه ابزار رس��انه ای و ِعده و ُعده خود به می��دان آمده تا 
مانع از برگزاری یک انتخاباِت در تراز انقالب و جمهوری اس��المی 
ش��ود، حضور در این انتخابات ن��ه تنها » ح��ق« و » تکلیف« ، بلکه 
یک »مجاهدت « از جنس مجاهدت حاج قاسم شهید در میدان رزم 

و مبارزه با دنیای کفر و تروریست است.
 آنچه اکن��ون بیش از هر زم��ان دیگر در انتخابات س��یزدهم دوره 
رئیس جمهوری اهمیت دارد این اس��ت که همه دوستداران کشور 
و به ویژه کس��انی که در طول این سال  ها رنج معیشت تنگ دستان 
جامعه را دی��ده و آن را با تمام وج��ود حس کرده ان��د و در آرزوی 
تغییر شرایط و ایجاد شرایط جدید هس��تند، الزم است فارغ از این 
هیاهوهای ساختگی خناسان، با گام های استوار و بر حسب تکلیف 
همچون یک مجاهد فی س��بیل اهلل به دور از تأثیرپذیری از القائات 
یأس آلود دش��منان خارجی و داخلی پای به عرص��ه حضور درپای 
صندوق های رأی نهاده و سرنوشت کشور را به گونه ای رقم زنند که 
انتظار امام راحل )ره(، رهبر انقالب و ش��هیدانی است که چشم به 

دستان ما دوخته اند. 

حسن رشوند

مناظره ها تمام و هفته »انتخاب مردم« آغاز شد. نامزدها در مناظره سوم بهتر از قبل فرصت طرح خود و نقد رقیب را یافتند. حاال نوبت مردم است که 
انتخاب کنند  بی شک مسئله مردم »تغییر« است و اینکه چگونه و با چه انتخابی می توانند امیدوار باشند که تغییر را احساس خواهند کرد

هفته » انتخاب مردم«

 ادامه از صفحه یک 
   امیرحسین قاضی زاده هاشمی: کسی دغدغه 
مردم را نخواهد داشت مگر در میان آنها باشد و این 
برگرفته از سیره علوی و الزمه مدیر در جمهوری 
اسالمی ایران است. پس از مناظره اول با سیلی از 
درخواست   ها و پیام های مردم از اقصی نقاط کشور 
مواجه شدم و همچنان درخواست دارم که حامی 

بنده و همکارانم باشند. 
   س��عید جلیلی: دغدغه مردم موضوعی نیست 
که با یک گزارش یا حضور در جمع مردم فهمیده 
شود به ویژه برای کس��ی که رئیس جمهور است. 
رئیس جمهور باید دغدغه همه مل��ت ایران را در 
همه موضوعاتی که مربوط به دولت اس��ت بداند؛ 
رئیس جمهور وزیر نیست که فقط یک موضوع را 
بداند و از آن سو، فقط رئیس بخشی از مردم نیست 
بلکه همه کش��ور اس��ت و باید آن را اداره کند. به 
همین علت نه با یک روز حاضر شدن در میان مردم 
دغدغه   ها فهمیده می ش��ود و نه با دو گزارشی که 
به دست رئیس جمهور می رسد. ما در هشت سال 
گذشته با سفر به همه استان ها، شهر ها، روستاها، 
شهرک ها، ش��هرک های صنعتی و دانشگاه ها، با 
اصناف، استادان دانشگاه   ها و کسانی که موضوعات 
مختلفی را مطرح کردند، جلسات متعددی برگزار 

کردیم. 
     مناظره سوم عصر روز   شنبه 22 خرداد 1400 
برگزار شد. شیوه برگزاری این مناظره با مناظرات 
قبلی متفاوت ب��ود و از همه  کاندیدا  ها یک س��ؤال 
واحد پرسیده ش��د و هر یک عالوه بر پاسخگویی و 
ارائه نظر خود، برای نقد سخنان یکدیگر نیز فرصت 
داشتند. خالصه ای از سخنان کاندیداها را در ادامه 

