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 ادامه از صفحه 2
وی ادامه داد: »از قول آقای جهانگیری می گویم که دختر وزیر بیکار و 
مظلوم است، پس برود این کار را انجام بدهد. پس بقیه مردم چکار کنند؟ 
البته قوه قضاییه باید به این موضوع رسیدگی کند اما اصل واردات این 
محموله خطا است. وضعیت معلمان و دانش آموزان و مدارس ما شرم آور 
است. والدین می خواهند شیفت مدارس فرزندانشان جدا باشد تا چادر 
و کفش فرزندانشان را جابجا کند آن وقت وزیر آموزش و پرورش این 

محموله را وارد کشور می کند.«
قالیباف گفت: »ما حقوق بگیر 50 میلیونی، 100 میلیونی و 200 میلیونی 
را ذخایر انقالب و واردات چی ها را مظلوم می نامیم و چنانچه که درد 
آنها را بگوییم می گویند که قالیباف بداخالق است. من امیدوار هستم که 
به گونه ای عمل کنیم که همه رویه ها را به آرمان های بلند امام مهربانی ها 
برگردانیم که مردم در مسند کار تصمیم بگیرند، نه 4 درصد در دولت.«

کشمکش بر سر احزاب
پرسش دوم این بود که »با توجه به ضرورت حفظ وحدت ملی و انسجام 
اجتماعی چه تعاملی با احزاب و جریانات منتقد خود خواهید داشت و 
چقدر دولت شما از انتقاد و رشد تضارب آرا استقبال می کند؟« میرسلیم 
در پاسخ به این پرسش گفت: »هیچ دولتی نمی تواند موفق بشود مگر اینکه 
انتقاد اقلیت و احزاب را بپذیرد. انتقاد تشکل های علمی، هنری و فرهنگی 
را بپذیرد. این راه پیشرفت است و بدون انتقاد پیشرفت حاصل نمی شود.«
میرسلیم ادامه داد: »این انتقادپذیری در دولت یازدهم به شکل بسیار 
کمی وجود داشته است. نتیجه اش این عبارت بوده که از سوی دولت مطرح 
شده. عبارتی مثل غیر انسان، تخریب گر، بزدل، ترسو، به جهنم، تندرو، 
عصر حجری، متوهم، بی شناسنامه،  کم سواد و... این تعبیرها، تعبیرهایی 
نیست که در جمهوری اسالمی ایران جای خودش را باز کند و اجازه 

بدهد نواقص برطرف شود.«
کاندیدای حزب موتلفه افزود: »وقتی چنین شرایطی پیش آید دیگر 
یک منتقد جرأت نمی کند وارد صحنه شود، جلو آید و پیشنهادی ارائه 
دهد. باید راهی ایجاد شود که امکان انتقاد سازنده و مشوقانه آماده شود 
و ما به کرات پیشنهادهای خود را در حزب موتلفه مطرح کرده ایم و خود 
من شخصًا بارها به آقای روحانی و جهانگیری پیشنهادی داده ام اما به آن 

پیشنهادها اعتنا و توجهی نشد.«
وی با اشاره به دوران دولت اصالحات و شرایط نقدپذیری دولت در 
آن دوره اظهار کرد: »من به یاد دارم که در دوران دولت آقای خاتمی که 
آقای عارف معاون اول بود پیشنهادی را به دولت ارائه کردم. پیشنهاد من 
مورد بررسی قرار گرفت و تصویب و آماده ابالغ شد و این تنها موردی 
بود که ما شاهد بودیم یک دولت به پیشنهاد یک حزب توجه می کند. این 
راه درست برای ایجاد تعامل میان احزاب و دولت است تا آنان نیز درحل 
مشکالت کشور مشارکت داشته باشند و اگر غیر از این باشد نمی توان 

نقشی برای احزاب در اداره کشور قائل بود.«

روحانی: آیا اقوام و اقلیت ها دارای حقوق مساوی اند؟
روحانی در واکنش به پاسخ میرسلیم گفت: »در کشور ما برخی افکار به 
رسمیت شناخته نمی شود و نمی گذاریم همه احزاب و گروه ها با امکانات 
مساوی و عادالنه فعالیت کنند. ببینید چه کسانی در فضای مجازی آزادند 
و کسی کار به کار آن ها ندارند و چه کسانی هر روز به بهانه های مختلف 

