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در ابتدای مناظره مجری برنامه از كروبی خواست كه 
انگي��زه های متفاوت خود با موس��وی را برای حضور 
در انتخاب��ات بي��ان كند اما كروبی گف��ت: »من ابتدا 
الزم م��ی دانم برای دف��اع از خودم مطلب��ی را بيان 
كنم.« مهدی كروبی سپس ش��روع به خواندن متنی 
از رو ك��رد. او در حالی كه به تن��اوب خط را گم می 
كرد و در خواندنش وقفه می افتاد، س��عی كرد تا طی 
اي��ن جوابيه ب��ه برخی صحبت های مطرح ش��ده در 
مناظره ی ش��ب قبل خود با احمدی نژاد پاسخ بدهد. 
»زمان��ی كه من در خصوص زندانی ش��دن لقمانيان، 
نماين��ده ی همدان موضع ش��ديدی اتخاذ كردم، آنها 
داستان شهرام جزايری را َعلَم كردند و زمانی كه من 
گفت��م در مجلس نمی مانم، هفته ی بعد از آن جريان 
جزاي��ری را علي��ه م��ن راه انداختن��د.« او ادامه داد: 

»ش��هرام جزايري وقتي به عن��وان كمك هاي خيريه 
به عده اي از افراد وجوهاتي را پرداخت مي  كرد هنوز 
اتهامي نداش��ت و مانن��د ميليون ها انس��ان ديگري 
بود كه در هزار س��ال گذش��ته وجوهات��ي را به علما 
داده اند. علما نيز هميش��ه ب��راي فعاليت هاي ديني از 
مردم و افراد حقيقي پ��ول دريافت مي كردند و حتي 
شناسنامه آنها را هم چك نمي كردند. دريافت پول يا 
هبه در هيچ جاي جهان ممنوع نيس��ت اما آن چيزي 
ك��ه عيب دارد انجام كار غيرقانوني براي دريافت پول 

و نه دريافت بي قيد و ش��رط آن اس��ت.« 
كروبی درباره ش��ايعه ديگری گفت: »در زمان ديگري 
هم شايعه كرده اند كه من در عروسي دخترم سكه هاي 
طال را بر س��ر عروس و داماد ريخته ام كه برخي آن را 
ب��اور كرده اند اما اين در حاليس��ت كه من اصاًل دختر 

ندارم.«
وي در ادام��ه قرائ��ت اين متن در اي��ن مناظره گفت: 
»من از 10 سال قبل از شكل گيري حكومت جمهوري 
اس��المي ساكن شميران بودم و امروز نيز هستم ... و از 
آن اول زندگي تا به امروز من يك خانه داشته ام و خانه 

ما نيز از 16 هزار تومان قيمتش افزايش يافت.«
اين كاندي��دا در ادامه افزود: »به خاطر انتخابات س��ه 
دانگ از خانه را فروخته ايم و در حال حاضر س��ه دانگ 
داريم و مش��غول ساخت آن هس��تيم و در حال حاضر 

مستأجر هستم.«
مه��دی كروب��ی در ادام��ه به ماج��رای بنياد ش��هيد 
اش��اره كرد و گفت: »در بنياد ش��هيد نيز مانند ديگر 
سازمان هاي دولتي به خاطر حرمت ويژه خانواده شهدا 
يك شعبه قضايي وجود داشت.« وي با بيان اينكه هيچ 

مناظ�ره ب�ا مف�رد مذك�ر غاي�ب
از ش�ب تاریخ�ی مناظ�ره ی دکت�ر محم�ود احم�دی ن�ژاد و مهندس 
ميرحس�ين موسوی س�ه روز گذش�ته بود اما هنوز  تب وتاب ناشی از 
آن فروکش نکرده بود و ب�ازار اظهارنظرها درباره ی نوع گفتمان حاکم 
بر آن گفت وگو هنوز داغ بود. در چنين ش�رایطی ميرحس�ين موسوی 
و مه�دی کروبی در مقابل هم نشس�تند. دو نامزدی ک�ه همچنان برای 
متقاعد کردنش�ان جه�ت ائتاف، اميدهایی در جبه�ه اصاحات وجود 
داش�ت. همانطور ک�ه از پيش انتظار م�ی رفت این مناظ�ره به فرصتی 
ب�رای انتقاد ب�ه دولت نهم تبدیل ش�د، چ�ه هر دوی ای�ن نامزدها در 
بس�ياری از مس�ائل دارای نظرات مش�ترک بودند و این امر آنها را در 
ارائه گفت وگویی چالش�ی ناتوان می ک�رد. در حالی که یک مناظره بر 