می خوانید. 
س��وال اول: راهکار ش��ما برای مقابله ب��ا تورم، بی 
عدالتی، رکود، فس��اد، یارانه ها، اش��تغال و مسکن 

چیست؟
    امیرحسین قاضی زاده و دعوت از روحانی 

برای مناظره
الزم است مش��کالت مردم ریش��ه یابی شود، نرخ 

بیکاری در حال افزایش است. 
منابع کشور به صورت نادرست درحال توزیع است. 
مش��کالتی که در مناظرات دوره های قبل مطرح   

می شد، اکنون بدتر هم شده است. 
مردم بین نان و جان مانده اند و یک سال است به آنها 

می گوییم کار نکن. 
آقای روحانی اگر شما از دفترتان بیرون بیایید و به 
صداوسیما بیایید، من حاضرم در موضوع کرونا و در 

موضوعات دیگر با شما مناظره کنم. 
دولت را به مردم واگذار می کنیم، اگر یک س��وم 
مردم استانی از مدیری ناراضی باشند می توانند آن 

مدیر را عزل کنند. 
  محسن رضایی: دیوارکشی و فیلترینگ 

انحرافی بود
در زمینه ه��ای دفاع��ی و امنیتی پیش��رفت های 
خارق العاده ای کرده ایم، در حال��ی که در اقتصاد 

دچار مشکل هستیم.
چادر مش��کی، ذرت، گوش��ت و...  در اختیار یک 

عده است.
مدیران کش��ور چه کار می کنند؟ مشغول جنگ 

زرگری میان جناح های سیاسی هستند.
حجاب، فیلترین��گ، دیوارکش��ی و...  موضوعات 
زرگری و میدان ه��ای انحرافی اس��ت که مطرح 
می ش��ود تا همه انرژی   ها به آن س��مت برود. این 
مباح��ث انحرافی مانع از آن ش��ده ک��ه دولت به 

مشکالت اقتصادی کشور متمرکز شود.
اگر دزدی نش��ود و رانت   ها قطع شود، می توان به 
مردم یارانه 450 هزار تومان داد. نیاز به دو جراحی 
بزرگ هس��ت: اصالح از درون قدرت، مسئله دوم 
معماری نوین اقتص��اد ایران، اقتص��اد ایران باید 

معماری شود. 
  سید ابراهیم رئیس�ی: جای پیشگیری از 

فساد در دولت است
اصالح دولت، مبارزه با فساد و ناکارآمد و تبعیض، 

حمایت از اقش��ار محروم و جهش تولید و تقویت 
کسب وکار، اولویت های دولت آینده است. 

تمامی قرارداده��ا، عملکرد ش��رکت   ها و مدیران 
دولتی باید در سامانه ای به طور شفاف برای مردم 

منتشر شود. 
سامانه شفافیت ایجاد می کنیم تا اعتماد مردم را 

جلب کنیم. 
مالیات باید واقعی شود. 

فس��اد اداری قبول نیس��ت. بس��یاری از ادارات و 
قس��مت های مختلف نظام اداری کش��ور در تراز 
انقالب نیست متأسفانه. جای مبارزه با فاسد قوه 
قضائیه اس��ت، اما جای مبارزه با فساد و بستن راه 

فساد، دولت است. 
باید مجوز  هایی که حال تولیدکننده را می گیرند 

برداریم. 
مس��ئله حمایت از خانواده و اقشار ضعیف، جهش 
تولید و همچنین برخورد با فس��اد و بسترهای آن 
در دستور کار ما قرار دارد. در مورد سوم باید عرض 
کنم فردی که پرونده فس��اد دارد در دولت ما هیچ 

جایگاهی نخواهد داشت. 
این چنین تورم قابل قبول نیست. چرا باید خانواده 
مبلغ گوشت را پنج برابر تهیه کند. تأمین حداقل 
معیشت مردم به خصوص در مورد اقشار ضعیف در 

دستور کار است. 
ایجاد 4 میلیون شغل در چهار سال دولت امکان پذیر 

است و باید صورت بگیرد. 
  علیرضا زاکانی؛ فاجعه دولت روحانی

تورم 52 درصدی فاجعه ای است که دولت روحانی 
ایجاد کرده است، آقای همتی پاسخگوی رشد پایه 

پولی و نقدینگی باشد. 
س��عی کردم با گردن کلفت   ها درگیر بشوم، ریشه 

فساد را خشک خواهم کرد. 
250 ه��زار میلیارد تومان واگذاری ش��رکت های 
دولتی را که به س��ه برادر داده شده، از حلقوم آنها 

بیرون می کشم. 
 پولدار  ه��ا 15 برابر بیش��تر از کم درآمد  ها از یارانه 

پنهان انرژی برخوردارند.
مردم غیر از درد بیماری نباید درد دیگری بکشند.

