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همین صفحه

باال گرفتن اختالفات در آستانه دورششم مذاکرات وین؛

دستانداز،
پیشپایتوافق

در آســتانه دور ششــم مذاکــرات وین
اختالفات بر ســر احیای برجــام باال گرفته
است 10 .روز پیش و در آســتانه دور پنجم
مذاکرات ویــن خوشبینیها دربــاره این
مذاکرات به قدری بود که میخائیل اولیانوف،
نماینده روسیه در این مذاکرات مطرح کرد
که به احتمال زیاد این دور از مذاکرات ،دور
نهایی باشد.
حسن روحانی ،رئیس جمهوری ایران نیز
در جلسه هیأت دولت گفت که مسائل اصلی
ما با آمریکایها در مذاکرات وین حل و فصل

شده و چند نکته فرعی باقی مانده است.
حاال اما اندکی مانده به برگزاری دور ششم
مذاکرات وین ،اظهاراتی مطرح میشود که آن
خوشبینی و امیدها را با تردید مواجه کرده
اســت .آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا
به اعضای کنگره این کشــور گفته است که
«مشــخص نیســت آیا ایران مایل و آماده
بازگشــت به پایبندی به تعهداتش هست یا
نه ».او ادامه داده که «در عیــن حال برنامه
هستهای این کشــور در حال پیشروی است
و هرچه این برنامه جلوتر برود...
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مناظره

دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد

دومین مناظره نامزدهای ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر
دیروزبامحوریتمسائلفرهنگی،اجتماعیوسیاسیبرگزارشد .دراینمناظرهنیز
نامزدهابیمحابابهدولتوبهیکدیگرتاختندوبدونارائهبرنامه،بهبیاناتشعارگونه
پرداختند.ازنجاتزندگیکولهبرانسخنگفتندودرخصوصانتخابزناندرکابینه
خود،مقابلهباحجاباجباری،گشایشاقتصادیو...وعدههادادند.
دومین مناظره نیــز واکنشبرانگیز بود و انتقادهای بســیاری به ویژه درمیان
دولتمرداندرپیداشت،بهطوریکهوزیرارتباطاتمناظرهدومرابدترازمناظرهاول
دانست.درادامهبخشهاییازگزارشایلناراازاینمناظرهبخوانید.
بخشنامههایناعادالنهرااصالحمیکنم
سیدابراهیمرئیسیکاندیدایسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریعصر
دیروزدردومینمناظرهانتخاباتیکهباموضوع«فرهنگی،اجتماعیوسیاسی»برگزار
شد؛درپاسخبهاینسوالیدرخصوص«فاصلهطبقاتیموجودکهدراثرویژهخواریها