احضار می شوند. اینگونه می خواهیم عدالت گستری انجام دهیم؟«
وی ادامه داد: »اگر می خواهیم به شرایط مناسب سیاسی برسیم، همه 
گروه ها باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. آیا اقوام و اقلیت ها دارای 
حقوق مساوی هستند. زمانی که ما یک فرماندار خانم را نصب می کنیم 
از دو طرف مورد حمله واقع می شویم. یک طرف حمله می کند که چرا 
یک خانم را انتخاب کردید و یک طرف می گوید که چرا یک اهل سنت 

مدیریت را به دست آورده است؟«
هاشمی طبا در نقد سخنان میرسلیم گفت: »من گواهی می دهم که بزرگترین 
هجمه ها و تخریب ها در روزنامه ها و برخی از سایت ها علیه دولت یازدهم 
اتفاق افتاده است اما اینکه دولت نمی تواند به بسیاری از پیشنهادات عمل 
کند به دلیل بزرگ شدن دولت و افزایش هزینه های جاری دولت است 

که مشکالت مختلفی را برای پژوهشگاه های مختلف فراهم می کند.«
هاشمی طبا اظهار کرد: »اگر بخواهیم برخی از کلماتی را که احیاناً از 
سوی برخی روزنامه ها از روی نابخردی منتشر می شود را مورد توجه 

قرار دهیم نمی توانیم تعادل را برقرار کنیم.«
انتقاد یکی از نعمت های بزرگی  جهانگیری نیز گفت: »فکر می کنم 
انتقاد را  است که خداوند به مسئولیت مختلف می دهد و هر کس در 
به روی دستگاهش ببندد یعنی خود را از یک نعمت بزرگی خودش را 
محروم کرده چون عده ای برای اصالح انتقاد می کنند و او بی بهره می شود.«

او ادامه داد: »ما ازانتقاد استقبال می کنیم و دولت یازدهم در این زمینه 
کارهای بزرگی کرده است. ما خانه احزاب را که بسته شده بوده احیا 
کردیم که خانه احزاب می تواند یکی از جاهایی باشد که در آن انتقاد 
صورت می گیرد. ما به هشت هزار سازمان مردم نهاد مجوز دادیم که در 

کشور به راه افتادند.«
انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: »ما از آزادی  این کاندیدای 
مطبوعات به طور کامل دفاع کردیم و هر تعداد مجوز خواسته شد داده ایم. 
ما از فضای مجازی با تمام قدرت دفاع کردیم و جلوی تمام قدرت هایی 
به  دسترسی  مانع  و  کنند  فیلتر  را  اجتماعی  شبکه های  می خواستند  که 

اطالعات آزاد شوند ایستادیم و هزینه اش را دادیم.«
رییسی نیز در این رابطه گفت: »نقد تضمین سعادت فرد، جامعه و 
دولت ها است. آقای روحانی در اوایل مسئولیت خود اعالم کردند که به 
خدا پناه می برم از بستن دهان منتقدان اما مواردی که آقای میرسلیم نام 
برد متأسفانه تا 50 مورد نیز پیش می رود و همه شامل نسبت هایی می شود 
که رییس جمهوری به مخالف یا منتقد خود داده است. مگر درست است 

آدم با منتقد خود اینگونه سخن بگوید؟«
وی ادامه داد: »حق شهروندی این است که افراد حرفشان را بزنند و 
اگر این حرف درست نیست پاسخش داده شود. بگذاریم نشاط در کشور 
و میان دانشجویان، مردم و احزاب و کارشناسان وجود داشته باشد. حق 
شهروندی رونمایی از یک سند نیست. حق شهروندی رسیدگی به وضعیت 
بیکاران و جوانان این کشور و نیز اجازه اظهار نظر کردن به آنان دادن است.«

میرسلیم در جمع بندی صحبت های خود در پاسخ به اظهارات روحانی 
خطاب به او اظهار کرد: »آقای روحانی وقتی وزیر شما در مقابل یک 