به دهک های کم درآمد از 200 تا 300 هزار تومان 
یارانه جدید پرداخت خواهد شد.

   سعید جلیلی؛ ناشناخته نبودن مشکالت 
مردم 

دغدغه مردم این است چرا مشکالت حل نمی شود، 
دغدغه و مش��کالت مردم مثل کرونا ناش��ناخته 

نیست. 
دغدغه مردم این است چرا دولت   ها عقب هستند. 

نگرانی مردم عدم ثبات تورم است. 
دغدغه مردم این است که چهار سال و هشت سال 

می گذرد و دولت هیچ کاری نمی کند. 
ح��ال بعض��ی عذرخواه��ی می کنند ام��ا بعضی 

عذرخواهی هم نمی کنند. 
  عبدالناصر همتی؛ انکار گرانی

تحریم در یک دهه گذش��ته معادالت اقتصادی را 
برهم ریخته است. 

بدون رشد 5 درصدی اقتصادی هیچ مشکلی حل 
نمی شود. 

بدون سرمایه گذاری رشد اقتصادی ممکن نیست. 
چرا از گرانی حرف می زنید؟ اصال گرانی در کشور 

وجود ندارد. 
 )خطاب به دیگر کاندیداها( شما که مخالف اف ای 
تی اف هستید، گل به خودی زدید؛ شما با تندروی 

در زمین ترامپ بازی کردید. 
 رئیسی سرگروه این پنج نفر است؛ اینها روی کار 
بیایند تحریم  ها ش��دیدتر می ش��ود و تحریم های 

جدیدی با اجماع جهانی شکل می گیرد. 
  محس�ن مهرعلی�زاده؛ صحب�ت در باب 

رسانه
مرجعیت رس��انه از تهران به لندن منتقل ش��ده 
اس��ت و 10 درصد مردم اخبار خود را از صداسیما 

دنبال می کنند. 
مردم راه حل  ها را می دانند. اشکنه خوردن و لنگ 

پوشیدن راه حل نیست. 
اگر کرونا خطرناک اس��ت، خوزستان که وضعیت 
قرمز اس��ت، پریروز جناب رئیس��ی آنجا شوآف و 
تبلیغات می کنند و ه��زاران نفر را جمع می کنند. 
مردم می پرسند کرونا هست یا نیست؟ خطر هست 

یا نیست؟
یکی از دغدغه های اصلی مسئله از بین رفتن اعتماد 

مردم به مدیران و دولت است.

    در بخ�ش دوم مناظره، ه�ر کاندیدا طی 
چهار دقیقه به نقد اظهارات دیگر کاندیدا  ها 

پرداخت. 
   قاضی زاده: دول�ت فرصت مذاک�ره را از 

بین برد
 سپردن مدیریت کش��ور به بانیان وضعیت کنونی 
مثل س��پردن بیمار مبتال به ماالریا به پشه آنوفل 
و س��پردن درمان بیماری کرونا ب��ه ویروس کرونا 

است.
 دوس��تان طوری حرف می زنند انگار در مجموعه 

مدیریتی کشور نبوده اند. 
 دولت فرصت مذاکره را ب��ا بد مذاکره کردن از بین 

برد. 
   زاکانی و افشای نامه همتی در مورد قیمت 

بنزین
  دول��ت روحانی و کس��انی که در ای��ن دولت کار 
کرده اند، مظهر نخواس��تن و نتوانس��تن هستند. 
مشکل ما دروغگویی اس��ت. اگر واقعاً پینوکیویی 
در عالم واقع در کسوت این آقایان پیدا   می شد، باید 