ایجاد شده و نارضاتی مردم و اقشار کم درآمد را به وجود آورده است» ،گفت :فاصله
طبقاتیمحصولبیعدالتیونوعتصمیمگیریهااستکهیکیبرخوردارازحقوق
نجومی و دیگری هیچ بهرهمندی ندارد .در همین طرح نظام سالمت که مطرح شد
ماشاهدبودیمکهبرخیصدیادویستمیلیونگرفتندوبرخیپرستارانوپزشکان
حداقل حقوق را دریافت میکردند .رئیسی همچنین اظهار داشت :یکی از کارهای
من این خواهد بود که این بخشــنامه ها را اصالح کنم ،این چند برابر شدن حقوق
مدیران را به عدالت نزدیک و نزدیکتر کنیم .حقوق باید براساس عدالت پرداخت
شود؛نهفقطحقوقبلکهسایرظرفیتهابایدبراساسعدالتتوزیعشود.ویافزود:
آنچه بر ما الزم است این است که بدانیم نباید توزیع منابع به گونهای باشد که یکی
تقویت شود و یکی فقیر بماند؛ یک موضوع هم پرداخت تسهیالت است ،بسیاری از
فقیرشدنهاوفاصلههایطبقاتیحاصلهمینتوزیعناعادالنهثروتاست.رئیسی
در بخش دوم مناظره که موضوع آن نقد کاندیداهای دیگر بود ،اظهار داشت :نسبت
به نکاتی که اینجا مطرح شــد گاهی دقیق مطرح نمیشود هم زحمت برای مردم
میشود و هم حاشیه ایجاد میکند .باز ایشان گفتند مدرک معادل ،مدرک معادل
نیستیکمدرکحوزویاستویکمدرکدانشگاهی.ویادامهداد:مشکلمادر
فرافکنیومسئولیتناپذیریاست،مردممیگویندپسچهکسیمسئولاست؟ما
درقوهقضائیهموضوعیرامطرحکردیمبهنامترکفعلکهاینبازمیگرددبههمین
مسالهمسئولیتپذیریمقامات .کاندیدایانتخاباتریاستجمهوریتصریحکرد:
در بحث حقوقها ،حقوق کارگران و معلمان باید همسان با تورم افزایش پیدا کند و
با آن تطبیق پیدا کند؛ این روش درست نیســت که در یک اتاق چهار نفر هستند،
با مدرک و سوابق یکسان دریافتیهای ناهمســان دارند ،نظام عادالنه پرداخت ما
به نظام ناعادالنه پرداخت تبدیل شده اســت .وی در بخش سوم این مناظره طی
سخنانیاظهارکرد:دربحثآسیبهاییکهجامعهمااکنوندیدهاستبایدمقداری
واقعی فکر کرد .وضعیت معیشت و کســب وکار مردم به شدت آسیب دیده است،
وضعیتاعتمادبهدولتشایددرپایینترینسطحخوددرسالهایاخیرقراردارد،
مانیازمندپشتوانهمردمهستیم.
رئیسی بیان کرد :مردم به دنبال اســتقالل در همه حوزهها بودند ،خواست مردم
استقالل سیاسی و اقتصادی است ،ما اکنون استقالل سیاســی داریم ،اما استقالل
اقتصادیبهدلیلنگاههاییکهوجودداشتمحققنشد.

