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سپید: دومین مناظره تلویزیونی 6 کاندیدای 
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، با موضوع 
فرهنگی و سیاسی روی آنتن رسانه ملی رفت. 
دوقطبی  هم  مناظره  دومین  این  در  گرچه 
جهانگیری-قالیباف چشمگیر بود اما هم ابراهیم 
مصطفی  هم  و  میرسلیم  مصطفی  هم  رئیسی، 
هاشمی طبا خودی نشان دادند و فعال تر از مناظره 

اول ظاهر شدند. 
نخستین پرسش مناظره دوم را قالیباف پاسخ 
داد. سئوال این بود که »چطور می توان به رشد علمی 
کشور شتاب بخشید؟« قالیباف گفت: »موضوع 
فرهنگ یکی از مهمترین موضوعات همه جوامع 
است. در این حوزه همواره دو نگاه بدبینانه و 
خوشبینانه وجود دارد. نگاه اول نگاه قیم مآبانه و 
کنترل نظارت بر همه موضوعات فرهنگی است، 
اما در نگاه دوم اصل بر آگاهی بخشی بر مردم 
است تا آنها بتوانند با توانمندسازی و همچنین 

کمک نهادهای مردمی ایفای نقش کنند.«
بحث بر سر خبر تکذیب شده قاچاق

وی با تأکید بر اینکه ریشه اساسی مشکالت 
اقتصادی به فرهنگ و تربیت برمی گردد، گفت: 
»معتقدم آموزش و پرورش می تواند مهمترین 

وزارتخانه ای باشد که در این زمینه فعالیت می کند. 
اگر این وزارتخانه درست عمل کند شاهد آثاری 
مثبت و در صورت عملکرد بد این وزارتخانه 

شاهد آثاری منفی در این زمینه خواهیم بود.«
قالیباف با بیان اینکه در هفته گذشته محموله 
داد:  ادامه  پیدا شد،  در یک ویالیی  مشکوکی 
»رسیدگی به این پرونده ظرف دو روز به صورت 
فشرده انجام شد، اما سوال این است که در یک 
وزارتخانه که آموزش و پرورش است و در این 
این  به  واردات  می بینیم  دارد  مسئولیت  زمینه 

صورت انجام می شود.«
وی ادامه داد: »حاال این واردات می تواند قانونی 
یا غیرقانونی باشد، ولی غیرضروری است. این 
بحث پیش می آید که این وزارت خانه صنعتی 
و اقتصادی نیست و آموزش و پرورش است و 
آن هم چنین وارداتی در آن صورت می گیرد این 
مسئله باعث نگرانی مردم می شود که در راس 
این وزارت خانه چنین حرکتی صورت می گیرد.«

شهردار تهران بدون اشاره به تکذیب خبر 
قاچاق بودن محموله کشف شده در لواسان، گفت: 
»چگونه مردم قشر فرهیخته، بازنشستگان آموزشی 
و آن ها که در حق التدریس باقی مانده اند اعتماد 

کنند. اگر بخواهیم مشکل اقتصاد را حل کنیم، 
پنج  میلیون شغل ایجاد کنیم و یارانه طبقه محروم 
را تقویت کنیم باید نظام اصالحی در نظام پولی، 
مالی و گمرکی انجام دهیم. این نمونه ای بود که 
در این هفته اتفاق افتاد و حتما در روزها، ماه ها و 
سال های متمادی از این اتفاقات خواهیم داشت.«

مصطفی میرسلیم در واکنش به سخنان قالیباف 
اظهار کرد: »شما پاسخ درستی به سوال مطرح 
شده ندادید. کیفیت آموزش در کشور به جایگاه 
معلمان برمی گردد، اما متأسفانه در کشور ما جایگاه 
درستی به معلمان نداده ایم و آنان در وضعیت 
معیشتی خوبی به سر نمی برند و مجبورند برای 
امرار معاش در چند جا کار کنند که این شرایط 

غیرقابل قبول است.«
میرسلیم با بیان اینکه در کشور ما متأسفانه 
شرایط بحرانی رکود تورمی وجود دارد، گفت: 
»در این دولت متأسفانه طرح هایی که برای حل 
مسایل اقتصادی انجام شده بود تعطیل شد و 
در عین حال ما از ورود چند هواپیما به کشور 
خوشحال می شویم و جشن می گیریم. این کار 
به معنای ایجاد شغل برای جوانان دیگر کشورها 
است در حالی که ما می توانستیم بسیاری از قطعات 

