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اگ��ر چ��ه از قبل هم می ش��د پيش بين��ی كرد كه 
مناظره محمود احمدی نژاد و ميرحس��ين موس��وی 
مهمترين و تاثيرگزارترين مناظره باش��د اما جريانی 
ك��ه بع��د از آن اتف��اق افتاد غي��ر قابل تص��ور بود. 
صحب��ت ه��ای رد و بدل ش��ده در اي��ن مناظره به 
نحوی بود كه س��ايه اش تا پاي��ان انتخابات  وحتی 
بعد ازآن  بر س��ر فضای سياسی ايران سنگينی می 
ك��رد. قطع��ا پيروزی در اي��ن مناظره می توانس��ت 
كف��ه ترازوی انتخابات را به نفع فرد پيروز س��نگين 
كن��د چه پنج��اه ميليون بيننده ای كه به تماش��ای 
اين برنامه نشس��ته بودند تمام پتانس��يلی بودند كه 
تواناي��ی انتخاب رئيس جمهور آينده را داش��تند. به 
همي��ن خاطر بود كه فض��ای تبليغاتی انتخابات بعد 
از هر مناظره به ش��دت متاثر از محتوای مناظره ها 
ب��ود. تاكيد بر نقاط قوت و پاس��خگويی به ش��بهات 
و س��والهای ايجاد ش��ده حتی بخش مهمی از فيلم 
مس��تند دوم نامزده��ا را ب��ه خود اختص��اص داد. 
نشس��تن ش��عارهايی بر لبان م��ردم در تاييد يا رد 
صحبتهای گفته ش��ده در مناظره ت��ا روز انتخابات 
ادامه داش��ت و طرفداران هر ي��ك از نامزدها تالش 
داش��تند تا نامزد مورد نظر خود را پيروز اين ميدان 

نش��ان دهند.
احم��دی ن��ژاد به قي��د قرع��ه آغازكنن��ده مناظره 
تاريخی بود: »4 س��ال تمام دروغ ه��ا و توهين هاي 

ب��ه خ��ود را تحمل ك��ردم و از آنها مي گ��ذرم ولي 
اجازه ن��دارم تا از توهين به م��ردم و انتخاب مردم 
و مناف��ع ملت بگذرم چرا ك��ه مردم اين اجازه را به 
من نمي دهند«. كس��انی كه پای تلويزيون نشس��ته 
بودن��د با همي��ن مقدم��ه فهميدند كه حدسش��ان 
درس��ت ب��وده اس��ت و احمدی نژاد آمده اس��ت تا 
نگفتنی ها را بگويد: » امروز آقاي موس��وي در برابر 
من نيس��ت بلكه س��ه دول��ت گذش��ته در برابر من 
هس��تند: هم آقاي موسوي، هم آقاي هاشمي و هم 
آقاي خاتمي كه در دوره قبل نيز از آقاي هاش��مي 
حماي��ت كردند.« احمدی نژاد علت اين فش��ارهای 
ب��ی س��ابقه در اين 4 س��ال را ش��كل گيری »يك 
س��اختار اداري و حلقه هاي مديريتي« دانست »كه 
از مسير و ارزش هاي انقالب فاصله داشت« احمدی 
نژاد مروری هم به انتخابات 4 س��ال پيش داش��ت: 
»س��ال پي��ش از داخل و خارج به رقي��ب انتخاباتي 
م��ا كمك ش��د و آقاي هاش��مي در پيغام��ي كه به 
يكي از پادش��اهان كش��ورهاي منطق��ه داد، گفت؛ 
نگران نباش��يد اين دولت ظرف 6 ماه ساقط خواهد 
ش��د.« احمدی نژاد كنايه ای هم ب��ه فيلم تبليغاتی 
موس��وی زد: »آقای موس��وی!  براي اينك��ه متوجه 
وجود مش��كالت از جمله اعتياد و بيكاری در جامعه 
ش��ويد احتياجي نب��ود تا يك بازيگ��ر را بياوريد در 

فيلم انتخاباتي تان و اين مس��ائل را مطرح كنيد.«

احمدی نژاد وقت اول خود را با مطايبه پايان داد: »من 
در جايي به ش��وخي گفتم خوب شد من در انتخابات 
حضور دارم و اال اين س��ه عزيز چه چيزي مي خواهند 
ب��ه ملت بگويند.« و »اي��ن انتخابات عرصه رقابت بين 
4 نفر نيس��ت، س��ه نفر عليه يك نفر صحبت مي كنند 
و حتي مناظره ديش��ب مناظره نبود بلكه عليه يك نفر 