تقابل دیدگاه ها و به چالش کش�يدن نظرات استوار است، این دو نامزد 
به تأیيد یکدیگر و طرح س�ؤال در باره ی نامزد غایب و جواب دادن به 
پرس�ش های وی پرداختند. ای�ن اتفاق چند بار با تذک�ر مجری برنامه 
روبرو ش�د. در حالی که مجری برنام�ه، صحبت در مورد نامزد غایب را 
دليلی برای ارائه ی زمان به وی جهت پاس�خگویی می دانست و نسبت 
ب�ه این امر تذک�ر می داد، ميرحس�ين موس�وی با عصباني�ت برخورد 
ص�دا وس�يما را تبعيض آميز  خوان�د، چرا که اعتقاد داش�ت در زمانی 
ک�ه محم�ود احمدی نژاد در مورد م�دارک تحصيلی همس�ر او صحبت  
کرده به او تذکری داده نش�ده اس�ت. حال آنکه همه آن صحبت ها در 
حضور موس�وی بوده و او فرصت کافی برای پاس�خ گفتن داشته است.

  محمدمه�دی آيت�ی
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زنداني نداشتيم گفت: »شرايطي پيش مي آمد كه يك 
پدر شهيد، فرزند شهيد را مخفي كرده بود و او را پس 
نمي داد و ما او را در ش��عبه قضايي نگه مي داش��تيم و 
مي گفتي��م تا بچه را ندهي در اينج��ا خواهي ماند كه 
يكي از زحمات بس��يار س��خت و دش��واري بود كه بر 

عهده ما بود.«
وی در بخ��ش ديگ��ری از متنی كه قرائ��ت می نمود، 
هزينه اختصاص داده ش��ده به ارس��ال پيامك توسط 
س��تاد خويش را 7 ميليون تومان دانس��ت و عدد 20 

ميليارد را رد كرد. 
نوبت به مهندس ميرحس��ين موسوی كه رسيد، او به 
ارائه آمار توس��ط دكتر محمود احمدی نژاد اشاره كرد 
و با نشان دادن نمودارهايی سعی كرد تا آمارهای ارائه 
شده توس��ط رئيس جمهور را اشتباه جلوه دهد. نكته 
جالب توجه در اين نمودارها اين بود كه در گوش��ه ی 
آنها، روی قس��متی كه منابع استخراج آمار درج شده 
ب��ود با تكه كاغذی پوش��انده ش��ده بود. ب��ا اين حال 
موس��وی منبع اين آمارها را بان��ك مركزی جمهوری 
اس��المی بيان نمود. وی با نش��ان دادن آماری، ميزان 

واقعی تورم را 25.4 اعالم كرد.
موسوي خاطر نش��ان كرد: »ادعا شده كه اين آمارها 
14 يا 15 درصد اس��ت كه اتفاقاً همين موضوع را يك 
مقدار در موردش اس��ناد و مداركي براي نشان دادن، 
آورده ام.« او در ادام��ه به مقايس��ه ی قيمت تعدادی 

كاال در بين س��ال های 83 و 87 پرداخت.
وی در ادامه با اش��اره به افزايش اجاره بهای مس��كن 
طی س��ال های گذش��ته ب��ه بي��ان روايت��ی از امام 
صادق)ع( در مذمت دروغگويی پرداخت. ميرحس��ين 
موسوی با نشان دادن دو نمودار درباره ضريب جينی 
به مقايس��ه ی آنها پرداخت. او يك��ی از اين نمودارها 
را نمودار نش��ان  داده  شده توس��ط محمود احمدی 
نژاد خواند و س��پس با رد صحت آن، به نش��ان دادن 
نمودار ديگری در اي��ن زمينه پرداخت. اين در حالی 
بود كه بعداً مش��خص ش��د  نمودار نش��ان داده شده 
توس��ط احمدی نژاد آن چيزی نبوده كه موسوی ادعا 