این هواپیماها را در کشور خودمان تولید کنیم.«
حسن روحانی خطاب به قالیباف گفت: »اگر 
می خواهیم مسئله فرهنگ جامعه و آموزش را 
به زیربناها توجه کنیم. اخالق  باید  ببریم  باال 
اولین زیربنا است. ما باید حق الناس را رعایت 
کنیم و حقوق مردم را نباید در عین حال زیر پا 
بگذاریم. فرض بگیریم فردی تخلف کرده، چه 
کسی باید بگوید او متخلف است؟ آیا محکمه 
است یا نه؟ اگر محکمه است چطور قالیباف 
قبل از آنکه موضوع مطرح شود اتهام ناروایی 

به وزیر می زند؟«
وی در ادامه با بیان اینکه اگر می خواهیم علم 
و تحقیق جلو برود باید در جامعه آزادی باشد 
اظهار کرد: »اگر آزادی نباشد جوانان چگونه به 
پیشرفت اساسی برسند؟ وقتی دانشگاه شیراز 
فرزند عالمه مطهری را دعوت می کند، اما دوستان 
شما مانع می شوند و با آجر به ماشین او حمله 
می کنند، می توانیم  دانشگاه متعالی  داشته باشیم 
ایجاد  که شکوفایی  کنیم  فراهم  شرایطی  باید 
شود. آیا اجازه می دهیم اصحاب فرهنگ استعداد 
خود را نشان دهند؟ از پخش دعای ماه  رمضان 
ابا می کنیم و دعای ربنا یک هنرمند را پخش 

نمی کنیم. پس چطور دنبال تعالی آموزش در 
کشور هستیم؟«

هاشمی طبا نیز گفت: »اگر دانشگاه ها دقت 
بیشتری کنند و دانش آموختگان مدارج تحصیلی 
بهتری حاصل  نتیجه  با مراتب عالی بگذرانند 
می شود. دانشگاه ها مرکز تربیت کادرهای آینده 
کشور هستند و به همین دلیل باید در آنها دقت 

الزم لحاظ شود.«
جهانگیری در واکنش به صحبت های قالیباف 
اظهار کرد: »ملت مظلومیت دولت را ببینید. گفته 
می شود در خانه وزیری کاالی قاچاق است. این 
وزیر دختری داشته که فوق لیسانس و بیکار بوده 
و رفته لباس وارد کرده که 200 میلیون تومان 
کل ارزش این لباس بوده و از گمرک هم وارد 
است  کرده  پرداخت  را  تعرفه ها  تمام  و  کرده 
آن وقت این موضوع، موضوع مصاحبه معاون 
اول قوه قضاییه و کاندیدای انتخابات ریاست 

جمهوری می شود.«
ابراهیم رییسی نیز در پاسخ به سخنان قالیباف 
گفت: »ما با تحریم علمی مواجه هستیم و وضعیت 
نیست  مناسب  ما  فرهنگی  دانشجویان و قشر 
و در همین حال می شنویم که صندوق ذخیره 

فرهنگیان توسط عده ای سودجو و متخلف به 
یغما برده می شود و این موضوع فرهنگیان را 
عذاب می دهد که چرا آنان باید در مشکالت 
اقتصادی باشند اما عده ای پول آنان را به یغما 
ببرند. امروز وضعیت دانشجویان و فرهیختگان 
ما مناسب نیست و آقای روحانی باید پاسخگوی 
سواالتی از این دست باشد که چرا شاهد بیکاری 

یک میلیون جوان فارغ التحصیل هستیم.«
قالیباف در پاسخ به انتقاد مطرح شده از سوی 
نامزدها گفت: » وسایل کمک آموزشی ما مدارس 
و دانشگاه ها و معیشت معلمان، بازنشستگان و 
حق التدریسی ها دچار مشکل است. بچه ها در 
مدارس ما می سوزند، من این حوادث را دیده ام. 
از آقای روحانی متعجبم من که دارم درد مردم را 
می گویم، اخالق را رعایت نمی کنم؟ مردم عزیز 
اشاره می کنم می گویم  به مشکالت  من وقتی 
دولت 4 درصدی ویژه خواری مال همین هاست. 
دالل چی ها مشکل گرانی درست می کنند. قاچاق 
کاال و ارز بیشترین مشکل را ایجاد کرده است. وزیر 
آموزش و پرورش، لباس بچه از ایتالیا می آورد؛ 
در این شرایط اقتصاد درست می شود؟ هرگز.«
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