صحبت مي كردند«
ميرحس��ين موس��وی در آغاز كالم علت آمدن خود 
را اينگونه بيان كرد: »من دوس��ت داشتم كه دولت 
آقاي احمدي نژاد موفق باش��د تا م��ن نيازي براي 
ورود ب��ه صحن��ه در خ��ود نبينم، چني��ن اعتقادي 
داش��تم و ا گر چنين مي شد وارد صحنه نمي شدم.« 
او در ادامه س��عی كرد تا حساب خود را از خاتمی و 
هاش��می جداكند: »آقاي هاشمي و خاتمي اشخاص 
بزرگي هستند كه بايد خودشان با آقاي احمدي نژاد 
صحب��ت ك��رده و جوابش��ان را بدهند«. موس��وی 
س��پس به سياس��ت خارجی دولت نهم اش��اره كرد: 
»انگليس��ي ها به حريم ما تج��اوز كردند و نيروهاي 
م��ا آنها را گرفتند كه بايد مورد حمايت و تاييد قرار 
مي گرفت. بالفاصله خواهان اعدام آنها ش��ديم و يك 
بحران آغاز ش��د وبعد تصميم گرفتيم كت و ش��لوار 
ت��ن آنها كنيم و ... به خاطر نهيبي كه از انگلس��تان 
داش��تيم ب��ا آنها خداحافظ��ي كنيم و اي��ن عزت و 
اقتدار حفظ نش��د.« او سپس به سفر رئيس جمهور 
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به عربس��تان اش��اره كرد و آن را حاصل پافشاری و 
درخواس��ت احمدی نژاد از پادشاه عربستان دانست: 
»ش��نيدم كه چندين ب��ار حاكمان آن كش��ور پيام 
داديد و خواس��تيد شما را به آنجا دعوت كنند و اين 
موضوع را با يك نقل قول از ملك عبداهلل ش��نيدم«. 
وی ب��ه چن��د مورد ديگر هم اش��اره ك��رد از جمله 
طرح مس��ئله هلوكاست كه به عقيده وی: »به خاطر 
همي��ن بود كه اروپايي ها ك��ه پس از حوادث غزه با 
اس��رائيل مش��كل پيدا كرده بودند، دوباره پشت سر 
آنها جمع ش��دند« يا س��خنرانی رئي��س جمهور در 
ژنو: »من اخيرا اگر فيلم حضور ش��ما در س��ويس را 
نمي ديدم باور نمي كردم به رئيس جمهور كشورمان 

توهين ش��ود اما ش��ما آن را حماس��ه ناميديد.«
در ادام��ه مناظره محمود احمدی نژاد با اظهار عالقه 
نس��بت به ميرحسين موس��وی، قضاوت های وی را 
ب��ر پاي��ه اطالعات غل��ط خواند و ب��ه او گفت: » در 
مناب��ع اطالعات خ��ود به صورت ج��دي تجديدنظر 
كني��د«. او به قضيه ملوانان انگليس��ی اش��اره كرد و 
گف��ت: »تون��ي بلر نخس��ت وزير وق��ت انگليس كتبا 
نام��ه اي نوش��ته و از ايران عذرخواه��ي كرد و گفت 
كه سياس��ت هايمان را در قبال ايران عوض مي كنيم 
و اين س��ند در حال حاضر در وزارت خارجه موجود 
است.« وی همچنين از اظهار نظر موسوی در رابطه 
سفر به عربستان اظهار تعجب كرد: »نمي دانم آقاي 
موس��وي اين صحبت ه��ا را از كجا مي آورد در حالي 
كه كامال موضوع بر عكس اس��ت. در نشس��ت اوپك 
مل��ك عب��داهلل به من گفت��ه بود كه از ش��ما دعوت 

مي كنم به مكه بياييد.«
احم��دي نژاد همچنين در مورد س��خنان موس��وي 
درباره موضوع فلس��طين، با بيان اينكه خوب اس��ت 
آق��اي موس��وي مواضع خ��ود را مرور كن��د، اظهار 
داش��ت: »موس��وي در زمان خ��ودش صريحا اعالم 
كرد ك��ه ما نيروي نظامي مي فرس��تيم ت��ا در كنار 
مقاوم��ت فلس��طين عليه اش��غالگران بجنگد و خود 
ايش��ان هم اعالم كردند كه رژيم صهيونيس��تي بايد 