دماغش چند دور، دور کره زمین می چرخید. 
  آقای همتی آبان ۹۸ گفت که نرخ بنزین 4 واحد 
درصد روی تورم تأثیر دارد. البته بعداً اعالم کردند 
که بنده با افزایش قیمت بنزین مخالف بودم و این 
کار را بد  ترین اقدام می دانستم. آقای همتی! چرا به 
مردم دروغ می گویید؟ این نامه رسمی شما است 
که به امضای حضرتعالی رس��یده اس��ت. شما 31 
شهریورماه درخواس��ت کرده اید که قیمت بنزین 
5 هزار تومان و قیمت نفت گاز هزار تومان شود تا 

دولت کسری بودجه اش را جبران کند. 
  اسرار مملکت را به صندوق بین المللی پول داده اید، 
این بزرگ ترین خیانت به کشور است. میزان ذخایر 
ارزی، ذخایر در دسترس و ذخایر غیرقابل دسترس 
را به صن��دوق بین الملل��ی پول اعالم ک��رده اید، 
همین کار باعث شد که کش��ور دچار بزرگ ترین 

چالش   ها شود. 
    رضایی: دولت ما نظم را در جامعه مستقر 

می کند
 قرار بود اقدامات دولت، به یک ش��اهکار بزرگ در 
رفع تحریم   ها تبدیل شود؛ تحریم   ها که برطرف نشد 

هیچ، تحریم های سنگین بوجود آمدند. 
 کشور نیاز به جراحی بزرگ دارد، دولت ما با اقتدار 

نظم را در جامعه مستقر می کند. 
 مردم باید در گفت وگو و تعامل شرکت کنند  

   جلیلی: ناکارآمدی هایش�ان را به گردن 
تحریم می اندازند

   ناکارآمدی هایشان را به گردن تحریم می اندازند. 
  اینها حداق��ل فهم را از مناس��بات جهانی ندارند؛ 

دوستان کارنامه بسیار ضعیفی دارند. 
  افزایش دالر 3 هزار تومانی به 30 هزار تومانی نتیجه 

شیوه مذاکره این دولت است.
 ادعا کردید در مذاکرات موفق بودید، اما تحریم  ها 

دوبرابر شد؛ شما حتی نتوانستید مذاکره کنید.
   همتی: مشکل بورس ربطی به بانک مرکزی 

ندارد
 بدانید که دنیا بدون بحث برج��ام و رفع تحریم، با 

ایران کار نمی کند. 
 درباره بورس هش��دار دادم اما وزیر اقتصاد دوباره 
مردم را دعوت کرد. مش��کل ب��ورس هیچ ربطی 
به بانک مرکزی ن��دارد و بنده بار  ه��ا در نامه های 
خصوصی به آقایان عرض کردم که مردم را تشویق 

به حضور در بورس نکنند. 
 بیکاری و مش��کالت معیش��تی تقصیر شماست 

آقای جلیلی که کشور را ده سال منتظر مذاکرات 
گذاشتید. 

 آقای زاکانی باز هم در جایگاه پلیس بد قرار گرفتند 
و بنده همانطور که گفتم به ایش��ان پاسخ نخواهم 

داد. 
 لیس��ت 11 نفر بدهکاران بانکی را به آقای رئیسی 
می دهم تا ایشان اگر صالح بدانند قرائت کنند و به 

مردم اطالع بدهند. 
   مهرعلی�زاده: اه�ل س�نت را بی دلیل از 

مدیریت در کشور بازداشته ایم
 بحران معیشت، محیط زیست و در نهایت بحران 
اعتماد اس��ت. جوانان نخبه به جای نشستن روی 
صندلی مدیریت روی صندلی هواپیما نشس��ته و 

کشور را ر  ها می کنند. 
اه��ل س��نت را بی دلی��ل از مدیریت در کش��ور 
بازداشته ایم. برای همه حاشیه نشین های شرق و 
غرب کشور برنامه داریم. در دولت زندگی به دنبال 