خبرنگار قرار می گیرد و ضبط صوت او را می گیرد آیا این یعنی احترام 
به حقوق شهروندی یا اینکه وزیر شما در جلسه علنی به فردی می گوید 

بی شعور یعنی احترام به حقوق شهروندی؟«

میرسلیم: بسیاری از وزرا کاسب هستند!
وی با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی گفت:  »چرا قانون امر و نهی 
را اجرا نمی کنید؛ شعار دادن کافی نیست. امروز باید صادقانه پاسخگوی 
بتوانند در مورد  با قضاوت خود  تا مردم  باشیم.  عملکرد گذشته خود 
وعده هایی که ما برای آینده می دهیم قضاوت کنند. اگر می خواهیم مردم 
به ما اعتماد کنند نباید نعل وارونه بزنیم؛ مردم قول و قرارهای دولت 
را شنیده اند و عملکرد آن را دیده اند و نتایج آن را به تحمل سختی در 
معیشت و رنج تبعیض و رشوه ها و زیرمیزی ها چشیده اند. امروز نمی شود 
مردم را فریب دهیم. باید دقت داشته باشیم و اهتمام بورزیم. ما باید دقت 
کنیم و اگر به انتقاد اعتقاد داریم به آن عمل کنیم. پذیرش انتقاد کار ساده 
و کار هر کسی نیست. سعه صدری می خواهد که در دولت یازدهم به 

ویژه شاهدش نبودیم.«
وی افزود: »بسیاری از مدیران و وزرا هستند که کاسب هستند و از 
اطالعات به نفع خودشان استفاده می کنند. اینها راه های غلط استفاده از 
امکانات است. هر کسی که وارد دولت می شود باید سراپای وجود خود را 
برای خدمت بگذارد. کارمند شریف دولت وظیفه اش قرار دادن اطالعات 
در اختیار مردم است نه اینکه از آن به نفع خود استفاده کند. بسیاری از 
دانشجویان من جرأت نمی کنند اختراعاتشان را ثبت کنند چون می ترسند 
اطالعاتشان دزدیده شود. شما باید اصالح می کردید که نکردید و دیر 
شده است. اگر می خواهیم اصالحی در جمهوری اسالمی ایران انجام شود 
باید به این مسایل بپردازیم. با تعارف کردن هم این مسایل حل نمی شود.«

برجام، ادامه یا توقف؟
نفر بعدی که در جایگاه پاسخ به پرسش مناظره قرار گرفت، حجت االسالم 
رئیسی بود. از او سئوال شد: »چه راهکاری برای حفظ حقوق ایران در 
موضوع هسته ای و نیز جلوگیری از نقض تعهد برجام از طرف آمریکا 
دارید؟« رئیسی گفت: »برجام توافقی است که بر اساس مذاکرات و آنچه 
دولت انجام داده و نیز فرآیندی که طی شده با همه اشکاالتی که در این 
قرارداد وجود دارد و رسانه های گروهی هم این موارد را بارها مطرح 
کرده اند ، به عنوان یک سند ملی شناخته می شود  که باید ازطرف ما و 

طرف مقابل به رسمیت شناخته شود.«
وی ادامه داد: »آنچه در حین مذاکرات مطرح شد و قابل اشکال است، 
این است که آقای روحانی در حین مذاکرات بیاید و بگوید خزانه ما 
خالی است. این یک پیام بد از ناحیه دولت ما به طرف مقابل است یا 
اینکه ایشان بگوید اگر توافق نکنیم ممکن است مورد هجوم دولت های 
غربی قرار گیریم. این نیز یک پیام بد است که از طرف دولت ما در حین 

مذاکرات به طرف مقابل داده شود.«
رئیسی با اشاره به اینکه ما در اجرای برجام پیشگام شده ایم، گفت: 
»برجام به صورت چکی است که باید رفت آن را نقد کرد اما دولت 
به هیچ وجه توانایی دریافت مبلغ این چک را ندارد. دولت در حین 
انجام کار برجام می توانست از خود ضعف نشان ندهد اما با پیام هایی 
که داده شد برای ما مشکل ایجاد کردند و نتیجه آن شد که طرف مقابل 
این پیام را گرفت که تحریم ها نتیجه داده است پس آنها تحریم ها را 