ك��رده    ب��ود.
موس��وی در پايان بخش اول صحبت های خود باز هم 
ب��ه چند نمونه از آمارهايی اش��اره كرد ك��ه به زعم او 

كذب بودند.
مه��دی كروبی در نوب��ت دوم صحب��ت هايش بدون 
اينك��ه از روی متن خاص��ی بخواند، كم��ی در مورد 
برنامه های خ��ود توضيح داد: »اين بار ديگر با برنامه  
آمدم و رفتم حزب تش��كيل دادم، برنامه ريختم، كار 
تش��كيالتي كردم و 4 س��ال زحمت كش��يدم و واقعاً 
فكر ك��ردم يا خودم مي آيم و يا ي��ك حزبي مي آورم 
و م��ا جز كار حزب��ي راه ديگري نداريم و لذا وارد اين 

ماجرا ش��دم.«
اين كانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
در تش��ريح بيانيه ه��اي متعددي كه از س��وي وي در 
خصوص مسائل متعدد مطرح شده و درباره ی مديريت 
آينده كش��ور اضاف��ه كرد:  »اولي��ن بيانيه در خصوص 
احياي س��ازمان مديريت و برنامه ريزي و ش��وراي پول 
ك��ه توضيحاتي در اين خصوص داده ش��ده و ايش��ان 
)ميرحس��ين موس��وي( و ديگران هم اش��اره كردند و 
اصاًل مغز كش��ور رفته اس��ت، مگر مي شود مديريت و 

برنامه ريزي در كش��ور نباشد و اگر نباشد يعني هيچ و 
اين يعني زمان قاجار.«

وی اف��زود: »احي��اي ش��وراها را به عن��وان بيانيه اي 
ديگ��ر مطرح كردم و گفته ام كه نواقص آن را برطرف 

مي كنم. بيانيه ی ديگرم س��هام نفت بود.«
كروبي به بيانيه ی خود در خصوص حقوق شهروندي 
اش��اره ك��رد و گفت: »ما انقالب كرديم و اين كش��ور 
اقوام مختلف دارد، اين كش��ور مذاهب مختلف دارد و 
من مي بنيم كه اين سال ها چه باليي بر سر اين ملت 
بوس��يله همين جمع خودس��ر آمده اس��ت، حسينيه  
دراويش را چرا خراب مي كنيد؟ مس��لمان كه هس��ت 
حتي اگر مس��لمان هم نباش��د، ش��يعه هم هس��ت و 
حتي اگر ش��يعه هم نباشد، شهروند اين كشور است و 
مي رود آنجا و ذكر مي گويد، آن هم چه خانواده هايي، 
چه ش��خصيت هايي خيلي محترم، چرا امنيت ندارند 

كه حس��ينيه اش بر س��رش خراب مي ش��ود.«
اي��ن كانديداي انتخابات رياس��ت جمه��وري در بيان 
برنامه ه��اي خود ادام��ه داد: »از حق��وق خانم ها به 
شدت دفاع مي كنم و مي گويم كه خانم ها بايد حضور 
داش��ته باش��ند، االن هم اعالم مي كنم و فردا هم كه 
تبريز مي روم ان شاءاهلل يك خانم براي كابينه ام اعالم 

مي كن��م  .«
ميرحسين موسوي در ادامه مناظره ی تلويزيوني گفت: 
» البت��ه ما در بخش عمده اي از برنامه ها با آقاي كروبي 
نزديك هس��تيم اما من در اين دو هفته اخير احس��اس 

ك��ردم كه به بهان��ه ی حضور م��ن در انتخابات، حمله 
ی بي س��ابقه اي ب��ه دهه ی اول انق��الب صورت گرفت 
در حالي ك��ه من مي گويم ده��ه ی اول مربوط به من 
نيست بلكه مربوط به امام، شهدا و ملت است كه با تمام 
س��ختي هاي آن دوران كه 5 اس��تان ما زير بمباران بود 