جبران تبعیض به اهل سنت هستم. 
    رئیس�ی: برجام را یک دولت مقتدر باید 

اجرا کند
برای اجتماع اهواز مجوز گرفتیم و به حرف س��تاد 
کرونا گ��وش کردیم. اگ��ر آن قدر از ای��ن موضوع 
ناراحتید چرا وقتی آقای روحانی با گوش ندادن به 
حرف مسئوالن بهداشتی در عید به کشور خسارت 
زد حساس نشدید؟ من به هر استانی رفتم، به حرف 

وزارت بهداشت گوش دادم. 
اس��امی را آقایان گفتند که ما به پرون��ده آنها در 

دستگاه قضایی رسیدگی کردیم. 
ما به برجام حتما به یک تعهد پایبندیم اما برجام را 

یک دولت مقتدر باید اجرا کند. 
قرار بود برجام مشکالت مردم را حل کند اما رئیس 
قبل بانک مرکزی گفت نتیجه آن هیچ است. ما به 
این قرارداد با ۹بندی که رهبر انقالب تأیید کردند 

پایبندیم اما شما نمی توانید آن را اجرا کنید. 

   بخش س�وم: در این بخش هر کاندیدا به 
مدت 5 دقیقه به یک سؤال پاسخ داد. 

   قاضی زاده: مس�ئله بورس را حل خواهم 
کرد

امیرحس��ن قاضی زاده به عنوان اولین کاندیدا در 
این بخش به سؤالی درباره ساماندهی نظام توزیع و 

حذف واسطه گری پاسخ داد. 
تمامی نهاد  ه��ا در ت��ورم نقش داش��تند از جمله 

بانک ها. 
دولت م��ن مش��ارکت کار  ه��ا را به م��ردم واگذار 

می کند. 
در چهار سال تورم را به زیر 5 درصد می رسانیم. 

وزارت خانواده تشکیل می دهیم. 
مردم یک ش��به در ب��ورس همه چیز را از دس��ت 
دادند می توان آن را احیا کرد. مسئله بورس را حل 

خواهیم کرد. 
تورم باعث فقر و نابرابری و جلوگیری از شکل گیری 
خانواده و بسیاری از مس��ائل شده که البته تمامی 

نهاد  ها در ایجاد این تورم نقش داشته اند. 
    رئیسی: لیس�ت آقای همتی تا االن کجا 

بود؟!
سید ابراهیم رئیسی نیز به سؤالی درباره » مدیریت 

دوران پساکرونا « پاسخ داد. 
یکی از مش��کالت بخش س��المت، تعارض منافع 
اس��ت. منافع را باید کنار گذاشت تعارض منافع را 

باید منتفی کنیم. 
باید دسترس��ی پزش��ک را برای همه کشور آسان 

کنیم. 
درباره کرونا هم در حوزه خسارت و زیان مردم و هم 
درمانی جای بررسی جدی دارد. در بسیاری مواقع 

مواجه هستیم با بی تدبیری ها.
 )با اشاره به لیس��ت ابربدهکاران بانکی که همتی 
وس��ط مناظره به رئیس��ی داد(: برای مردم سؤال 
می ش��ود که اگر آقای همتی مسئولیت داشت که 
این لیست را بدهد، چرا تا به امروز و قبل از مناظرات 
تقدیم نکرد؟ اگر مس��ئولیت نداشت، چرا لیست 

می دهد؟
   مهرعلیزاده: تنها راه نجات بورس استقالل 

بورس است
 محسن مهرعلیزاده به عنوان کاندیدای سوم در این 
بخش به سؤالی درباره راهکار ثبات، برگشت اعتماد 

و بهبود شاخص های بازار سرمایه پرداخت. 
بورس یکی از بهترین بازار  ها برای جذب س��رمایه 
است. در فروردین پارسال دولت در بورس دخالت 
کرد و به همراه س��هامداران عمده قیمت سهام را 
چند برابر کردند که سهامداران عمده از آن منتفع و 

مردم متضرر شدند. 
دولت مجبور شد در بورس از صندوق توسعه برداشت 
کند. دولت فقط باید در زم��ان بحران  ها در بورس 
دخالت کند. بورس را باید به خود بورس بسپارند. 