انتقادبرانگیز و باز هم پایینتر ازحد انتظار

بهملتایرانقولمیدهم،۱۴۰۰سالگشایشآیندهایراناست
محسنرضاییکاندیدایسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریعصردیروز
دردومینمناظرهانتخاباتیکهباموضوع«فرهنگی،اجتماعیوسیاسی»برگزارشد؛در
پاسخبهاینسوالیدرخصوصبازگشتامیدبهکشورباتاکیدبربیاینهگامدومانقالگفت:
مردم عزیز ایران مشکالت شما با شعار ،شعبده بازی و حرفهای مفت حل نمیشود.
مشکالتشماریشهاقتصادیداردوباحرفدرمانیوسخنرانیبهنتیجهنمیرسدبهقول
آندانشجویشیمیدانشگاهتهرانمیگفتکهماازگرسنگیامیدمیخوریمکهدرست
میگوید،زیراامیددیدنیاستوگفتنینیست،امیدمشاهدهکردنیاستدولتمنامید
رابهسفرهشمابازمیگرداندوانشااهللیکباردیگرلبخندپیروزیبرچهرهشماخواهد
نشست.ایننامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریادام هداد:درمناظرهقبلی
گفتهشدکسانیکهنمیخواهندتاپایانبمانندبهمردماعالمکنندکهبهدرستیهمگفته
شد،منهمانطورکهشمااحساسکردیدتاپایانانتخاباتهستمباهمههمرقابتخواهم
کرد.ایننامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریگفت:امیدزمانیتحققپیدا
میکندکهدرهمهجاتزریقکنیم،ازدولتهایخوابآلودکهشبمیخوابندوقیمت
بنزینراچندبرابرمیکنندومردمیکههیچتوجیهنشدندوبهخیابانهامیآیندوآن
اتفاقاتمیافتد،بایدخداحافظیکنیم.ویادامهداد:بهملتایرانقولمیدهم۱۴۰۰
سالگشایشآیندهایراناستوآغازجدیدیدر ۱۴۰۰خواهیمداشت،اینسالبهنام
مبارکحضرتولیعصرمنتسبشدهاستومعتقدممشکالتخداحافظیمیکند.
رضاییبیانکرد :مایکباردیگرلبخندرابهچهرهمردمایرانوبرکترابهســفره
هایشانبرمیگردانیمومطمئنباشیدآنآخرینریالیکهازجیبشمابهجیبدیگران
رفتهاستبرخواهدگشت.رضاییادامهداد:مشاهدهمیکنیمدرمناظراتکمتربهطرح
وبرنامهتوجهشدهاست،برایجبرانایننقیصهبخشیازبرنامهخودمرااعالممیکنم؛
اولمسئلهعدالتفقرو محرومیتزداییاست.ویافزود:دادنیارانه ۴۵۰هزارتومانی
حقمسکن،سهامصندوقصنعتنفت؛دادنحقوقبهزنانخانهداروتوجهبهکسبو
کارهایکوچکطرحمناست.ویتاکیدکرد:انشااهللباتمامقدرتبدونمسامحهوترس
ازکسیحقمردمرابهخودشانمیدهیموسعیمیکنیماینمشکلراحلکنیم.رضایی
تاکیدکرد:مردمامروزدرسختتریندورانزندگیخودهستند،حتیدرزمانجنگهم
اینروزهارانداشتیم؛ گرانیوفسادبیدادمیکند.
اگردرفرهنگسیاسیکشورنمایشجایکارواقعیرابگیرد،
امورجلونمیرود
سعیدجلیلیکاندیدایسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریعصردیروز
دردومینمناظرهانتخاباتیکهباموضوع«فرهنگی،اجتماعیوسیاسی»برگزارشد؛
در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چه برنامهای برای تقویت اعتماد مردم به نسبت
به دولت دارید اظهار داشت :اگر میخواهیم اعتماد مردم جلب شود ،حتماً باید رفتار
مسئوالندرستشود؛یکیازموضوعاتیکهمانعاصالحامورمیشود،متاسفانهفرهنگ
غلطسیاسیاستکهدرنظاماجراییواداری امروزماوجوددارد.اینمربوطبهیکجناح
ودوجناحوبهیکدولتودولتدیگرنیستبلکهمتاسفانهیکموضوعفراگیراستکه
بایدحتماًنسبتبهآنتوجهجدیشود.چهکسانیباشندکهرقیبشماهستندویااینکه
رفیقشماباشندممکناستدچارچنینآسیبیباشند.
وی افزود :اگر از ساختار اجرایی و اداری کشور ،فرهنگ سیاسی غلط را پاک نکنید
باعثمیشودظرفیتهایکشوروتوانمندیهایآنمتوقفشود.اگردرفرهنگسیاسی