رفع نمی کنند.«
رییسی ادامه داد: »پس از تصویب برجام چه اتفاقی افتاد؟ روحانی 
قول داد تمام تحریم ها برداشته می شود اما هیچ اتفاقی در سفره مردم رخ 
نداد. من از مردم می پرسم پس از تصویب برجام در زندگی شما، در 
کسب و کار شما چه تغییری رخ داد؟ آیا مشکل رکود یا اشتغال و سایر 

مشکالت شما حل شد؟«
پس از این سخنان، قالیباف اظهار کرد: »آثار اجرای برجام برای مردم 
ما چه بوده است؟ معنایش این بود که گشایشی در کار اقتصادی صورت 
می گیرد اما  امروز وقتی از مردم در این باره سوال کنیم به اتفاق معتقدند 

که این اتفاق نیفتاده است.«
قالیباف گفت: »من معتقدم اگر بخشی از مشکالت ما در برجام حل 
شود، باز هم همه مشکالت حل نمی شود چرا که مشکالت ما در سیستم 
اداری دولت است. با دولت فعلی و روش و نگاهی که دارد امکانی فراهم 
می شود که تنها چهار درصد از مردم از نتایج برجام بهره مند می شوند... 
نتیجه  برجام تا االن ایران را تبدیل به مرکز واردات از اروپا کرده است. 

در این نتیجه آن چهار درصد نفع برده اند.«
میرسلیم در واکنش به صحبت های رییسی تصریح کرد: »باید دید در 
مسأله هسته ای چگونه می شود حقوق ملت شریف ایران را در چارچوب 
برجام که هیچ کدام از طرف ها به تعهدات خود وفا نکرده اند احقاق کرد و 
چه راهی داریم. با وضعی که می بینم متأسفانه بسیاری از علما و دانشمندان 
هسته ای را برکنار کرده ایم و بسیاری از تأسیسات را تعطیل کرده و روی 
آنها بتن ریخته ایم و از آن طرف در مقابل تحریم ها نمی دانیم چه کنیم.«

روحانی در پاسخ به سخنان رئیسی درباره تعهد برجام گفت: »مهم 
است که مردم به این مسئله توجه کنند که افرادی که امروز کاندیدا شده 
اند درباره برجام چگونه عمل خواهند کرد. آنان باید به طور صریح به 
مردم بگویند که با برجام و توافق هسته ای  چه کار می کنند و با جهان 

چگونه تعامل خواهند کرد.«
وی افزود: »اگر اجرای برجام مورد قبول شما است چرا در تهران آن 
همه بیل برد زدید و به کسانی که در مناظره بودند و به قول خودتان در 
میدان جنگ قرار داشتند آن حرف ها را زدید. حرف هایی که همچون 
سخنان مخالفان ما از قبیل وهابی ها و صهیونیست ها بود و شما همپای 

آنان پیش رفتید.«
روحانی تاکید کرد: »برجام به زحماتی به دست آمده است که طی آن 
تمام تحریم های هسته ای برداشته شده اگر تحریم هسته ای مانده، به ما 
بگویید کدام است. ما تحریم های مختلفی شده ایم اما امروز تحریم های 

هسته ای کامل برداشته است.«
روحانی ادامه داد: »شما که از روز اول با برجام مخالف بودید و وقتی 
ترامپ در آمریکا به ریاست جمهوری رسید خوشحال شدید که او برجام 
با برجام  به مردم بگویید که چه برخوردی  باید  امروز  پاره می کند.  را 

می کنید و آیا قرار است تحریم ها بازگردد یا نه؟«
روحانی خطاب به رقبای خود گفت: »آقای رئیسی! شما چه اطالعاتی 
درباره برجام دارید که درباره اش این گونه سخن می گویید؟ آقای میرسلیم 
که در مورد فناوری های ما اظهارنگرانی می کنید و می گویید این فناوری ها 
متوقف شده است. باید به شما بگویم که امروز در اراک باتمام توان دانشمندان 