محو ش��ود.«
وی در ادام��ه صحب��ت پيرام��ون سياس��ت خارجی 
دول��ت نهم ب��ه انرژی هس��ته ای اش��اره كرد: »در 
دوره قب��ل پروتكل الحاقي را بدون مصوبه مجلس و 
برخالف قانون اساس��ي پذيرفتند كه بر اس��اس اين 
پروتكل ماموران خارجي آزاد هس��تند در هر لحظه 
و هر نقطه كش��ور بازديد كنند كه نتيجه آن انتقال 
اطالعات دفاعي كش��ور به بيگانگان است. « او ادامه 
داد: »در هم��ان فاصله اي كه تاسيس��ات هس��ته اي 
كش��ورمان در دولت سابق س��نگين ترين تعليق را 
پشت سر گذاش��ت 7 قطعنامه ش��وراي حكام عليه 
كش��ورمان صادر ش��د در حال��ي كه عقب نش��يني 
دولت وقت مطلق بود.« احمدی نژاد سپس به تمام 
دولتهای گذش��ته اش��اره كرد و از موسوی پرسيد: 
»27 س��ال در دوره آقاي موس��وي، آقاي هاشمي و 
خاتم��ي آمريكايي ه��ا و غرب به دنب��ال بر اندازي 
نظام جمهوري اس��المي ايران بودند اما امروز رسما 
اعالم مي كنند كه ما دنبال براندازي نيس��تيم و من 
از آقاي موسوي مي پرسم كه كدام سياست خارجي 

موف��ق ب��ود و ك��دام ذل��ت آفري��ن؟«

دكتر احمدی نژاد در ادامه ب��ه صحبتهای مهندس 
موس��وی پيرام��ون دالي��ل حضورش��ان در صحنه 
اشاره كرد و پرس��يد: »آقاي موسوي در زمان آقاي 
هاش��مي تورم به نرخ 49 و نيم درصد رس��يد و 49 
ميليارد دالر اس��تقراض خارجي پي��دا كرديم و آن 
همه بحران هاي اجتماعي ش��هرهاي بزرگ كش��ور 
را در برگرفت و عده اي زيادي كش��ته شدند. آيا در 
آن دوره احس��اس نگران��ي نكرديد . آقاي موس��وي 
وقتي كه كش��ور ما تحريم ش��د و آمريكا اعالم كرد 
كه هر ش��ركتي كه بيش از 20 ميليون دالر با ايران 
ق��رار داد نفتي ببن��دد را تحريم مي كند، احس��اس 
خط��ر نكرديد و نگران نش��ديد؟ وقت��ي در 18 تير 
يك جري��ان برانداز مي خواس��ت اي��ران را بگيرد و 
مي خواس��ت به س��مت مركز حكوم��ت حركت كند 
و علن��ا اطالعيه دادند و از س��وي بيگانگان حمايت 
ش��دند و به ق��ول خودش��ان مي خواس��تند انقالب 
مخملي��ن راه بيندازن��د، نگ��ران نش��ديد؟ در دوره 
قب��ل در روزنامه مقال��ه نوش��تند و گفتند كه دوره 
امام تمام ش��د و ش��ما س��كوت كرديد، دولت وقت 
حمايت كرد و ش��ما باز هم س��كوت كرديد و سوال 
من اين اس��ت كه آيا در آن دوره شما نگران نشديد 

و احس��اس خطر نكرديد؟«
ميرحس��ين موس��وی برای اثبات نظر خ��ود درباره 
»وقت��ي  آورد:  مث��ال  ام��ام  از  سياس��ت خارج��ی 
اس��رائيلي ها حمل��ه ك��رده و جن��وب لبن��ان را به 
اش��غال خود در آوردند در داخل كش��ور همه اتفاق 

نظر داش��تند كه بايد نيرو بفرس��تيم و اس��رائيل را 
از جن��وب لبن��ان بي��رون كنيم و ش��هيد همت نيز 
قرار ش��د كه رئيس اين نيروهايي باش��د كه با آنجا 
اعزام مي ش��وند اما در شبي كه سران سه قوه جلسه 
داش��تند خبر رس��يد كه امام گفته ان��د راه قدس از 
كربال مي گذرد و بحث ما با دولت نيز همين است.« 
البته موس��وی در اين مورد اش��تباه ك��رد، چرا كه 
فرمانده آن نيروها حاج احمد متوس��ليان بوده است 
نه ش��هيد همت و اين ب��ی اطالعی در روزهای بعد، 
برای نخس��ت وزير زمان جنگ چندان س��اده تمام 

نش��د.
 موس��وی ادامه داد: »ب��راي مثال در همين اجالس 
دوربان  2 اروپايي ها مي خواس��تند قطعنامه اي عليه 
اسرائيل صادر كنند اما به دليل موضع گيري ما همه 
 »IPAC« آنها پش��ت اسرائيل دوباره جمع شدند و
بزرگترين س��ازمان صهيونيستي وجود اين سياست 
از س��وي دولت نهم را براي خود نعمت مي شمرد.« 
وی س��پس گفت: »من دلم براي مردم مي س��وزد، 
دول��ت متاس��فانه به مس��ائل مربوط ب��ه رنج و درد 
مردم بسيار بي اعتنا است.« موسوی در ادامه سعی 
ك��رد كه بار ديگر خود را از خاتمی و هاش��می جدا 
كند: »هاش��مي مرد بزرگي اس��ت اما نقاط ضعف و 
قوتي دارد كه خودش بايس��تي در اين باره صحبت 
كن��د ... ما نبايد براي اينكه بگوييم تنها هس��تيم 3 
دوره را با يكديگ��ر پيوند دهيم و بگوييم آنها مقابل 