و ما در عرصه بين الملل مش��كالت زيادي داشتيم و هر 
روز فاجعه اي رخ مي داد، صبر كردم و كشور اداره شد.«

عض��و مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام افزود: »در 
زمان جنگ كه س��هم امور اجتماع��ي در هزينه ها 
به دلي��ل هزينه ه��اي جنگي پايين مي آيد، س��هم 
هزين��ه اي ام��ور اجتماع��ي را از 18.4 درص��د به 
39.5 درصد در زمان دفاع مقدس رسانديم و اين 
مس��تضعفان  بي س��ابقه ترين س��رمايه گذاري  يعني 
ك��ه مردم خاطره آن را به ياد دارند و البته وظيفه 

ما هم همين بود.«
موس��وي خاطرنش��ان كرد: »ما در كن��ار هزينه هاي 
گزاف جنگ ب��ه اين موضوع اهتمام ورزيديم، چرا كه 
اي��ن امر را حماي��ت واقعي از جنگ مي دانس��تيم كه 
با بي انصافي ام��روز مي گويند هزينه هاي جنگ 14 و 

خورده اي درصد بود.«
وی اظهار داشت: »دولت مي گويد حقوق ها را افزايش 
داديم در صورتي كه به هيچ  وجه اين طور نيس��ت و 
اگر افزايشي بوده، حق مردم است و ما مي پرسيم چرا 
قواني��ن را دير اجرا كرديد و آن را به ش��ب انتخابات 
انداختي��د؟ اين كارهاي ش��ما چون س��رمايه گذاري 
براي اش��تغال مولد نمي كند و هيچ برنامه اساسي هم 

نداريد، منجر به بهبود قش��رها نمي ش��ود.«
در اي��ن قس��مت از مناظ��ره، مجري به ميرحس��ين 
موسوي تذكر داد كه با اين نوع صحبت كردن شما در 
مورد كانديداي غايب، وقت ديگري در اختيار ايش��ان 

قرار خواهد گرفت. موسوي گفت: »ايشان كه هميشه 
وقت دارند و من هم اس��مي نبردم اما ايشان گفته اند 
صنع��ت و توليد در زمان جنگ صفر بود كه اين يكي 
از دروغ هاي بزرگ است. مگر طرح 92 درصد از طرح 
مباركه يا جاده بافق   بندرعباس، س��اخت كانال ها و 

موس�وی ب�ا نش�ان دادن نمودارهاي�ی س�عی ك�رد ت�ا آماره�ای ارائه ش�ده توس�ط رئي�س جمهور 
را اش�تباه جل�وه ده�د. نكت�ه جال�ب توج�ه در اي�ن نموداره�ا اي�ن ب�ود ك�ه در گوش�ه ی آنه�ا، 
روی قس�متی ك�ه مناب�ع اس�تخراج آم�ار درج ش�ده ب�ود ب�ا تك�ه كاغ�ذی پوش�انده ش�ده ب�ود
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س��دها يا ساخت سيلوها توس��ط نيروهاي داخلي در 
زمان دفاع مقدس انجام نگرفت؟«

اين كانديداي انتخابات رياس��ت جمهوري گفت: »من 
ج��ز اآلن هيچ فرصت��ي براي صحبت ك��ردن ندارم و 
دي��روز ك��ه در كرج بودم، ده ها هزار نفر به اس��تقبال 
آمدن��د اما بلندگو را قطع كردند و در وس��ط جمعيت 
چيزهايي منتش��ر كردند و هنگام رفتن ما نيز با پرتاب 

سنگ شيشه ماشينمان را شكستند.«
مهدی كروبی در ادامه مناظره به ش��عار خود در مورد 
اصالح قانون اساس��ی اشاره كرد و برای اين امر اصالح 
قانون شوراها را مثال زد و ادامه داد: »درباره ی نظارت 
استصوابي، باالخره ش��وراي نگهبان نظارت دارد، بنده 
ه��م نظارت ش��وراي نگهبان را قب��ول دارم و بايد هم 
ش��وراي نگهبان ناظر باش��د. اگر ناظر نباشد دولت ها 
آمده و مجلس فرمايش��ي درس��ت مي كنند اما حدود 
اين نظارت بايد مش��خص و توضيح داده شود و اينكه 