ما کار خود را دنبال می کنند و ادامه کار فناوری های ما مشکلی ندارد.«
در ادامه نوبت به هاشمی طبا رسید که گفت: »وقتی تحریم شده بودیم، 
عده ای مانند کبک سر خود را زیر برف کرده بودند. ما از همان کشورهایی 
که ما را تحریم کرده بودند، از مبادی دیگری کاالهایشان را خریدیم. 50 
درصد خودروهای سوپرلوکس آلمانی با همان پولی که نفت را با واسطه 
فروخته بودند وارد کشور شد که اینها بگویند تحریم را قبول ندارند. چه 
میراثی به این دولت رسیده است. ممکن است برجام مشکالتی داشته 

باشد که در هر قراردادی مشکلی وجود دارد اما ما باید پایداری کنیم.«
ارز و  با سهمیه بندی، کنترل  ادامه داد: »در دوران جنگ دولت  وی 
فروش 500 هزار بشکه نفت 7 دالری کشور را اداره می کرد. در زمان 
تحریم هم باید همین گونه عمل می کردیم اما عده ای با پز دادن در زمان 

تحریم پول های کشور را خرج می کردند.«
نفر بعدی جهانگیری بود که اظهار داشت: »فکر می کنم که مردم ایران 
به طور کامل در جریان هستند که زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد 
وضع کشور چه بود و  آنها برای تهیه دارو چه کار می کردند و چه وضعیتی 

برای خرید شیر خشک بود و سیلوها در چه شرایطی قرار داشتند.«
این کاندیدای ریاست جمهوری گفت: »چنانچه برجام به توافق نمی رسید 
و قدرت های استکباری می خواستند به اقدامات خود ادامه دهند امروز 

صادرات نفت متوقف می شد.«
وی با بیان اینکه برجام برای کشور توفیق بسیار بزرگی بود خاطرنشان 
اقتدار جلوی  با  ان شاءاهلل  و  داریم  باور  آمریکایی ها  بدعهدی  »به  کرد: 

بدعهدی های آن را خواهیم گرفت.«

رییسی: ای مردم آیا چرخ اقتصاد می چرخد؟
در این زمان سیدابراهیم رئیسی به نقدها پاسخ داد و گفت: »من اطالعاتم 
نسبت به برجام و سیاست خارجی با توجه به جلساتی که شرکت کرده ام 
و در جریان قرار گرفته ام، نمی گویم به میزان دیپلمات هاست اما به میزان 
زیادی است چون در جلسات شرکت کرده ام و گزارش های زیادی خواندم 

و در جریان هستم.«
وی ضمن تشکر از زحمات دیپلمات ها ادامه داد: »باید بپرسیم که قرار 
بود چه اتفاقی بیفتد؟ شما گفتید هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ 
اقتصاد. سوال این است که ای مردم! آیا چرخ اقتصاد می چرخد؟  یعنی 
ما بازار کسب و کار داریم. مشکل بانکی حل شده است؟ از آقای سیف 
درباره مسائل بانکی پرسیدند که گفتند تا االن نتیجه هیچ بوده است، یا 
آقای طیب نیا  گفتند مشکالت بانکی همچنان باقی است و مسائل فلج 
است که البته این تعبیر من است. یا آقای ظریف گفته اند آمریکایی ها نه 

به متن و نه به روح برجام متعهد نیستند.«

مهمترین اولویت های سیاست خارجی
مرتضی حیدری، پرسش چهارم را چنین خواند: »مهمترین اولویت های 
مقاومت چیست؟«  تقویت جریان  برای  بویژه  دولت  سیاست خارجی 
مصطفی هاشمی طبا، پاسخ داد: »نگهداری شان جمهوری اسالمی ایران در 
همه دنیا از یک سو و ارتباطات حسنه و تعامل فی مابین دولت جمهوری 
اسالمی ایران با دولت های دیگر که به رسمیت شناخته شده اند از سوی 

دیگر در تمام زمینه ها مدنظر است.«
وی با اشاره به اینکه ما همسایگانی داریم که با حفظ عزت و اقتدار 
خود باید با آن ها در تعامل باشیم گفت: »فرهنگ ارتباطی ما باید بر اساس 