من هس��تند چرا كه اين را كس��ي نمي پذيرد.« 
او س��پس به دانش��جويان ستاره دار اش��اره كرد و بعد 
از آن ب��ا مطرح كردن اين پرس��ش كه چرا هنرمندان 
مخالف دولت نهم هس��تند؟ خود به پاسخگويی به اين 
س��وال پرداخت: »هنرمندان سياس��ي نيستند بلكه به 

تنگ آمده اند.«
احمدی نژاد در وقت خويش بار ديگر نس��بت به بی 
اطالعی موس��وی اظهار تاس��ف كرد و گفت: »شما 
اطالعات��ي را مط��رح مي كنيد ك��ه مي دانم از روي 
بي اطالع��ي اس��ت و من يكي از آنه��ا را باز مي كنم 
تا معلوم ش��ود اطالعات ش��ما از كجاست ... مسئله 
دانشجويان ستاره دار در زمان آقاي معين وضع شد 
و در اول اين دولت منتفي ش��د چرا ك��ه ما معتقد 

بوديم اين امر توهين به دانش��جويان اس��ت «
نام��زد انتخابات رياس��ت جمهوری ب��ار ديگر آقای 
خاتمی و موس��وی و هاشمی را در يك حلقه خواند 
و گف��ت: »اينكه من مي گويم آقاي موس��وي، آقاي 
هاش��مي و آقاي خاتمي اين درس��ت اس��ت و شما 
برويد س��خنراني دختر آقاي هاشمي را در جلسه اي 
كه همس��ر ش��ما و آقاي خاتمي هم حضور داشتند، 
ببيني��د ك��ه ايش��ان مي گويند ك��ه دوره اصالحات 
ادامه راه س��ازندگي اس��ت و در دولت نهم آس��يب 
ديده اس��ت و م��ا آقاي موس��وي را مي خواهيم چرا 
ك��ه او اس��تمرار همان راه اس��ت و معن��اي آن اين 
است كه اش��رافيتي كه آقاي هاشمي در اين كشور 
پايه گذاري كرد قرار است ادامه پيدا كند.« او ادامه 

داد: »آقاي موسوي مردم مي دانند كه شما گفته ايد 
كه به حمايت آقاي هاش��مي افتخار مي كنيد. سوال 
اين اس��ت كه معناي اين صحبت چيس��ت؟  چرا كه 
باالخ��ره اين معناي��ي دارد و باور ما اين اس��ت كه 
صحنه گردان اصلي آقاي هاش��مي اس��ت و باالخره 
م��ا مي بينيم كه چه كس��ي رئيس س��تاد انتخاباتي 
چه كس��ي اس��ت و اين افراد از كجا مي آيند و كجا 
جلسه مي گذارند و ارتباطاتش��ان را برقرار مي كنند 
و ش��ما نفرماييد كه ارتباطي وجود ندارد.« احمدی 
نژاد همچنين به ادعای موس��وی مبنی بر بی قانونی 
كردن دولت نهم اش��اره كرد و گفت: »ش��ما دولت 
را متهم به بي قانون��ي و ديكتاتوري كرديد آيا دوره 
خودت��ان يادتان هس��ت كه برخالف قانون اساس��ي 
آن حداق��ل اختيارات رئيس جمهور را با فضاس��ازي 
سياس��ي از آن گرفتي��د و ش��ما باي��د وزرايت��ان را 
مي برديد ت��ا رئيس جمهور آن را تائيد كند اما چون 
اختالف نظر داش��تيد كاري كرديد كه امام خميني 
)ره( وارد ش��د و ي��ك گروهي را ب��راي تعيين وزرا 
قرار دارد و اي��ن يعني عمال اختيار رئيس جمهور از 
دس��ت رفت.« وی ادامه داد: »نمي خواهم وارد اين 
ش��وم كه در دولت شما 95 ميليارد تومان از حساب 
بانك مركزي بدون مصوبه مجلس برداش��ته شد كه 
در تعطيالت تابس��تان بود و زماني كه مجلس آمد و 
آن را مش��اهده كرد، دعوايي در كشور درست شد.«
احمدی نژاد س��پس ب��ا نش��ان دادن پرونده ای از 

