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وی در ابت��دای مناظ��ره از ب��ه وق��وع پيوس��تن 
پيش بينی س��ال گذش��ته خود اظهار تأسف كرد: 
»متأس��فم كه پيش بينی س��ال گذش��ته ام مبنی 
ب��ر گس��ترش و ايجاد تفرقه و نفاق درس��ت درمی 
آيد«. او اش��اره كوچك��ی هم به مناظره ی ش��ب 
قبل داشت: »مناظره ی ديش��ب، منازعه بود. بايد 
بحث ها م��ورد نياز مردم باش��د.« رضايی در ادامه 
ب��ا تكرار ش��عار خود مبنی بر اينك��ه: »راه من اين 
است كه يك تحول در اقتصاد كشور بوجود بياييد، 
فرهنگ متحول و سياس��ت اصالح شود«، برنامه ی 
اقتصادی خود را اين گونه تبيين كرد: »خط مشی 
م��ن از طريق آزادی اقتص��ادی و جايگزينی رقابت 
ب��ه  جای انحص��ار دنبال می ش��ود. آن هم آزادی 
ب��ه مردم، نه مردم پوپوليس��تی، يعنی كارآفرينان. 
همراه با تغيير هنجاره��ای فرهنگی.« او همچنين 
نكت��ه ای هم در مورد عزت ملی گفت: »عزت مان 

را نباي��د ب��ا نان بفروش��يم. زمان »نوش��اندن جام 
زهر« گذش��ته اس��ت.« رضايی در پايان وقت خود 
از ميرحس��ين موس��وی پرس��يد: »آيا به اصل 44 
التزام داريد؟ سياست های اقتصادی تان را توضيح 

دهيد. برای اينكه برای من مبهم اس��ت.«
اگرچه موس��وی پايان دهن��ده مناظره بود و بدون 
اينكه نگران پاس��خ احمدی نژاد باش��د زمان الزم 
برای پاس��خ گويی را داش��ت ام��ا در ابتدای اولين 
وق��ت خود ترجي��ح داد تا درباره مناظره ی ش��ب 
قب��ل، متنی را كه آم��اده كرده ب��ود از رو بخواند: 
»ادب مرد به ز دولت اوس��ت. من به تمنای قدرت 
نيام��دم. نيامدم كه به هر روش��ی ق��درت بگيرم. 
مديريت عقالنی مش��كل كشور است... مهم كرامت 
انسانی اس��ت و رد خرافه گرايی و ارائه آمار كذب. 
روش ديش��ب برای آبرو بردن از كسانی كه حضور 
نداش��تند را قبول ندارم... نمی ش��ود دولتی چهار 

س��ال باش��د و تنها برای كس��ب قدرت افشاگری 
كن��د..«

البته او قبل از خواندن متن خود يادی از خاطرات 
خود با محس��ن رضايی داش��ت و ي��ادآوری آنها را 
باع��ث انرژی گرفتن��ش خواند. موس��وی در ادامه 
گفت: »برنامه هايم منتش��ر شده است و انشاء اهلل 
مردم مورد اس��تفاده قرار دهند. ابهام مدنظر آقای 

رضايی برايم معلوم نيس��ت.«
او در ادام��ه اقتصاد جنگی را مناس��ب زمان جنگ 
دانس��ت و با پايان يافتن جن��گ آن را پايان يافته 
خواند. وی س��پس به ارائه آمارهاي��ی درباره زمان 
نخست وزيری خود پرداخت: »شاخص كلی دولت 
در زم��ان وی از 63 درصد به 40 درصد رس��يد.« 
وی گفت: »باالترين نرخ رش��د ايران معادل 12.6 
درصد كه هنوز تكرار نش��ده اس��ت را دارم. پايين 
ترين نرخ رش��د نقدينگی 6 درصد در 63 را دارم. 

