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در نامه ظریف به گوترش مطرح شد؛

اعتراض ایران به تعلیق 
حق رأی در سازمان ملل

عددبازی با جام ملت های 2021 اروپا

رویا علیه کرونا! 

یادآوری یک نکته به نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری با مروری بر مناظره دوم؛
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هنر ایران نیست! 
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سياست 2

 کنایه های تند روحانی به صدا و سیما و مناظره ها؛

 کاندیداها از 
کره مریخ نيامده اند

همين صفحه

 میرزایی در گفت وگو با ایلنا:

 مردم اشتياقی برای دنبال 
کردن مناظره ها ندارند
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یک نماینده سابق مجلس شورای اسالمی 
گفت: در گذشــته مناظرات توســط مردم 
پیگیری می شد و یک کنجکاوی برای آن وجود 
داشت اما امسال مشاهده شد در آن سطحی 
طی سال های قبل با مناظرات برخورد می شد، 

این کار صورت نگرفت. 
جالل میرزایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 
درباره مناظره های برگزار شده بین نامزدهای 
این دوره از انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
این دوره از مناظرات ماننــد آن چیزی که در 
ادوار گذشته شــاهدش بودیم نبود، یادتان 
باشد در گذشته مناظرات توسط مردم پیگیری 
می شد و یک کنجکاوی برای آن وجود داشت 
اما امسال مشاهده شد در آن سطحی که طی 
ســال های قبل با مناظرات برخورد می شــد 
این کار صورت نگرفت و مردم مانند سه دوره 
گذشته برای دنبال کردن مناظره ها اشتیاقی 

نداشتند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسالمی 
یادآور شــد: مناظرات در ســه دوره گذشته 
انتخابات ریاســت جمهوری کنجکاوی ها را 
برانگیخت و مردم تحلیل ها و نظراتی داشتند 
اما در این دوره این اتفاق رخ نداد؛ مســائلی 
مطرح شد و مسائلی هم مطرح نشد که اتفاقاً 
جا داشت مطرح شــود که اگر بیان می شدند 

قطعا بازخوردهایی در جامعه داشت.
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر این که آیا 
مناظرات می تواند منجر به باال رفتن مشارکت 
مردم شود، اظهار داشت: بسیار زود است که 
بخواهیم در این زمینه اظهارنظر کنیم فعال باید 
دید مباحثی که در سطح رسانه مطرح می شود 
تا چه اندازه می تواند ذهــن رأی دهندگان را 
درگیر کند که سرنوشت آنان به آمدن به پای 

گره خورده است.
میرزایی بیان کــرد: در کنار واکنش هایی 
که مطرح شــده را  مشــاهده کــردم برخی 
تحلیل شــان ایــن بود کــه به مســائلی که 
باید مــورد توجه قرار گیرد، پرداخته نشــد؛ 
مباحثــی همچون  اقتصاد و معیشــت مردم 

که محوری تریــن بحث های امروز کشــور 
اســت باید در مناظــره اول بــه بحث جدی 
گذاشــته می شــد و از نامزدهــای این دوره 
درباره شان  برنامه خواســته می شد و از آنها 
 دربــاره وضع موجــود و شــرایطی نظیر آن 

سوال می شد که نشد.
وی ادامه داد: یک عده هم آمدند واکنشی 
نشــان دادنــد که غیــر مســتقیم می تواند 
باعث کاهش مشــارکت شــود و آن این بود 
که مطــرح کردند ایــن ۷ نفر در مقایســه با 
چهره هایی که در گذشته می آمدند در سطح 
ریاست جمهوری نیســتند، سطح کاندیداها 
پاییــن آمده اســت و این محصول شــورای 
نگهبان اســت؛ به شــخصه معتقدم که این 
 ادامه ایــن تحلیل ها روی کاهش مشــارکت 

می تواند تاثیر باشد.
ایــن نماینده پیشــین مجلس شــورای 
اسالمی افزود: یک عده دیگر هم آمدند روی 
مســائلی که هنگام مناظره از سوی نامزدها 
خصوصا  آقای مهرعلیزاده مطرح شــد، مانور 
دادند و پــر رنگش کردند و تحــت عنوان بد 
اخالقی و بی اخالقی از مناظره یاد کردند نقد 
کردند و گفتند مناظره ها خوب نبود و اخالق 
رعایت نشده است، رســانه های اصالح طلب 
و یا نمایندگان ســابق واکنش نشان دادند در 
صورتی که باید بدانند این هم کمکی به افزایش 
مشــارکت نمی کند و این واکنش ها موجب 

اتفاق خاصی نمی شود.
وی خاطرنشــان کرد: امروز متاســفانه 
کنش هایی در جامعه شــکل گرفته اســت 
که خوشــایند نیســت، افراد بــه دنبال این 
هســتند که فقط نقد کنند و نقــاط را قوت 
را مشــاهده نمی کننــد و واکنــش نشــان 
 می دهند کــه این هــم کمکی بــه افزایش 