كم�ک  م�ا  انتخابات�ي  رقي�ب  ب�ه  خ�ارج  و  داخ�ل  از  پي�ش  4س�ال  ن�ژاد:  احم�دی 
منطق�ه  كش�ورهاي  پادش�اهان  از  يك�ي  ب�ه  ك�ه  پيغام�ي  در  هاش�مي  آق�اي  و  ش�د 
ش�د. خواه�د  س�اقط  م�اه   6 ظ�رف  دول�ت  اي�ن  نباش�يد  نگ�ران  گف�ت؛  داد، 
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موس��وی اجازه گرفت تا درباره پرونده تحصيلی يك 
خان��م صحبت كند و موس��وی هم موافقت كرد ولی 
چ��ون زمان احمدی نژاد تمام ش��ده بود اين كار به 
نوبت بعدی موكول شد تا مردم و موسوی ده دقيقه 

به اين فكر كنند كه اين چه پرونده ايس��ت؟
نوبت به ميرحس��ين موسوی كه رسيد او به آخرين 
صحبت احمدی نژاد اش��اره كرد: »يكي از مشكالتي 
كه در كش��ور است روش پرونده س��ازي و به دنبال 
برخي واژه ها گش��تن است و اين در حالي است كه 
ما مس��ائلي مانند وزير كشور دولت را داريم كه اگر 
رئيس دولت نمي دانس��ت آن فرد فوق ديپلم است و 
خ��ودش را دكترا جا زده ، نش��ان مي دهد كه ضعف 
اطالعات دولت اس��ت و اگر فكر مي كرد كه او ديپلم 
دارد آن معن��اي ديگري اس��ت كه م��ا نمي خواهيم 
آن را بگويي��م « او همچني��ن با اش��اره به وضعيت 
مال��ی ص��ادق محصولی، وزير كش��ور گفت: »زماني 
كه نمي شود مقاومت كرد آن وزير برداشته مي شود 
و جاي او وزيري گذاش��ته مي ش��ود كه مش��كالت 
ديگ��ري دارد و مث��ال پرون��ده اي در اردبيل دارد و 
ث��روت ميلياردي او جاي س��وال دارد و امروز او در 

حس��اس ترين پس��ت گذاشته مي ش��ود و در مقابل 
خط و منش��ي كه امام در خصوص انتخاب مسئوالن 
مش��خص كرده بود مغاي��رت دارد و همه اينها براي 

ما جاي س��وال دارد.«
موس��وی بار ديگر بر مسئله قانون گريزی دولت نهم 
تاكي��د ك��رد و چند مثال آورد: »انحالل ش��وراهاي 
عال��ي و عدم اج��راي مصوب��ه مجل��س و همچنين 
مصوبه مجمع تش��خيص مصلحت و دولت پاي خود 
را ت��وي ي��ك كفش كرده اس��ت و گفته اس��ت كه 
من اي��ن مصوبه را اجرا نمي كن��م و هزار جور بهانه 
مي آورد و من تصور نمي كنم كه از مجمع تش��خيص 
مصلحت مرجع باالتري داش��ته باشيم كه راي رهبر 
انقالب نيز پش��ت آن است و آن قدر هم مهم است 
ك��ه بر اس��اس مصلح��ت مي تواند از مش��كالتي كه 
ش��رعي داريم فراتر برود و در همين مجمع تصويب 
ش��د كه 18 عدد از اين شوراها احيا شود اما دولت 

هنوز هم آن مصوبه را اجرا نكرده اس��ت«
موسوي با اش��اره به انحالل سازمان برنامه و بودجه 
در دولت نهم گفت: »بن��ده مصوبات قانوني را دارم 
ك��ه دولت نمي تواند چني��ن كاري را بكند و در اين 
زمينه حساس��يت دارم و دليل آن اين اس��ت كه در 
زمان خودم حس��ي داشتم كه ممكن است عده اي با 
برنامه مخالف باش��ند و عده اي هم از اول انقالب با 