تنها راه نجات بورس استقالل بورس است. 
  جلیل�ی: امض�ای کنوانس�یون  ها هی�چ 

فایده ای برای کشور ندارد
سعید جلیلی به سؤالی درباره » اصالح نظام اداری « 

پاسخ داد. 
روز اول انتخاب آقای روحانی گفتم ماشین دولت 

را باید راه بیندازید. 
12 میلیارد دالر شامل 10 میلیارد بخش خصوصی 
با عراق داریم که می تواند ولی دولت 2 میلیارد دالر 

را نمی تواند. 
تعاونی  ه��ا می گویند اگر در داخل مش��کل ایجاد 

پیش بینی وزیر کشور
 از حضور پرشور در انتخابات

وزی�ر کش�ور ب�ا بی�ان اینک�ه تمامی 
مقدمات، ظرفیت   ه�ا و امکان�ات برای 
برگ�زاری انتخاب�ات س�الم و قانون�ی 
در کش�ور فراهم اس�ت، گف�ت: در روز 
۲۸ خ�رداد ماه ش�اهد حضور پرش�ور 
مردم و ش�رایط ام�ن، س�الم و قانونی 
برای انتخابات در کش�ور خواهیم بود. 
به گزارش ایرنا ، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نشست مشترک 
دیروز ستاد انتخابات کش��ور و هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، با 
تأکید بر اینکه س��تاد انتخابات کش��ور تمام ابزارهای الزم را برای 
برگزاری انتخاباتی کاماًل س��الم و بی عیب ب��ه کار خواهد گرفت؛ 
گفت: با قاطعیت و صراحت می گویم ک��ه در فرایند رأی گیری از 
ابتدای حضور مردم در شعبه ها، ثبت نام و رأی گرفتن و رأی دادن 
تا مرحله شمارش نهایی که ش��امل تجمیع نهایی هم خواهد شد، 
با اطمینان عرض می کن��م که به هیچ وجه در ای��ن فرایند امکان 

هیچ گونه تخلف و تقلبی واقعاً وجود ندارد. 
وزیر کش��ور با اش��اره به تجربه دوره قبل انتخابات گفت: در دوره 
قبل هم برخی شکایت  ها از عوامل مطرح شد که همه اینها در قوه 
قضائیه رسیدگی شد و تقریباً بیش از ۹0 درصد آنها منجر به تبرئه 
ش��د و بقیه هم در فرایند مرتبط با رأی نبوده است و مثاًل مربوط 
به جانبداری در قالب صحبت و کالم بوده است. این احکام هم که 
قوه قضائیه صادر کرد بحمداهلل  موجب روس��فیدی همه عزیزانی 
شد که در مراحل مختلف به ما کمک می کنند. وزیر کشور به آغاز 
تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا به عنوان زمینه ای برای 
پرشور شدن فضای انتخابات در کشور اشاره کرد و گفت: امیدواریم 
با شروع تبلیغات انتخابات شوراهای شهر، این تبلیغات در افزایش 

مشارکت و گرمی بازار تبلیغات موثر باشد. 
رحمانی فضل��ی در پایان خاطرنش��ان ک��رد: تمام��ی مقدمات، 
ظرفیت   ها و امکانات ب��رای برگزاری انتخابات س��الم و قانونی در 
کشور فراهم اس��ت و ان ش��اءاهلل در روز 2۸ خرداد ماه سال جاری 
شاهد حضور پرش��ور مردم و ش��رایط امن، س��الم و قانونی برای 

انتخابات در کشور خواهیم بود. 

نشود ما مشکل خارجی نداریم. 
امضای کنوانسیون  ها هیچ فایده ای برای کشور ندارد. بیانیه اف ای تی اف 

می گوید از 3۹ اقدامی که ایران انجام داده 16 تا قابل قبول است. 
برجام سند طلبکاری ملت ایران است. ما هزینه برجام را داده ایم. هر روز 

از سرمایه ملت یک چیزی هزینه می کنید. 
   رضایی: مسکن جوانان را حل می کنیم

 محسن رضایی به سؤالی درباره »ازدواج جوانان و ایجاد شرایط ازدواج 
آسان « پاسخ داد. 