کشورنمایشجایکارواقعیراگرفتشمانمیتوانیدانتظارداشتهباشیدکهکارهاجلو
برود؛بانمایشکشورادارهنمیشود؛اگرشماآمدیدمرتببهجایاینکهنتیجهکاررابیان
کنید،فرآیندکارراتوضیحدادید،یعنیبگوییداینکهفالنمقدارگزارشدادیموسفررفتم
امانتیجهاینداشتهباشنداینفرهنگ،فرهنگغلطیاستوکارهاپیشنخواهدرفت.
شیوهمناظرهمانندمسابقههفتگیشدهاست
عبدالناصرهمتیکاندیدایسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریعصردیروز
دردومینمناظرهانتخاباتیکهباموضوع«فرهنگی،اجتماعیوسیاسی»برگزارشد؛در
پاسخبهاینسوالیدرخصوصاینکهنبودارتباطمعنادارمیاننظامآموزشیونیازهای
واقعیاقتصادیواجتماعیکشورباعثباالرفتننرخبیکاریتحصیلکردگانشدهاست
برنامهشمابرایمناسبسازینظامآموزشیوانطباقآنباواقعیتوبازارکارچیست؟
گفت:مندرابتداالزممیدانمانتقادیکنمبهشیوهمناظره،شیوهمناظرهمانندمسابقه
هفتگیشدهاست.اگرمیخواستیممردموملتشریفایرانمواضعمارابهروشنیبدانند
بهتربودسواالتمهمتریمطرحشود.سواالتیکهبرایمردممهماستوبدانندنحوه
پاسخدادنکاندیداهابهاینسواالتچگونهاست؟
ویادامهداد:واقعیتایناستکهاینهمنوعیانحصاراستمنمخالفانحصاردر
اقتصاد،سیاست،رسانهوفرهنگهستم.انحصارعاملاصلیناکارآمدیوفساداست.
امروز انتخاب بین بد و بدتر و خوب و خوب تر نیست بلکه انتخاب بین افرادی است که
معقتدندایندرکهدرحالبستهشدنبررویکنشگراناستبستهشودواجازهندهیم
کنشگری کشنگران و نفس جامعه را بگیرد .من فکر میکنم مهمترین وظیفه مردم
ایناستکهدربارهاینموضوعتصمیمبگیرند.ویدرپاسخبهجلیلیمبنیبرطوالنی
شدن برخی روندها گفت :شما چرا  FATFرا دو سال در مجمع تشخیص مصلحت
نظامطولدادید.چراسریعتصمیمنمیگیریدیاردمیکردیدوبهمردممیگفتیدما
رد کردهایم یا میپذیرفتید و اجازه میدادید ما کارهای اساسیمان را انجام دهیم و در
لیستسیاهنرویم.همتیدرپاسخبهرییسیدربارهاینکهارز ۴۲۰۰وتسهیالتبانکی
باعث فاصله طبقاتی شده است ،تصریح کرد :آقای رییسی شما دو سال است که عضو
شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستید شاهد بودید من با ۴۲۰۰مخالف بودم چرا
جلویآنرانگرفتید.میتوانستیدآنجامحکمبایستید.مگرحضرتعالیشاهدنبودید
که با اصرار من را مجبور کردند که  ۵.۵میلیارد دالر ارز مسدود شده را تبدیل به ریال
کردهونقدینگیایجادکنموامروزآقایزاکانیآنرادرسرمنمیکوبند .ویادامهداد:
بانکمرکزیچهتقصیریداردفکرمیکنمدوستانبایدنامهایبهترامپبنویسندکه
خوشحالباشکهشماتمامبالییکهسرمردمآوردیدمنآنراسرهمتیوبانکمرکزی
خالی میکنیم.بانک مرکزی چه تقصیری دارد .افرادیکه ازکاسبان تحریم حمایت
میکننداالندرستادهایعزیزانپولهنگفتخرجمیکنندبرایتخریببندهچرا
بهایننکتهاشارهنمیکنید.
نبایدساحتعلمرامحصورکنیم
سیدامیرحسینقاضیزادههاشمیکاندیدایسیزدهمیندورهانتخاباتریاست
جمهوریعصردیروزدردومینمناظرهانتخاباتیکهباموضوع«فرهنگی،اجتماعیو
سیاسی»برگزارشد؛درپاسخبهسوالیدرخصوصبرنامههایخودبرایازبینبردن
تعارضاتبینبخشیبیندستگاههاگفت:یکیازمشکالتامروز،نظاماداریکشور
استکهدولتسالممیخواهدآنرااصالحکند،درنحوهتقسیموظایفازیکطرف
وزارتخانهبخشیوازیکطرفوزارتخانهموضوعیداریم،البتهشوراهایباالدستی