برنام��ه    مخال��ف بودن��د«

در حال��ی ك��ه هم��ه منتظ��ر بودن��د ت��ا محم��ود 
احمدی نژاد درب��اره پرونده آن خان��م صحبت كند 
او ترجي��ح داد ت��ا ابتدا ب��ه صحبتهای ميرحس��ين 
موس��وی پاس��خ دهد: » دوباره جمله قبلي ام را در 
خصوص قضاوت هاي آقاي موس��وي تكرار مي كنم و 
مي گويم كه آيا اين دولت قانون را زير پا گذاش��ته؟ 
و شما اس��تنادتان به يك مصوبه مجلس است و آن 
هم قانون شوراهاس��ت و ش��وراي نگهبان هم گفته 
اس��ت كه اين خالف قانون اس��ت و مجمع تشخيص 
ه��م مي پذيرد و اگر ش��ما مي خواهيد واقعا قانون را 
اجرا كنيد و معترض هس��تيد دو خط بنويسيد و به 
ديوان عدالت اداري ارائه كنيد و ما قانون داريم كه 
اگر دولت خ��الف قانون عمل ك��رد مي آيد و آن را 
باط��ل مي كند. « وی افزود: » بر طبق اس��نادي كه 
م��ا داريم در دول��ت قبل تع��داد مصوباتي كه باطل 
ش��د 303 عدد بود و در دولت ما 157 عدد است و 
مصوباتي كه از ما توس��ط ديوان عدالت اداري باطل 
شده است  3.2 درصد اس��ت اما در دولت قبل 6.5 
درصد است و س��وال اينجاست كه چه كسي بيشتر 
تاب��ع قانون اس��ت؟ و اصالحاتي كه م��ا در مجلس 
انجام داده ايم بيش��ترين است و ما داريم عين همان 
قانون مصوب مجمع را اجرا مي كنيم.« احمدی نژاد 
س��پس به ماجرای مدرك تقلبی ك��ردان پرداخت: 
» در ده��ه 80 يعني از س��ال 70 ب��ه بعد در دوره 
آقاي هاش��مي كه حامي ش��ما هس��تند يك موجي 
در مديريت بوجود آمد كه همه مي خواس��تند دكترا 
بگيرند و دانش��گاه آزاد هم پش��ت اي��ن قضيه بود و 
م��دام دكترا صادر كرد و آقاي كردان هم يكي مثل 
آن افراد اس��ت « او س��پس به وضعيت مالی صادق 
محصول��ی اش��اره كرد و گف��ت: » او زمانيكه پولدار 
ب��ود من به او گفتم كه آن را كنار بگذار و در دولت 
بيا و او هم آمد. آقاي موس��وي بس��ياري از مديران 
شما و آقاي هاشمي دست خالي آمدند و يك امتياز 
دالر 7 توماني دريافت كردند و با واردات و صادرات 

ميلياردر ش��دند و آق��اي صفائي فراهاني مدير دولت 
ش��ما بود و از دولت شما پولدار شد و فهرست بسيار 
زيادي اس��ت اما من نمي خواهم از آنها اس��م ببرم. 

»
احمدی نژاد خطاب به ميرحس��ين موسوی پرسيد: 
» شما آقاي موسوي مي گوييد كه اين فرد ميلياردر 
شده اس��ت س��وال من اين است كه پس��ران آقاي 
هاش��مي در كش��ور چه كار مي كنند؟ و كداميك از 
وزراي بنده در دوره وزارتش��ان پولدار ش��دند؟ و يا 
رانت��ي را خورده ان��د؟ و يا ملك��ي را خورده اند؟ من 
فهرس��تي از زمين هايي دارم كه مديران در گذشته 
گرفته ان��د كه 40، 50، 60، 80 و 400 هكتار زمين 
گرفته اند و در دوره واگذاري ما بيش��ترين مشكالت 
را در كارگاهه��ا در دوره قب��ل از اين دولت داريم و 
كس��اني اين امتي��ازات را گرفتند كه امروز از ش��ما 

حماي��ت مي كنن��د.«
رئي��س جمهور با اش��اره ب��ه هزينه ه��اي تبليغاتي 
ميرحسين موس��وي در انتخابات گفت: »اين هزينه 
س��نگين تبليغاتي شما از كجا تامين مي شود و آقاي 
موس��وي من شما را دوس��ت دارم اما اين چه نحوه 
هزينه كردن اس��ت و اين پول ه��ا از كجا مي آيد كه 
يك مورد آن ش��ركت "رش��ت الكتريك " است كه 
بدون هيچ مزايده اي به دوس��تان آقاي كرباسچي و 
همس��ر آقاي كرباس��چي دادند و كارخانه را از بيخ 
تراش��يدند و خواس��تند كه زمين آن را بفروش��ند و 
ده ه��ا مورد وج��ود دارد كه 400 هكت��ار زمين در 
هرم��زگان گرفتند در حاليكه م��ردم براي 2 هكتار 
لنگ هس��تند و آقاي موس��وي بي قانوني اين موارد      

اس��ت.  «
احمدي نژاد در ادامه اظهار داش��ت: »آقاي موس��وي 
بي قانوني استات اويل است و طرف در اينجا محاكمه 
مي ش��ود اما از زندان فراري داده مي شود و به خارج 
مي رود و ته اين جريان پس��ر آقاي هاش��مي حضور 
دارد و بي قانون��ي در پس��ران برخ��ي از همين آقايان 
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است كه امروز از شما حمايت مي كنند. آقاي موسوي 
پس��ر آقاي ناط��ق نوري چگونه ميلياردر ش��د و خود 
آقاي ناطق به اينجا رس��يد و اين افراد آقاي موسوي 

