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گزارش سیاسی روز

سومین مناظره انتخاباتی بین 6 کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری روز گذشته با موضوع اقتصاد برگزار شد و این بار  بر خالف دو 
مناظره قبلی، کاندیداها بیشتر در مورد موضوع اصلی مناظره، به عنوان یکی از 
مهم ترین مشکالت مبتالبه جامعه سخن گفتند. بسیاری از کارشناسان سیاسی، 
پیروز این آخرین مناظره انتخاباتی را، پیروز نهایی انتخابات 29 اردیبهشت 
می دانند و همین سبب شد که همه کاندیداها، آن چه را در چنته دارند، به مردم 
عرضه کنند تا بازی را با پیروزی به پایان ببرند. دیگر ویژگی های آخرین مناظره 
هم، پررنگ شدن تقسیم بندی کاندیداها بود. در این برنامه، مصطفی آقامیرسلیم، 
سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در یک نقسیم بندی آشکار، حمله به 
عملکرد اقتصادی دولت مستقر را در دستور کار قرار دادند. صف شکن کاندیداهای 
اصول گرا در حمله به دولت هم قالیباف بود که با افشاگری و نشان دادن نمودار، 
خاطره اقدامات غیراخالقی رئیس جمهور پیشین را در آن مناظره مشهور سال 
88 زنده کرد. البته در برابر این هجمه ها، اسحاق جهانگیری با تسلطی مثال زدنی 
ایستاد و پاسخ اتهامات را داد، حسن روحانی پرسش هایی اساسی را مطرح کرد 
و مصطفی هاشمی طبا بر وجه غیرعلمی و غیرعملی ادعاهای سه کاندیدای 

دیگر دست گذاشت.

افزایش قاچاق نتیجه فروپاشی اقتصاد
جهانگیری نخستین کاندیدایی بود که براساس قرعه، در جایگاه قرار گرفت 
و به نخستین سئوال مرتضی حیدری را پاسخ داد. پرسش نخست این بود که 
»برنامه شما برای مقابله موثر با قاچاق کاال و کاهش و مدیریت واردات در راستای 
اقتصاد مقاومتی چیست؟« که معاون اول رئیس جمهور پاسخ داد: »حتماً یکی از 
مهمترین سیاست هایی که در اقتصاد مقاومتی به آن توجه شده است موضوع 
راه اندازی تولید داخلی است.« وی با بیان اینکه یکی از مهمترین آسیب های تولید 
داخل قاچاق کاال است، گفت: »قاچاق کاال همواره توسط کسانی انجام می شود 
که می خواهند به تولید کشور آسیب بزنند، از رانت ها استفاده کنند و یک فرصتی 
است که رانت جویان سعی می کنند اقتصاد داخلی کشور را از مسیر خود منحرف 
کنند.« جهانگیری ادامه داد: »متأسفانه در گذشته قاچاق کاال به شدت افزایش یافت. 
به طوری که زمانی که ما دولت را تحویل گرفتیم میزان قاچاق کاال بر اساس 
آمار اعالم شده حدود 25 میلیارد دالر بود. خوشبختانه طی سه سال گذشته با 
برنامه ریزی های صورت گرفته میزان قاچاق در مقطع فعلی به میزان 12 میلیارد 
دالر کاهش یافته است.« جهانگیری گفت: »بخشی از موضوع قاچاق مربوط به 
کوله برها و ته لنجی ها است که دولت به هیچ وجه مزاحم کار آنها نشده است و 
این افراد بر اساس مقررات کار خود را انجام می دهند. برای آینده برنامه ریزی 

دقیقی صورت گرفته و 10 کاالی اصلی که در قاچاق سهم عمده دارند مشخص 
شده اند تا به سرعت با آنها مقابله شود.« وی ادامه داد: »آنچه که مهم است این است 
که در یک مقطع از تاریخ موضوع مبارزه با قاچاق به سمت شعار دادن حرکت 
کرد و به جای اینکه موضوع به طور اساسی برطرف شود با شعار به آن پرداخته 
شد. قاچاق به همین دلیل افزایش پیدا کرد و فساد نیز رو به فزونی گذاشت و 
اقتصاد کشور به سمت فروپاشی رفت. امروز نمایندگان همان تفکر در صحنه 
رقابت ها هستند و می خواهند با همان روش ها با مسائل کشور روبه رو شوند.«
کاندیدای جریان اصالح طلب خطاب به یکی از رقبای خود گفت:  »کاندیداهایی 
که امروز به صحنه آمده اند باید برنامه هایی را ارائه بدهند در حالی که ما  هنوز 
چیزی ندیده ایم. آقای رئیسی که امروز در صحنه حاضر شده اند ابتدا گفتند 
هنوز تصمیم نگرفته اند و می خواهند در خدمت امام رضا)ع( باشند و بعد هم 
وارد صحنه انتخابات شده اند و جزوه ای را در یکی از مناظره ها نشان دادند و 

گفتند این برنامه من است در حالی که ما هنوز چیزی به نام برنامه ندیده ایم.«
جهانگیری در ادامه به چالش کشیدن رقبا گفت: »کاندیداها نباید از سابقه خود 
بترسند، بلکه باید بگویند در گذشته چه کار کرده اند؛ آقایان بیایند و بگویند ما 