داریمونهادهاییکهدربدنهدولتوخارجازآنهستندنیزوظایفشبیهبههمدارند.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت :ما علما و دانشمندان
مختلف در علوم و اقتصاد و در حوزههای دیگر داریم که از آنها تلمذ کردهایم ما نباید
یزاده
ساحتعلمرامحصورکنیمکهاینخودانحصارطلبیاست.سیدامیرحسینقاض 
هاشمی در قسمت دوم مناظره و درباره نقد اظهارات سایر کاندیداها گفت :پیروزی
تیم فوتبال و والیبال را تبریک میگویم ،البته یک شیطنتهایی در محل برگزاری
مسابقات انجام شــد که وزارت خارجه باید قویتر وارد میشد در دولت سالم اجازه
نخواهیمدادبرخیازنهادهایبینالمللیهرکاریدلشانخواستانجامبدهندوما
بپذیریم.البتهپیروزیهایاخیرنشاندهندهتواناییجواناناست.ویافزود:جوانانما
امروزمتاسفانهبهترینسالهایعمرشانرادرپشتموضوعاتیمیگذرانند،بهطور
مثالپنجسالمحصورومحدوددراتاقیمیگذرانندبرایکنکورومسئلهدیگرشان
سربازیوکیفیتسربازیاست،تحصیالتطوالنیدرازمدتومدارکمتعددوبدون
مهارت کافی نیز یکی دیگر از مشکالت است برخی مواقع طوالنی شدن تحصیل به
نوعینیمیازآناضافهاست.
جمعیتکشوردرنقطهبحرانیقراردارد
علیرضازاکانیکاندیدایسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریعصردیروز
دردومینمناظرهانتخاباتیکهباموضوع«فرهنگی،اجتماعیوسیاسی»برگزارشد؛
درپاسخبهسوالیدرخصوصســوالیمبنیبراینکه«رشدجمعیتکشوربرخالف
پیشبینیهایانجامشدهاست.برنامهشمابرایمبارزهباکاهشجمعیتچیست؟»
توضیخ داد :جمعیت کشــور در نقطه بحرانی قرار دارد .نرخ رشد جمعیت حدود۰.۸
درصداستدرحالیکهایننرخدرسال ۶۰معادل ۱.۷درصدبود.مابایدنرخجمعیترا
به ۲.۳برسانیم.ویدرباره ۴رویکرداصلیدولتخودبیانداشت:تعلیموتربیت،تحکیم
خانواده،احیایتندرستی،صیانتازمحیطزیستچهاربرنامهاصلیدرزمینهفرهنگ
واجتماعاست .بهگفتهایننامزد،نتایجیکپیمایشدرسال ۸۴نشانمیدهدکه۷۰
درصدخانوادهعالقمندبهداشتن ۲فرزندهستندامادرسال،۹۸آنهابه ۳فرزنداقبال
دارند.ویتصریحکرد:نمایندهدولتدراینجاحضورداردکهحاضرنیستدربارهآمارو
ارقامبامامذاکرهکند.شرایطبهسمتیرفتهاستخانوادههابایدماهی ۱میلیونبرای
پوشکهزینهکنند.نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریادامهداد:شرایط
بهگونهایاستکهخانواده ۵۰درصددرآمدخودرابرایپرداختاجارهبهایکخانه۵۷
متریهزینهمیکنند.خانوادههایینیزکهدرشهرهایدیگرزندگیمیکنندباید۲۸
درصددرآمدخودراصرفاجارهمسکنکنند .زاکانیازبیمهکردنزوجهایبدونفرزند
خبردادوگفت:مابابیمهکردنزوجهایکهفرزندندارند ،شرایطفرزندآوریرابرایآنها
مهیامیکنیم.مابهدنبالحلمشکالتمسکن،اشتغالوایجادامیددرجامعههستیم.
نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریدربخشدومنیمهاولمناظره
اظهار کرد :برخی خود را صدای کولبران میدانند ،حدود ۹۵درصد از کاالی قاچاق از
مبادیرسمیواردکشورمیشود.چرادولتازاینموضوعجلوگیرینکردهاست؟چرا
شرایطبرایزندگیمطلوبکولبرانبهوجودنیامدهاست؟
زاکانیباانتقادازنحوهبرگزاریمناظرهتصریحکرد:منحاضربهمناظرهباتمامافراد
حاضرهستم.ترجیحمیدادمتامناظرهبهصورت ۲به ۲برگزارمیشد.نامزدانتخابات
افزود:ادارهکشوربایدباارائهبستههایمدیریتیباشدنهاینکهبهصورتکاریکاتوریاداره
شود.بستههایمدیریتیبایدبایکدیگرهمپوشانیداشتهباشد.