حاميان شما هس��تند و بي قانوني اين موارد اس��ت.«
احمدی نژاد سپس به پرونده ای اشاره كرد كه ذهن 
همه را به خود معطوف ك��رده بود، پرونده تحصيلی 
خانم زهرا رهنورد: »آقاي موس��وي ش��ما اين خانم 
را مي شناس��يد و در تبليغ��ات انتخاباتي كنار ش��ما 
هس��تند و برخالف همه قوانين كش��ور همزمان كه 
كارمند بودند 2 رش��ته كارشناس��ي مي خواندند كه 
يكي از آن در دانشگاه آزاد دكترا بدون كنكور گرفته 
اس��ت و بعد از آن در رش��ته غير مرتبط دانش��يار و 
استاد شده اس��ت و بدون اينكه شرايط رئيس شدن 
را داش��ته باش��د رئيس دانش��گاه ش��ده است. آقاي 
موسوي اين موارد بي قانوني است و من با اين موارد 
مخالف��م و مي گويم با رانت بازي و باندبازي و اينگونه 
موارد ك��ه يك عده اي مي برن��د و مي خورند و بقيه 
محروم مي ش��وند مخالف هستم و آقاي موسوي من 
با قانون مخالف نيس��تم و تابع قانون هستم و دولت 

ما قانون مدارترين دولت اس��ت.«
موس��وی در ده دقيقه پايانی مناظ��ره در حالی كه 
كمی از تمركز خود را از دس��ت داده بود گفت: » از 
مش��كالت صحبت با آقاي احمدي نژاد بيان مس��ائل 
غيرقانوني از ناحيه ايش��ان اس��ت و از روحيه ايشان 
مش��خص اس��ت كه چه كس��اني اينجا همراه ايشان 
هس��تند، همين رجانيوزي ها هستند كه همراه شما 
آمده ان��د ... ش��ما يك اف��رادي را م��ورد حمله قرار 
مي دهي��د كه در اي��ن فضا وجود ندارن��د و در قوه 
قضائيه نيز محكوم نش��دند و شما افرادي را سكاكي 
سرنوشت آينده بنده مي كنيد كه نمي توانند از خود 
در برابر آنچه كه ش��ما بي��ان مي كنيد دفاع كنند و 
اي��ن به نظر مي آيد كه چيزي از من نداش��ته ايد كه 
به سراغ افراد و دوره هاي گذشته رفته ايد... شما در 
ي��ك جمع 50 ميليون نفري ك��ه پاي تلويزيون ها و 
پاي تماش��اي اين برنامه نشس��ته اند چنين مسائلي 
را مط��رح م��ي كنيد و من به آنه��ا حق مي دهم كه 
از دس��ت شما ناراحت باشند و ش��ما فكر نمي كنيد 
كه آقاي هاش��مي چه كارهايي در اين جامعه انجام 

داده «
وي خط��اب ب��ه احمدي نژاد اظهار داش��ت: »ش��ما 
عكس همس��ر بنده را در برابر من نش��ان مي دهيد 
و مس��ائلي را مط��رح مي كني��د؛ ايش��ان ب��ه عنوان 
مهمترين روش��نفكر زن اين كش��ور مطرح اس��ت و 
ده س��ال براي دكتراي خود در رشته علوم سياسي 
ت��الش كرده اس��ت، ايش��ان ق��رآن پژوه اس��ت و 
افتخارش اين اس��ت كه فوق ليس��انس علوم سياسي 
دارد و ه��م دكتراي علوم سياس��ي خود را با تالش 
فراوان دريافت كرده است؛ش��ما بروي��د آن موقعي 
ك��ه كنكور ب��وده را بررس��ي كنيد، بن��ده خبر دارم 
متاس��فانه عوض اينكه معاون اجرايي شما در مسير 
حل مش��كالت مردم باش��د به دنب��ال يافتن پرونده 

براي اين قبيل مس��ائل اس��ت.«
ميرحس��ين موسوي دوباره به بحث ستاره دار كردن 
دانش��جويان در دوره هاي متع��دد پرداخت و گفت: 
»ايش��ان مي گويند س��تاره دار كردن دانشجويان در 

زمان آق��اي معين صورت گرفته. م��ن كاري ندارم 
و در زم��ان هر ك��ه صورت گرفت��ه كار بدي بوده و 
من در مورد ش��ما 4 س��ال صحبت نكردم اما وقتي 
ديدم كش��ور را ب��ه خطر مي اندازيد احس��اس خطر 
كردم، سياس��ت هاي شما سياس��ت هاي عهد قجري 
اس��ت ش��ما بانك ها را به حياط خلوت تبديل كرده 
ايد و شوراهاي متعدد از جمله شوراي پول و اعتبار 
را كه در مس��ير محدود كردن اختيارات شماس��ت 
منحل كرديد، تمامي بحث هاي من از س��ر دلسوزي 
اس��ت و بايد بپذيريم كه بس��ياري از مش��كالت در 
نتيجه همين سياس��ت هاي اش��تباه بوده اس��ت، ما 
در منطقه يك دوس��ت نداري��م و اين در نتيجه نوع 