مناظ�ره در س�ايه مناظره
هنوز جامعه ایران متأثر از فضای ایجاد شده در مناظره ی شب قبل ميان آقای موسوی و احمدی نژاد 
بود که یکی از آنها دوباره پش�ت ميز مناظره نشس�ت. مناطره ی ميرحسين موسوی و محسن رضایی 
درحالی برگزار شد که سایه ی مناظره ی شب قبل را بر سر خود احساس می کرد و طبيعی بود که نه 
تنها موسوی بلکه همه بينندگان نيز پيگير مباحث شب قبل باشند. مطلبی که رضایی هم به آن واقف 
بود و در ابتدای مناظره سعی کرد تا با گذشتن از بحث دیشب، فضای مناظره را به سمت دیگری ببرد. 
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پايي��ن ترين ن��رخ تورم با 6.9 درصد را داش��تم و 
ضريب جينی دولتم به 0.4 درصد رس��يد كه ايده 

آل نب��ود.«
موس��وی با اين توضيحات س��عی كرد تا خود را از 
شائبه حمايت از اقتصاد دولتی و تضاد با خصوصی 

س��ازی مبرا كند. 
رضاي��ی در وق��ت خود ب��ا بيان اينك��ه: »جوابم را 
نگرفتم«، خطاب به موس��وی گفت: »اصل 44 يك 
مانفيس��ت روشن و شفاف است. 8 يا 9 سال پيش 
ايشان به اين سياست ها معترض بودند. وقت نبايد 
صرف اقتصاد دولتی شود، زمان جنگ درست بود. 
ش��ما باي��د صريحاً نظر خ��ود را درب��اره اصل 44 

بگويي��د.«
رضاي��ی با تأكي��د بر اينكه ني��روی جوانان نيرويی 
عظيم است گفت: »بسياری از فرماندهان زمان من 
در س��پاه گمنام بودند. تنه��ا منبع ما نيروی جوان 
اس��ت. فقر و بيكاری و گرانی مرا ياد آن دوران می 

ان��دازد.«
وی ادامه داد: »ريل اقتصاد بايد عوض شود. اينكه 
از دولت بگيريم به مردم بدهيم كار ساده ای نيست. 

من اين تجربه را هم دارا هس��تم.«

موس��وی در نوبت خود در پاس��خ به رضايی گفت: 
»در اص��ل 44 دخالت داش��تم، صري��ح گفتم كه 
تدوين انبوه مصوب��ات در مجمع را قبول ندارم اما 
قانونی اس��ت.« موسوی با اش��اره به ابراز مخالفت 
خ��ود درباره اصل 44 گفت: »سياس��ت كلی يعنی 
مث��اًل جنگ جن��گ تا رف��ع فتنه. اص��ل44 برای 
اقتصادمان مفيد اس��ت اما بس��ط اي��ن اصل قانون 
اساسی را قبول نداريم. اما نبايد در اجرای آن پس 

از تصويب نظام ترديد كنيم.«

موس��وی بعد از اينكه درباره ل��زوم عمل به قانون 
حت��ی در ص��ورت مخالفت با آن صحب��ت كرد، به 
س��راغ نفت رفت: » تبديل صنع��ت نفت به موتور 
محرك اقتصاد برای ما مهم اس��ت. مشكل صنعت 
نف��ت ما مس��تقل ب��ودن آن از مجموعه ی صنعت 
داخل��ی اس��ت... اس��تفاده بجا از صنع��ت نفت كه 
خبرگی من اس��ت، همان موتور نفت اس��ت همان 

طور كه تجربه دارم و می تواند مفيد باش��د.«
رضايی در پاس��خ به موسوی گفت: » اگر به كاری 
معتقد نباشيد، هرچقدر با انگيزه و منضبط باشيد، 

مشكل است.«
وی با اشاره به ظرفيت باالی كشور درباره نخبگان 
گف��ت: »دانش��گاه ها يك حج��م انب��وه و كارآمد 
كارشناس��ان را دارند. از نخبگان داخل تهران فقط 
نباي��د اس��تفاده كرد. حج��م نخبگان كش��ور زياد 
اس��ت.« رضايی در ادامه افزود: » سازمان مديريت 
را متفاوت احيا می كنم و 9 فدرال اقتصادی ايجاد 