مشارکت نمی کند.
میرزایی بیــان اینکه صاحــب نظران در 
رســانه ها و فضای مجــازی می توانند باعث 
باال بــردن میزان مشــارکت شــوند، اظهار 
داشــت: در نظر داشــته باشــید مناظره به 

افزایش مشــارکت کمــک می کنــد اما در 
کنارش تحلیل ها، تفســیرها و برداشت های 
 کــه می شــود، کمکــی بــه افزایــش 

حضور مردم نمی کند.
وی درباره عملکرد و صداسیما در این دوره 
از مناظرات عنوان کرد: مسئوالن باید بدانند 
این تبعیض ها کمکی به افزایش مشــارکت 
نمی کند و بعید می دانم به دولت وقت بدهند 
تا بیاید صحبت کنــد و اظهاراتی که علیه آن 

زده شده پاسخ دهد.
این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: 
وقتی می خواهند دولــت را در جایگاه متهم 
بنشانند، نمی آیند فرصتی را در اختیارش قرار 
دهند تا از خودش دفاع کنــد؛ در واقع دولت 
متهمی اســت که نباید از خودش دفاع کند و 
بعید می دانم اتفاق خاصی در این زمینه بیافتد 
زیرا فرض بر این است که دولت متهم، مقصر 
، ناکارآمد ، ناتوان اســت و نگاه به بیرون دارد 
و وضعیت فعلی را ایجاد کرده اســت بنابراین 
قرار هم نیســت از خودش در مقابل  اتهامات 
وارد شــده دفاع کند، چراکه اگر بنا بود دفاع 
کند که آقای جهانگیــری را تائید می کردند؛ 
بعید می دانم این درخواســت بــرای دفاع از 

عملکردش اجابت شودند.
وی در خصوص حضور برخــی از افراد به 
عنوان کاندیدای پوششــی در ایــن دوره از 
انتخابات ریاست جمهوری گفت: باید بدانیم 
هر کــدام از این افــرادی که در ایــن دوره از 
انتخابات حاضر شــده اند بدون این که برنامه 
عملیاتی ارائه کنند آمده اند تا کارنامه دولت 

را نقد کنند!
میرزایی بــا بیان ایــن که افــراد حاضر  
قصدشان از حضور نقد شــرایط فعلی است، 
گفت: برخــی از نامزدها آمده انــد با یک نگاه 
ســلبی دنبال جمــع آوری آرای ناراضیان از 
وضع موجود باشند  و به نظر می رسد علی رغم 
این که در ســطوح پایین تر این بحث ها دیده 
نمی شود اتفاقا مباحثی مطرح می شود که از 

نظر جامعه بسیار مهم هستند.

گفتوگو

میرزایی در گفت وگو با ایلنا:

مردم اشتیاقی برای دنبال کردن مناظره ها ندارند

وزارت بهداشت در مورد چرایی موضوع شفاف سازی کند؛

خرید و فروش پانسمان  اهدایی 
یونیسف به پروانه ای ها در بازار آزاد!

چرتکه 3

شهرنوشت 6

نفع شخصی یا برنامه ای کالن برای دور زدن تحریم ها؟

کارکردابهامآلود 
رمزارزها درکشور

 صنعت برق ایران در یکی از شکننده ترین 
دوره های حیات تاریخی خود اســت. اتفاقا 
این سستی به اتفاقات جدیدی که در عرصه 
پول و صنعت دیجیتال در جهــان رخ داده 

بازمی گردد. 
 ظهور ارزهای مجــازی حاال تاثیر خود را 
بر اقتصاد جهان و البته ایران نشان می دهند. 
 اســتخراج پول از طریق دســتگاه های 
کامپیوتری به واســطه مصرف برق حاال به 
تجارت ســودآوری برای ســرمایه گذاران 
تجمیعی و فردی تبدیل شــده است. پس از 
ظهور کرونا، ارزهــای دیجیتال که پیش تر 
بازار چندان بزرگی را دربرنمی گرفتند، وارد 

فاز استقبال عجیب کاربرانی شدند که شغل 
واقعی خود را از دست داده بودند. 

 از دســت رفتن اشــتغال واقعی البته در 
جهان به امری مهم تبدیل شــد. بررسی ها 
نشــان می   دهد تنها در ایــران نزدیک به دو 
میلیون شغل از دست رفت و در نتیجه شمار 
بیکاران رشــدی قابل توجــه را تجربه کرد. 
همین اتفــاق زمینه را برای گســترش بازار 
ارزهای دیجیتال فراهم کرد. این چنین بود 
که در شرایط ســقوط بازارهای سنتی نظیر 
طال و نفــت و بازارهای مالی، بــازار ارزهای 

دیجیتال بسیار بزرگ تر از قبل شد. 
 در ایران نیز همپای سایر کشورها،...

الجزیره از توافق قریب الوقوع عربستان و سوریه برای عادی سازی روابط خبر داد؛

بازگشت ریاض به زمین دمشق 
جهان 5