سليقه اي نشود.«
اين كانديداي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري 
تصريح كرد: »براي چندين ب��ار تكرار مي كنم، قانون 
اساس��ي دو بخ��ش دارد ي��ك بخش آن قاب��ل تغيير 
نيس��ت كه جمهوري اس��المي و حكومت ديني است 
ك��ه مجتهد جامع الش��رايطي در رأس آن قرار دارد و 

اين ها براي بنده اصل اس��ت.«
او در ادامه به موضوع دانشجويان محروم از تحصيل و 

همچنين بيمه اجتماعی اش��اره كرد.
در ادام��ه مناظ��ره ی تلويزيون��ي مه��دي كروب��ي و 
ميرحس��ين موس��وي، دو كانديداي انتخابات رياست 
جمهوري دهم، مجري برنامه با اشاره به فضاي حاكم 

بر اين مناظره كه بيش��تر نقد دول��ت نهم بود، اظهار 
داش��ت: مناظره بين حاضرين در جلس��ه يعني آقاي 

كروبي و آقاي موس��وي اس��ت و قاعدت��اً بايد درباره 
برنامه ه��اي همديگر صحبت كني��م. يك تذكر قانوني 
در اول جلس��ه عرض كردم اما باز بحث ها به س��مت 
كاندي��داي غايب اس��ت بنابراين باي��د بگويم كه حق 
ايش��ان براي پاس��خگويي از نظر قانون محفوظ است. 
من فق��ط اين تذكر قانوني را دادم، واال دوس��تان در 

بيان مس��ائل آزادند.
مير حس��ين موس��وي در ادام��ه اين برنام��ه با بيان 
اينكه يك بحث هاي��ي كه قباًل صورت گرفت مبني بر 
اينكه گويا بنده برنامه اي ارائه نكرده ام، اظهار داش��ت: 
»تقريباً از يك س��ال پيش به تدري��ج برنامه هايي كه 
من طراحي كرده ام در بخش هاي مختلف در نشريات 
و س��ايت هاي مربوط به س��تاد خود بنده چاپ شد و 
اخي��راً هم اين برنامه ها در كتابي به نام "برنامه دولت 
اميد براي آينده بهتر" چاپ شده است كه مجموعه ی 
برنامه هاي بن��ده را به صورت تفصيلي دربرمي گيرد و 
من در ادامه فهرس��ت وار به برخي از موارد آن اشاره 

مي كن��م.«
موس��وي با بي��ان اينكه رئوس برنامه هاي من ش��امل 
برنامه هاي اقتص��ادي، برنامه ارتقاء رف��اه اجتماعي، 
سياس��ت داخلي، سياس��ت خارجي، برنامه هاي حوزه 
فرهنگي و هن��ري، برنامه ی حوزه ی اجتماعي، امور 
جوانان و امور زنان مي ش��ود، اظهار داش��ت: »در اين 
كت��اب برنامه هاي��م در خص��وص اين م��وارد به طور 

تفصيل آمده اس��ت.« 
موسوي، حفاظت از محيط زيست و تحول در آموزش 
وپرورش را از ديگر برنامه هاي خود برش��مرد و تحول 
در آموزش عالي، ارتقاء سالمت، آينده بهتر خانواده ها 

و سكونت هاي غير رسمي و حفاظت از حقوق معلوالن 
را از ديگ��ر برنامه ه��اي خ��ود عن��وان ك��رد. 

اي��ن كاندي��داي دهمي��ن دوره انتخاب��ات رياس��ت 
جمهوري در ادامه ی توضي��ح برنامه هاي خود اظهار 
داش��ت: »برنامه هاي من در بحث زن��ان هم تأكيد بر 
سياس��ت تك همسري است. موس��وي اجراي برنامه 
ی جام��ع رفع خش��ونت علي��ه زنان، اج��راي قانون 
تأس��يس صندوق بيمه زنان سرپرس��ت خانوار، ايجاد 
و تقويت صندوق اشتغال و كارآفريني روستايي براي 
فقرزداي��ي و بازنگ��ري در قوانين ش��وراها با تأكيد بر 
حضور نمايندگان شوراهاي روستايي در شوراي عالي 
اس��تان ه��ا را از ديگر برنامه هاي خ��ود عنوان كرد و 
در خص��وص برنامه هايش در رابطه با معلمان س��خن 