مسئله جوانان در کش��ور ما که در حقیقت فرشته نجات کشور هستند 
مانند دوران انقالب و دفاع مقدس امروز جوانان کشور با مشکالتی مثل 

شغل، ازدواج و مسائل دیگر است. 
در تمام استان  ها مرکز تربیت زمامداران را تأسیس   می کنم. 

مس��کن جوانان را حل می کنی��م. تولیدکنندگان را به بازار س��رمایه و 
جوانان را به بانک   ها متصل می کنیم. تعداد زیادی دکتر و فوق لیسانسه 

بیکار داریم. 
 تولید کنندگان را به بازار سرمایه و جوانان را بانک  ها متصل می کنیم. 

دولت ما حتماً مسئله برجام را جدی خواهد گرفت. امریکا را با دیپلماسی 
واقعی مجبور می کنم برجام را اجرا کند. با دیپلماس��ی واقعی امریکا را 

موظف به برداشتن تحریم  ها می کنیم. 
  همتی: وام های خرد به زنان کارآفرین می دهیم

عبدالناصر همتی به سؤالی درباره » تعادل میان فعالیت های اقتصادی 
زنان و ارزش های خانواده « پاسخ داد. 

وام های خرد به زنان کارآفرین می دهیم. 
برنامه های وسیعی برای زنان دارم و باید خط مقدم فعالیت های اقتصادی 

باشد. 
 آقای جلیلی شوخی می کند؛ شما و کره شمالی فقط می گویید »اف ای 
تی اف « به درد نمی خورد؛ یعنی 200 کش��ور دیگر این را نمی فهمند؟ 

اجازه بدهید کشور نفس بکشد. 
   زاکانی: روحانی چون اقتصاد بلد نبود همتی را بر بانک مرکزی 

گذاشت!
مسئله کشاورزی یکی از مسائل اصلی ماست.

اولین کار در رفع تحریم رویکرد دولت فعلی را به رویکرد درست تغییر 
می دهیم.

توانمندی های کشور در بخش تولید بی نظیر است از رتبه هفتم دنیا به 
رتبه بیستم رسیده ایم که به علت این بوده که مسئوالن نخواسته اند.

مسئله کشاورزی یکی از مسائل اصلی ماست. سهم واردات کشورمان از 
کشورهای اورآسیایی فاجعه است. 

آقای همتی گفتند آقای روحانی اقتصاد بلد نیستند، بله، اگر اقتصاد بلد 
بودند شما را رئیس بانک مرکزی گذاشت.

دوستان دولت فعلی نمی خواهند کار کنند.
بنده آمده ام تا مردم در صف س��بد کاال و قرارگاه مرغ قرار نگیرند. بنده 

آمده ام تا صدای مردم سیستان و بلوچستان باشم.

   در بخش چهارم هر کاندیدا به مدت 3 دقیقه فرصت داشت 
اظهارات دیگر کاندیدا  ها را نقد کند. 

   مهرعلیزاده؛ ایجاد فضای امن برای ایرانیان خارج از کشور
 آقای رئیس��ی، حاال که مهربان ش��ده اید، دس��تور دهید فیلترینگ   ها 

برداشته شود.
 اگر سیاس��ت زدگی را از مس��ئله اقتص��ادی برداریم کل مش��کل حل 

می شود.
با دیوارنوردی و معطل ک��ردن اف ای تی اف و مش��کل ایجاد کردن در 

مذاکرات هر چه در می آوریم را می خوریم. 
باید فضای امن برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد کنیم. 

   قاضی زاده: کابوس ۸ ساله دارد تمام می شود
 مردم می گویند آرزو می کنیم روزی از خواب بیدار شویم و ببینیم این 

هشت سال تمام شد. این کابوس دارد تمام می شود.
 آموزش و پروش نوین را جایگزین وضع فعلی می کنیم.

برنامه برای اشتغال سریع جوانان داریم. 
سربازی حرفه ای را هم جایگزین می کنیم. 