آنچه در تاریخ اسالم و آموزه های اسالمی آمده است باشد. طبیعی است 
که ما از هرزه گویی و استفاده از کلمات و حرکاتی که فقط دل خودمان 

را خنک می کند باید پرهیز کرده و خویشتن دار باشیم.«
وی ادامه داد: »با دیپلماسی مثبت با عناصری که از تروریسم حمایت 
می کنند نیز می توانیم تعامل داشته باشیم و آنها را تحلیل کنیم. اگر بخواهیم 
موضوع را به سادگی ببینیم و در هر مورد دقتی الزم برای پیشرفت کار 

نداشته باشیم قطعاً ضربه ای خواهیم خورد.«
جهانگیری در واکنش به صحبت های هاشمی طبا گفت:  »ما در سیاست 
خارجی نیازمند این هستیم که از تمام ظرفیت های کشور استفاده کنیم. 
اساس  بر  روابط خارجی  تنظیم  اصلی  مرکز  عنوان  به  خارجه  وزارت 

جهت گیری های مرتبط با امنیت ملی است.«
رئیسی نیز اظهار کرد: »امروز که مسأله بیکاری، فقر و رکود را داریم 
باید دیپلماسی ما هم از این مسایل تأثیر گیرد و به فکر حل این مشکالت 
باشد. ما باید طوری عمل کنیم که شأن یک ایرانی در همه جای دنیا 
محترم نگه داشته شود و اگر به پاسپورت ایرانی در جایی بی توجهی شد 
دولت باید طوری عمل کند که این اتفاق نیفتد. هر چند که در این دوره 
متأسفانه شاهد بی توجهی های مکرری به پاسپورت ایرانی در دنیا بوده ایم.«

در ادامه، قالیباف گفت:  »مذاکره ارتباط و هماهنگی چه با دولت ها و 
چه ملت ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر در روابط بین المللی است. ما در 
حوزه دیپلماسی هم باید به دیپلماسی قدرت توجه کنیم هم به دیپلماسی 
مذاکره، هم به دیپلماسی عمومی و هم دیپلماسی اقتصادی. دولت مردم 

در سیاست خارجی اولویت خود را به دیپلماسی اقتصادی می دهد.«
وی تصریح کرد: »اگر دولت یازدهم امروز به حق می گوید در دیپلماسی 
مذاکره موفق بوده ایم به این دلیل است که ما پیش از این در دیپلماسی 
قدرت موفق بوده ایم و به همین دلیل طرف مقابل پای میز مذاکره آمده 
است. یک اشکال دولت این است که انسجامی در تجارت بین الملل ندارد 
و این موضوع در وزارتخانه های مختلف توزیع شده است. ما وزارت 

خارجه و امور تجارت بین الملل باید داشته باشیم.«
میرسلیم خطاب به  هاشمی طبا گفت: »جنابعالی نفرمودید که چگونه 
می خواهید از حق شهدا که ما مدیون آنها هستیم و توانستند امنیت ما 
را در جهان در مبارزه با جاهالن تکفیری بهبود بخشند، دفاع کنید؟ شما 
چگونه می خواهید در مذاکره با کشور افغانستان و گرفتن حق ایران از 
رود هیرمند اقدام کنید؟ امروز منطقه سیستان بیابان شده است و ما حق 
خود را نگرفته ایم. جنابعالی چگونه می خواهید در ترکیه مذاکره کنید و 
در راستای مقابله با ریزگردها اقدام کنید؛ چگونه می خواهید با قطری ها 
صحبت کنید؟ در شرایطی که در حال مسابقه دادن با آنها در به تاراج 
بردن منابع کشور هستید؟ جنابعالی چگونه می خواهید از حیثیت ایرانیان 
دفاع کنید در شرایطی که ایرانیان را در مرزهای ترکیه کتک می زنند و در 

تفلیس زن ایرانی را لخت می کنند؟«
وی ادامه داد: »سیاست خارجی این نیست که بگوییم ما در برجام چه 
کار می کنیم؟ چهار سال آزگار وقت کشور تلف شده است اما حقوق اصلی 