گف��ت.  «
موس��وي در خصوص سخنان گذشته ی خود مبني بر 
»صنع��ت نفت، موتور محرك« ني��ز گفت: »اين طرح 
با طرح آقاي كروبي تف��اوت دارد. ما معتقديم صنعت 
نفت از وقتي كه در كشور پايه گذاري شده، به صورت 
يك جزيره اي بوده كه هيچ ارتباطي با بقيه بخش هاي 
صنعتي كشور ندارد در حالي كه ده ها ميليارد دالر در 
اين زمينه سرمايه گذاري كرده ايم و اين ده ها ميليارد 
دالر مي توانس��ت تمام بخش ه��اي صنعتي ما را تحت 

تأثير قرار دهد.«
مه��دی كروبی آخرين بخ��ش از صحبت های خود را 
اينگونه آغاز كرد: »چون انتخابات رقابت اس��ت بخش 
آخر صبحت من در همين خصوص است.« او در ادامه 
با بيان خاطراتی از زمان امام خمينی)ره( گفت: » اين 

امامي كه ما از س��ال 40 و قبل از آن با او آشنا بوديم 
كاماًل توجه داشت كه همانطور كه عمرش روبه پايان 
اس��ت، برنامه ريزي هايي كند و نيروهايي براي بعد از 
خودش را بس��ازد كه اين افراد رسالت و مسئوليت او 
را انجام دهند.« او سپس با مثال زدن خود و موسوی 
به عنوان دو تن از اين افراد، به كناره گيری موس��وی 
از مس��ئوليت ها اش��اره كرد: » اين حوادثي كه امروز 
موس��وي مي گويد و كار خوبي كرده اس��ت كه حضور 
پي��دا كرده و من هم از حضور ايش��ان تقدير مي كنم 
اما اگر چهره ها مي آمدند و ايس��تادگي مي كردند كار 
ب��ه اينجا نمي رس��يد كه اوضاع اينگون��ه پيش برود و 
هرچقدر براي رياس��ت  جمهوري پيش ايش��ان رفتيم 
حضور پي��دا نكرد و براي مجلس بعدي هم كه رفتيم 
باز هم حاضر به حضور نش��دند و در 4 س��ال گذشته 
هم كه س��راغ ايشان رفتيم بازهم حاضر نشدند كه به 

صحنه وارد ش��وند.«
مهدی كروبی با اش��اره به اينكه طی اين س��ال ها از 
مي��ان حوادث كنار نرفته اس��ت و به همان دليل هم 
تهمت و افتراء ش��نيده اس��ت، ادامه داد: »ميرحسين 

پي�دا  حض�ور  رفتي�م  موس�وی  آق�ای  پي�ش  جمه�وري  رياس�ت   ب�راي  هرچق�در  كروب�ی: 
 4 در  و  نش�دند  حض�ور  ب�ه  حاض�ر  ه�م  ب�از  رفتي�م  ك�ه  ه�م  بع�دي  مجل�س  ب�راي  و  نك�رد 
س�ال گذش�ته ه�م ك�ه س�راغ ايش�ان رفتي�م بازه�م حاض�ر نش�دند ك�ه ب�ه صحن�ه وارد ش�وند.
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موسوي به هيچ وس��يله اي حاضر نشد خود را هزينه 
كاري بكن��د و ام��روز يك مناصب ق��درت عجيبي به 
وج��ود آمده و ام��روز هم كه آمده كار بس��يار خوبي 
كرده و اگر موس��وي پايش را عقب بكش��د، حمله به 

سمت ما شديدتر مي شود.«
كروب��ی پ��س از اينكه حض��ورش در انتخابات را يك 
ف��داكاری و جه��اد خواند، خطاب به موس��وی گفت: 
»آق��اي موس��وي! آي��ا با توجه ب��ه اينكه هميش��ه از 
مش��كالت و دش��واري ها گفته اند و بس��يار هم خوب 
اس��ت، مي خواهم با ايشان برادرانه اتمام حجت كنم و 
بگوييم كه اگر ايش��ان فردا بگويند كه نيستند به ضرر 
ماس��ت و بايد هر دوي ما بمانيم. اما آقاي موسوي آيا 
خودشان را براي آن دشواري ها آماده كرده است؟ آيا 