نباید فضای مجازی را محدود کنیم که تأثیر بسیار زیادی دارد. 
   همتی: جای روستاییان در مناظره خالی است

در این مناظرات جای روس��تاییان خالی است. نگاه مش��اور جلیلی به 
روستاییان مثل نگاه رئیسی به کارمندان است. انگار روستایی و کارمندی 

واژه ای تحقیر  آمیز است. 
مردم روستا حتی از شما گندم را خوب نمی خرند و بودجه آن را مجلسیان 
برای قیر خرج کردند. به کشاورزان قول می دهم که گندم آنها را با قیمت 

روز بخرم و محصوالتشان را به دالل نفروشند. 
آقای قاضی زاده هاش��می که ادعای توجه به زنان را دارند از خانمی در 
ستادش اس��تفاده کرده که گفته بود با واکس��ن می خواهند 15 درصد 
جمعیت جهان را بکش��ند. واکسیناس��یون همگانی را تا پایان سال به 

اتمام می رسانم. 
آقای رئیسی، اقتصاد مثل دادگاه و زندان نیست و اگر بخواهیم سود بانکی 
را پایین بیاوریم پیرمرد و پیرزنی که پول را پس انداز کرده اند برای خرج 

روزانه اش باید چه کار کنند. 
  رضایی: ما نباید حتی یک ثانیه را از دست بدهیم

نقد من نسبت به کاندیداها، برنامه است که خود مدیر باید برنامه داشته 
باشد و به کمک ستادش آن برنامه را نهایی کند. 

مسئوالن فعلی مسئله جمعیت و مس��ائل مهم دیگر را نتوانستند حل 
کنند. 

ما نباید حتی یک ثانیه را از دست بدهیم. 
  رئیسی: اگر من نبودم، در مورد چه صحبت می کردید؟

خوب ش��د من به عنوان کاندی��دا در این مناظره هس��تم وگرنه آقایان 
صحبتی برای ارائه نداشتند! مردم به ش��ما اقبال ندارند چاره چیست؟! 
مردم عملکرد رو می بینند. عملکرد من معلوم است. برای شما هم معلوم 

است. 
شما از من ناراحت هستید یا مردم، مردم از عملکرد شما ناراضی هستند. 
مردم به شما اقبال ندارند؛ اگر شک دارید بروید پیش مردم ببینید چه 

می گویند. 
من قول صادق دارم، هیچ فیلتری در زمان من در قوه قضائیه انجام نشده 
است. هیچ روزنامه و رسانه ای در زمان من بسته نشده است. اگر تصمیم 

گرفتید دوقطبی راه بیندازید، با شما  ها که دوقطبی راه نمی افتد!
تصمیم گیرنده درباره بنزین دولت بود و صرفاً برای هماهنگی، در جلسه 
سران سه قوه مطرح شد. در اجرای آن بی تدبیری شد، اولین پاسخگو در 

این مورد آقای روحانی باید باشد. 
همه بازداشت شدگان آبان ۹۸ را عفو کرده ایم، جز کسانی که با خارج در 

ارتباط بوده اند یا مسئله خاصی داشته اند. 
  جلیلی: روستاهای ما باید سلول جهش کشور باشند

وقتی صحبت از بیکاری و گرانی می شود نگاه مان به آینده نگاه فرصت 
محور است. 

باید از قبل برنامه   ها و بررسی   ها انجام شده باشد. روستاهای ما باید سلول 
جهش کشور باش��ند. اگر صحبت از جهش می کنیم باید برای تک تک 

دستگاه برنامه تعریف شده. 
شما مسائل اف ای تی اف را نمی دانید. 

  زاکانی: آقای همتی چرا کامنت های اینستاگرامت را بستی؟
ریشه فساد را در کشور خشک خواهم کرد، ریشه دروغ را خواهم کند. 

آقای همتی کامنت های زیر اینستاگرامت را بستی و جرئت نداری با مردم 
مواجه شوی، آن وقت صحبت از انتقاد از فیلترینگ می کنی؟

جنگ اقتصادی را به ُجنگ شادی تبدیل کردند. 
در بخش پایانی، کاندیدا  ها با جمع بندی صحبت های خود، مردم را به 

مشارکت در انتخابات و رأی دادن به خود دعوت کردند.
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