مديريت شماس��ت.«
موس��وي در پاي��ان گف��ت: »م��ن از م��ردم بودم و 
در پاي��ان به م��ردم بازمي گردم و امي��دوارم مردم 
خودش��ان ببينند و تصميم گي��ري كنند؛ مردم را به 
ارزش ه��ا دعوت مي كنم و بايد براي مردم كار ايجاد 
كنيم، صنع��ت را تقويت كنيم؛ من به تازگي كه در 
همدان بودم چون محصول آنجا س��ير است در آنجا 
م��ردم بي��ان مي كردند كه س��ير چين��ي همه جا را 
فراگرفته و اين ناش��ي از سياست هاي غلط است اما 
آرزو مي كن��م كه نتيجه اي��ن بحث ها به نفع انقالب 

عظيم اس��المي ما باش��د.«
مناظ��ره ای تاريخ��ی ك��ه هم��ه منتظ��رش بودند 
درحال��ی تمام ش��د ك��ه در مقابل س��اختمان صدا 

و س��يما جوانان طرف��دار هر دو نام��زد آمده بودند 
ت��ا از نام��زد پي��روز خود اس��تقبال كنن��د. اگر چه 
ه��ر دو گروه مدع��ی پيروزی در مناظ��ره بودند اما 
نظرس��نجی ها ب��رای آقای احمدی ن��ژاد در فردای 
مناظره، يك رش��د پله ای را نش��ان م��ی دادند. به 
همي��ن خاطر بود كه حاميان آقای موس��وی س��عی 

كردند ت��ا تاكتيك خود در روزه��ای بعد از مناظره 
را ب��ه ايجاد ش��ك و ش��بهه درباره ادبي��ات و رفتار 
احمدی ن��ژاد در مناظ��ره اختصاص دهن��د. تاكيد 
كردن بر قبح نام بردن از ب��زرگان نظام و همچنين 
تكي��ه بر وجه احساس��ی ماجرای پرون��ده تحصيلی 
زهرا رهنورد، تالش��ی بود در جهت جلوگيری از راه 
افت��ادن موج��ی اجتماعی به نفع احم��دی نژاد. اما 
شعارهای مردم در مراسم سالگرد 15 خرداد كه در 
حرم امام برگزار می شد – و اتفاقاً در حضور آقايان 
هاش��می و خاتمی و ناطق نوری و موس��وی بود  و 
همچني��ن حركت خودج��وش مردمی در حمايت از 
صحبت های آقای احم��دی نژاد پس از نماز جمعه 
پ��س فردای مناظره، نش��ان داد ك��ه آن صحبت ها 
به دل اكثر مردم نشس��ته اس��ت. درحالی س��تاد و 
حاميان ميرحس��ين موسوی سعی داشتند كه نشان 
دادن پرون��ده تحصيل��ی زهرا رهن��ورد را ماجرايی 
ناموس��ی جلوه دهند و از نمايش كپی عكس س��ياه 
س��فيد و سه در چهار او فاجعه ای غمبار بسازند كه 
عك��س های بزرگ زهرا رهنورد ب��ر روی بيلبوردها 
در س��الن همايش های حاميان موسوی خودنمايی 
م��ی كرد و پوس��ترهای رنگی او در دس��ت جوانان 

م��ی چرخي��د.
قطع��اً می توان تاري��خ انتخابات رياس��ت جمهوری 
دهم را به دو بخش قبل و بعد از اين مناظره تقسيم 
كرد. مناظره ای كه اكثر فعاالن سياسی را به اظهار 

نظر واداش��ت و حتی ساير نامزدها هم مجبور شدند 
كه در روش ها تبليغاتی خود تغييراتی ايجاد كنند. 
ميرحسين موس��وی برای مناظره بعدی خود متنی 
را آم��اده كرد تا با خواندن آن جواب پرس��ش های 
احم��دی نژاد را بدهد. كاری ك��ه مهدی كروبی هم 

پ��س از مناظره با احمدی نژاد ب��ه فك��ر آن افت��اد.

احم�دی ن�ژاد: ب�اور م�ا اي�ن اس�ت ك�ه صحن�ه گ�ردان اصل�ي آق�اي هاش�مي اس�ت و 
اي�ن  و  اس�ت  كس�ي  انتخابات�ي چ�ه  س�تاد  رئي�س  كس�ي  ك�ه چ�ه  مي بيني�م  م�ا  باالخ�ره 
مي كنن�د برق�رار  را  ارتباطاتش�ان  و  مي گذارن�د  جلس�ه  كج�ا  و  مي آين�د  كج�ا  از  اف�راد 