راه اصالح��ات و ام��ام را ادام��ه مي ده��د؟«
كروب��ی در پاي��ان صحبت های خ��ود گفت: »من دو 
دس��ته را در كن��ار موس��وي مي بينم؛ دس��ته ی اول 
كساني هس��تند كه آدم هاي خوبي هستند و دسته ی 
ديگ��ر افرادي هس��تند كه بد نيس��تند ام��ا آدم هاي 
چيزي هس��تند و كارشان فضاس��ازي است و يكدفعه 
ش��ايعه مي  كنند ك��ه كروبي و موس��وي هر دو خوب 
هس��تند اما كروبي رأي ن��دارد و اين كار همان كاري 
اس��ت كه 4 سال پيش انجام دادند و 18 ميليون رأي 
براي معين و 20 ميليون رأي براي هاش��مي درس��ت 
مي كردن��د اما من هم مي گويم رأي دارم و هم تا آخر 

مي ايس��تم و هم دولت اداره مي كنم.«

ميرحس��ين موس��وي در بخش پايان��ي مناظره زنده 
تلويزيون��ي خ��ود با مه��دي كروبي ديگ��ر كانديداي 
انتخاب��ات ده��م، ب��ا بي��ان اينكه چرخش ق��درت از 
ملزوم��ات نظام جمهوري اس��المي اس��ت، گفت: »به 
همي��ن دليل به هيچ وجه تا قب��ل از ماجراهاي اخير 
كه احس��اس خطر جدي كردم، انگيزه اي براي حضور 

در صحنه نداش��تم.«
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام عنوان كرد: »با 
توجه ب��ه توانايي هايي ك��ه در خود مي دي��دم، براي 
برخورد با مش��كالت وارد صحنه ش��دم تا مش��كالت 
اقتصادي، سياس��ي و سياست خارجه فعلي را با توجه 

به تجربياتي كه در اين رابطه داش��تم، حل كنم.«
موس��وي ادامه داد: »به هر حال بنده در شرايط فعلي 
احس��اس تكليف كردم و براساس يك موضع مستقل 
وارد صحنه شدم ولي دس��ت خود را باز گذاشته ام تا 
كس��اني  كه س��اختار شكن نيس��تند و نظام و قانون 
اساسي را قبول دارند و مي خواهند در داخل نظام كار 
كنند، با آغوش باز روبرو ش��وند و ما نمي توانيم از آنها 

بپرس��يم كه چرا از ما حمايت مي كنيد!«

در اين قس��مت از مناظره، كروبي از موسوي پرسيد: 
»براي حل مشكالت چه برنامه اي داريد و اين را صاف 
و پوس��ت كنده براي مردم بگوييد چرا كه من معتقدم 
مشكالت جدي سر راه وجود دارد و شما بگوييد كه با 
آنها چه مي كنيد؟« موسوي جواب داد: »بنده 8 سال 
زير بار جنگ و مش��كالت و جريان هاي سياس��ي كه 
مي دانيد چه باليي سر من آوردند، ايستادگي كردم و 

بنده امروز همان آدم هس��تم.«
موسوي يكي از مسائل مهم را گسترش فساد در طول چهار 
سال گذشته در كشور دانست و گفت: »دائم بحث فساد 
مي ش��ود و مي خواهند مچ گيري كنند، ولي من معتقدم 
آنچه كه فساد ناميده مي ش��ود، مجموعه سياست هايي 

است كه ما امروز در زمينه اقتصادي داريم.«
موس��وی س��پس به ب��اال و پايين ك��ردن تعرفه های 
موبايل و ش��كر و ... اشاره كرد و پرسيد چه كسانی از 