م��ی كن��م.  «
رضايی در پايان از موس��وی پرسيد: »آيا شما نمی 

خواهيد در نظام مديريت��ی تحولی ايجاد كني��د؟«
موس��وی ادامه داد: »اختيارات شوراها كاهش پيدا 

كرده و اآلن حداكثر ش��هرداری را اداره می كنند. 
برخی وظايف وزارت خانه ها را به شوراها می دهم. 
ايجاد 7 يا 8 ناحيه اقتصادی در كشور را دنبال می 
كنم. تحول در نواحی اقتصادی به سرتاس��ر كشور 

تس��ری می يابد.«
رضايی در آخرين وقت خود به طرح خود برای پول 
نفت اشاره كرد و گفت: »وظيفه ی صندوق  توسعه 
 ملی، سرمايه گذاری است نه توزيع پول. پول نفت 
برود داخل صندوق و س��هام آن صندوق در دست 

مردم باشد.« وی خطاب به موسوی گفت: »نواحی 
اقتصادی مورد نظر موس��وی خوب است اما ضعيف 

تر از فدرال اقتصادی اس��ت.«
رضايی در ادامه با اش��اره به نقش باالی جوانان در 
دولت خود گفت: »اگر اجازه ی اش��تباه جوانان در 
آزادسازی خرمش��هر را نمی داديم، آزاد نمی شد. 
م��ن دولت رس��می دارم و دولت در س��ايه، دولت 
س��ايه ام ش��امل اتاق فكر با حضور سابقون است. 

منتقدين هم در دولت س��ايه هس��تند.«
موس��وی درباره دولت ائتالفی رضايی گفت: »تفكر 
م��ن از دولت س��ايه همانند انگليس اس��ت كه در 
آن احزاب مخالف دولت س��ايه تشكيل می دهند. 
ايجاد دولت در دولت باعث اغتش��اش اس��ت، اما با 

اتاق فكر موافقم.«
رضايی در آخري��ن بخش از صحبت هايش با دفاع 
از طرح دولت در س��ايه خود گف��ت: »با دولت در 
س��ايه دچار اشكال نمی ش��ويم. كار كارشناسی و 
نظارت می كنند و دست و پای وزير را نمی گيرند. 

حاال ش��ما می خواهيد بگوييد، اتاق فكر.«
رضايی س��پس خطاب به موسوی گفت: »در زمان 
دولت آقای خاتمی كه شما هم مشاور بوديد، توجه 

چندانی هم به فرهنگ نديديم.«
موس��وی در نوبت آخرين خود باز هم اشاره ای به 
مناظره ی ش��ب گذشته داش��ت و با قرائت بخشی 
از فرمان هش��ت ماده ای ام��ام خمينی)ره( گفت: 
»دي��روز ديديم ب��ا چه س��خاوتی از س��ران نظام 
آبروري��زی می كردن��د.« موس��وی در پايان گفت: 
»اقتص��اد دولتی را باي��د با ديد امني��ت ملی نگاه 
كني��م، اكنون چنين نيس��ت و گرن��ه تحمل برنج 

باس��ماتی در   رش��ت  را   نداش��ت.«
در آخرمناظره نيز مجری تلويزيونی برای چندمين 
مرتب��ه اعالم كرد: طبق قانون اگر درباره كانديدای 
س��ومی در مناظره ای صحبت شود وی وقت دفاع 

از خود خواهد داش��ت. 

اگرچ�ه موس�وی پاي�ان دهن�ده مناظ�ره ب�ود و ب�دون اينك�ه نگ�ران پاس�خ احم�دی ن�ژاد 
باش�د زم�ان الزم ب�رای پاس�خ گوي�ی را داش�ت ام�ا در ابت�دای اولي�ن وق�ت خ�ود ترجيح 
بخوان�د رو  از  ب�ود  ك�رده  آم�اده  ك�ه  را  متن�ی  قب�ل،  ش�ب  ی  مناظ�ره  درب�اره  ت�ا  داد 