در ناجا بودیم یا در قوه قضائیه بودیم و این کارهای مهم را انجام داده ایم. آقای 
رئیسی دوران طوالنی در قوه قضائیه مسئولیت داشته است، بیاید و پاسخگوی 
فعالیت هایش در آن دوره باشد. ایشان در طول دوران بلندی مسئولیت مبارزه با 

قاچاق کاال را در قوه قضائیه داشته اند، امروز بیایند و بگویند که چه کرده اند؟«

مسبب قاچاق؛ فعالیت خصوصی دولتی ها 
با پایان زمان 5 دقیقه ای جهانگیری، 5 کاندیدای دیگر، هر کدام برای 2 دقیقه 
به نقد اظهارات او یا تشریح دیدگاه های خود پرداختند. نخست رئیسی فرصت 
نقد یافت و به جهانگیری پاسخ داد: »پشتوانه برنامه های ارائه شده ما، تحقیق، 
تفحص و برنامه ریزی های دانشگاهیان است. از روزی که وارد عرصه انتخابات 
شدم از نظر دانشگاهیان بهره بردم و برنامه ام بر طبق فعالیت آنها،  آن هم نه در 
دوران انتخابات، بلکه از زمان های قبل است.« وی ادامه داد:  »در ارتباط با قاچاق 
کاال باید پرسید که قاچاق کاال کجا تولید می شود؟ امروز 18 میلیارد و به گفته 
ایشان 12 میلیارد قاچاق کاال از کجا ایجاد شده است. قضات سراسر کشور دارند 
به پرونده های قاچاق کاال رسیدگی می کنند، اما نکته این است که باید در ابتدا در 

زمان شکل گیری قاچاق با آن مبارزه کرد.« کاندیدای مورد حمایت اصول گرایان 
پرسید: »آیا دولت می تواند با ایجاد قاچاق کاال مبارزه کند؟ بله، اما دولتی که خودش 
و نزدیکانش در حوزه های خصوصی فعال نباشند. چرا آقایان دولتی با قاچاق 
کاال برخورد نمی کنند؟ این امر امکان پذیر است اگر از مبنا و اصول کاماًل کنترل 
شود.« سپس هاشمی طبا دیدگاه های خود درباره قاچاق را توضیح داد و گفت: 
»برای کشوری که استقاللش  توسط رزمندگان و شهدا تدوین شده، بسیار جای 
تاسف است که این مقدار کاالی قاچاق وارد می شود. روزنامه های ما نوشته اند 
که از 114 اسلکه رسمی قاچاق وارد کشور می شود و  در هیچ جای دنیا قابل 
درک نیست که چگونه عناصر و افرادی می توانند از اسکله های رسمی قاچاق 
وارد کشور کنند. البته تاکید بر آن است که گمرک ایران مبادی خود را محکم 
کرده و همچنین گفته شده که از مناطق آزاد، رقمی حدود 450  میلیون دالر 
کاال وارد می شود. من تقاضا دارم از برادارانی که اطالعات دقیق تری دارند واقعا 
بگویند چگونه از 114 اسلکه کاالی قاچاق وارد می شود و شناسایی نمی شود 

و به مردم گفته نمی شود.«

4درصدری ها با قاچاق مبارزه نمی کنند
نفر سوم قالیباف بود که در پاسخ به جهانگیری گفت: »ما اگر بحث 4 
درصدی ها را مطرح می کنیم به این دلیل است که چرا با قاچاق کاال مبارزه 
نمی شود. اولین شرط مبارزه با قاچاق کاال، پیشگیری است.« به با تکرار ادعای 
دست داشتن مدیران سطح باالی دولت در قاچاق گفت: »وقتی در دولتی برخی 
اعضای دولت و مدیران آن، در عین حال که حقوق یک کارگر 800 هزار تومان 
است و عقب ماندگی حقوق پیدا می کند، وزرای آن دولت پایه گذار حقوق های 
نجومی می شوند. مانند جنابعالی که در دوره وزارت پاداش های چند میلیاردی را 
هم برای خود تصویب می کنید و  هم به عده ای از همکاران خود می دهید؛ شما 
وقتی که در هفته قبل دیدید وزیری که کار فرهنگی دارد،  واردات غیرقانونی 
انجام می دهد آیا شما با این شرایط می توانید از قاچاق پیشگیری کنید؟« قالیباف 
روحانی و جهانگیری را خطاب قرار داد و گفت: »وقتی شما امروز نمی توانید 
امنیت سپرده گذاران مستضعف مانند سپرده گذاران موسسه های کاسپین و میزان 
را تامین کنید، بعد می گویید باید سرمایه وارد کنید و  امنیت آن را برقرار کنید؟ 
وقتی شما در مسکن مهر مشکل دارید به این دلیل است که وزرای شما مشغول 
کار تجاری و شخصی خود هستند؛ وقتی شما کسی را می گذارید که مدیر بانک 
را او تعیین می کند و بدون هیچ روالی رقم بیش از 400 میلیون تومان را در 

حسابی جابجا می کند، طبیعتا قاچاق کاال اتفاق می افتد.«
ادامه در صفحه 10 

مناظره سوم: مهمترین دستور کار دولت دوازدهم از دید روحانی 

لغو همه تحریم های ملت ایران