که ما نسبت به همسایگان خود داشته ایم احقاق نشده است.«

هاشمی طبا: هرچه داشتیم را هزینه کردیم
هاشمی طبا در جمع بندی سخنانش گفت: »برخی می گویند که می شود 
همه مشکالت کشور را با یک شجاعت و جسارت حل کرد. در سیاست 
خارجی اگر ادعا داشته باشیم که هر کاری را با سرپنجه معجزه آسای خود 

می توانیم حل کنیم، اشتباه کرده ایم.«
وی تأکید کرد: »اگر در زمان تحریم استقامت کرده بودیم و هزینه هایمان 
را کاهش داده بودیم و کشور را در برابر آن تحریم مقاوم می کردیم می دیدیم 
که دشمنان ما می فهمند که ما ضعفی نداریم اما همه آنچه که داشتیم هزینه 
کردیم و خوردیم به آن شرایط دچار شدیم. طرف مقابل با اطالعاتی که 

از داخل کشور ما دارد توانایی های ما را می فهمد.«

کهنه کارها و تازه کارها
نفر بعد، اسحاق جهانگیری بود که به پنجمین پرسش مناظره پاسخ داد. 
از او سئوال شد »با توجه به آن که کشور ایران امن ترین و قدرتمندترین 
کشور منطقه است،  برنامه جنابعالی برای استمرار و استحکام  و توسعه 
قدرت دفاعی و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران چیست؟« وی با تسلیت 
به خانواده های معدن کاران استان گلستان گفت: »من به عنوان کسی که 
در زندگی معدن کاران بودم و پدرم کارگر معدن بود، درک می کنم که 

خانواده ها وقتی عضوی از آن ها به معدن می روند چه وضعیتی دارند.«
و  که سیاست  می کنم  »فکر  پرسش مجری گفت:  به  پاسخ  در  وی 
فرهنگ با قدرت دفاعی کشور به هم آغشته است و اگر من بتوانم مسائل 
فرهنگی و سیاسی را خوب توضیح دهم بنیه دفاعی واقتدار کشور از این 

دو سرچشمه می گیرد.«
جاهنگیری خاطر نشان کرد: »یکی از مهمترین مهارت های رئیس جمهور 
این است که باید به چم و خم سیاست ورزی و دیپلماسی در عرصه متالطم 
بین المللی به طور کامل آگاه باشد و الزمه آن نیز صداقت با مردم و داشتن 

تجربه عملی در مسائل ملی و دشوار بین المللی  است.«
جهانگیری با بیان اینکه من اصالح طلب هستم و در دولت و مجلس 
بوده ام گفت: »بحث های کالن کشور یا در دولت مورد بحث قرار می گیرد 
یا در مجلس،  در همین زمینه همیشه دغدغه من توسعه ایران بوده است 
و با این نگاه و تجربه است که می گویم با قدرت فرهنگی ایران اکنون 

باید قدرت اول منطقه می بودیم، چرا نیستیم؟«
وی با اشاره به آسیب های ایجاد شده در دولت قبل ادامه داد: »ماشین 
اقتصاد و فرهنگ کشور از ته دره بیرون آمده و در مسیر توسعه قرار 
گرفته است ما نیازمند این هستیم که فرهنگ ایرانی و اسالمی خود را بر 

پایه گفت وگو، مدارا، صلح و آرامش بنا نهیم.«
این کاندیدای انتخابات در ادامه یادآور شد:  »ناپختگی، بی تجربگی و 
تخصص ناکافی باعث شد این مسایل آنطور که الزم بود پیش نرود. ما 
باید فرهنگ مدارای ایرانی و فرهنگ غنی صلح طلب ایرانی را به مردم دنیا 
نشان دهیم. اگر چنین کاری کردیم اقتصاد ما قدرت دفاعی ما و سیاست 
خارجی ما هم خوب می شود. اما اگر نکنیم ما در داخل به جان هم می افتیم.«
جهانگیری تأکید کرد: »برخوردهای امنیتی، محدودکننده و ضربتی ایرانیان 
را پژمرده می کند. من به عنوان یک ایرانی مسلمان و انقالبی به فرهنگمان 
افتخار می کنم و احساس قدرت می کنم. باید جلوی ماجراجویی دوباره 

در این کشور را گرفت، باید جلوی خامی دوباره را گرفت.«
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