اين قضايا س��ود می برند؟
در اين قس��مت از مناظره مجري برنامه به موس��وي 
تذك��ر داد ك��ه كاندي��داي غايب در مناظ��ره حضور 
ندارد و ميرحس��ين موس��وي گفت: » م��ن راجع به 
سياس��ت هاي چهار س��ال گذش��ته صحبت مي كنم« 
او خط��اب ب��ه مجري ادامه داد: »من از ش��ما تعجب 
مي كن��م چ��را وقتي كس��ان ديگ��ر در اينجا صحبت 
مي كنند چني��ن تذكري نمي دهيد؟ من تمام وقتم را 
مي دهم تا ايشان س��ه برابر من اينجا صحبت كنند و 
ه��ر دروغي كه مي خواهد، بگويد. وقتي ايش��ان اينجا 
دروغ مي گويد هيچكس يقه اش را نمي گيرد. من اسم 

كس��ي را نبردم.«
موس��وی با عصباني��ت ادامه داد: »ايش��ان مملكت را 
به جايي كش��انده اس��ت كه پر از دروغ و نفاق اس��ت 
و پرونده س��ازي مي كند و خجالت نمي كش��د كه در 
مقاب��ل بنده بصورت بازي، م��دام عكس خانم بنده را 
نشان مي دهد درحاليكه خانم من يك استاد دانشگاه 
و يك فرد روش��نفكر اس��ت و من نمي خواهم تعصب 
ش��خصي را وارد اين موضوع كنم ولي ايش��ان تا اين 

ان��دازه خ��ودش را پايي��ن م��ي آورد.«
اي��ن كاندي��داي دهمي��ن دوره انتخاب��ات رياس��ت 
جمهوري ادامه داد: »حاال ش��ما به بنده مي گوييد كه 
من حرف نزنم؟ من اجازه مي دهم كه ايش��ان بيايد و 
حرف بزند و نماينده دادس��تاني هم نباشد كه زمان را 

اندازه گي��ري كن��د  و عيب��ي  ه��م   ن��دارد.«
مج��ري برنامه در پايان خطاب به ميرحس��ين گفت: 
آق��اي مهندس من فقط تذكر قانوني را عرض كردم و 

ش��ما در بيان هر مطلبي آزاد هس��تيد. 
موس��وي در پايان گفت: »ايش��ان هم��ه جا صحبت 
مي كن��د و تهمت مي زند و صداوس��يما، س��ايت ها و 

پول ها هم در اختيارش اس��ت.«
در بادی امر اينگونه به نظر می رس��يد كه مناظره ی 
كروب��ی و موس��وی فرصت مناس��بی بود ت��ا رقبای 
احمدی نژاد در غياب او به تاخت و تاز بر سياست های 
دولتش بپردازند و او را از كورس رقابت پايين بكشند. 
اگرچه اين دو نامزد از اين فرصت چنين اس��تفاده ای 
نمودند اما نتيجه آنچنان كه آنها انتظار داشتند، نشد. 
پرداختن به نامزدی ك��ه حضور ندارد و از امكان دفاع 
از خويش بهره مند نيس��ت در اذهان بينندگان خاطره 
خوب��ی را بج��ا نگذاش��ت، مخصوصاً كه ه��ر دو طرف 
مناظ��ره قباًل در مقابل فرد غايب نشس��ته بودند و در 
آنجا فرصت داش��تند تا به نقد او بپردازند. عالوه بر آن 
اش��تراك هر دو نامزد در مخالفت با دولت نهم كه در 
مواقع��ی به تأييد و تكميل صحب��ت های يكديگر می 
انجامي��د عماًل مؤيد ادعای احمدی نژاد مبنی بر اتحاد 

ساير نامزدها در مقابل او بود.
اگرچ��ه مهن��دس ميرحس��ين موس��وی در انتهای 
مناظ��ره خود با حجت االس��الم مه��دی كروبی در 
مقاب��ل تذك��ر قانونی مج��ری برنامه، ادع��ا كرد كه 
حاضر اس��ت تا س��ه برابر وقت او را به دكتر محمود 
احمدی نژاد بدهند ت��ا از خويش دفاع كند، اما اين 
مس��ئله هنگامی كه به مرحله ی عمل نزديك ش��د 

م��ورد انتق��اد وی و حاميان��ش ق��رار گرف��ت.




