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كروبی در پاس��خ س��وال مجری درباره تفاوت ش��يوه 
هزين��ه ك��ردن درآمدهای نفتی در برنام��ه های او در 
مقايسه با دولت احمدی نژاد گفت: » شما بحث خوبي 
را مطرح كرده ايد و س��وال بسيار درستي است اما من 
قباًل شعاري دادم و انگيزه حضور خود را اعالم كردم و 
روي آن بحث مي كنم كه به چه دليل در عرصه حضور 

پيدا كردم و انگيزه من چه چيز بوده است«
او س��پس به سكوتش در قبال دولت نهم طی سالهای 
گذش��ته اش��اره كرد و گفت: »اوايل كه از من س��وال 
مي كردن��د من اگر س��وال و اش��كالي داش��تم جواب 
نمي دادم و اعالم مي كردم كه دولت آمده و كار خود را 
شروع كرده و اين در حالي بود كه من معترض بودم اما 
چون شوراي نگهبان تأييد و تنفيذ كرده بود ما ديگر بر 
روي آن بحث نمي كرديم اما گاهي اشكاالت و ايراداتي 
وارد مي كنيم و حت��ي مدتي هيچ نقدي نمي كردم اما 
اين اواخر كه آمدم ديگر مصمم شدم و نقدهايم بيشتر 

شد و حتي خودم را براي اين كار آماده كردم.«
كروبی س��پس ب��ا تاكيد بر اينكه صريح و ش��فاف و با 

قاطعيت صحبت خواهد كرد، به دو مورد اش��كالی كه 
درباره احمدی نژاد وارد می دانست اشاره كرد. هاله نور 
و ماجرای دزديده ش��دن احمدی نژاد توسط نظاميان 
آمريكايی در عراق: »بنده معتقدم كه از اول مسئوليت 
دولت آقاي احمدي نژاد اگر برخوردي معقول و منطقي 
و حس��اب ش��ده با آقاي احمدي نژاد مي شد اوضاع به 
اين مسير كشيده نمي ش��د و آن مساله، ماجراي هاله 

نور است.« 
وي با توضيح ماجراي هاله نور گفت: »زماني كه بحث 
هاله نور را ش��نيدم اول باورم نش��د اما كسي كه البته 
نمي خواهم اس��م او را ببرم به او گفتم كه اينقدر الزم 
نيس��ت در انتخابات دش��مني شود و كس��ي بيايد هر 
چيزي را جعل كند و به طرف نسبت دهد و تا من فيلم 

آن را نديدم و تا از قم تحقيق نكردم باورم نشد«
او س��پس با بيان اينكه آقاي احمدي ن��ژاد زماني كه 
به عراق تش��ريف ب��رده بودن��د گفتند كه ق��رار بوده 
آمريكاي��ي  ها ايش��ان را بدزدند گف��ت: »اينكه آمريكا 
خبيث و مستكبر است شكي نيست اما در دنيا حساب 

و كتاب��ي وج��ود دارد و اين گونه نيس��ت كه بخواهند 
كس��ي را بدزدند چرا كه آنها محاسبه منافع ملي خود 
را مي كنند.« كروبي ادامه داد: »جالب تر اين اس��ت كه 
آق��اي احمدي ن��ژاد چند روز بعد اع��الم كرد كه اين 
آمريكايي ها در اثر برخوردهاي من و عكس هايي كه با 
آنها گرفتيم در حالي كه بوش خواسته بود ديوار صوتي 

ايران را بشكند آن سرباز ها از بوش اطاعت نكردند«
وقت��ی نوبت به محمود احمدی نژاد رس��يد او با گفتن 
چند جمله از تمام صحبتهای مهدی كروبی عبور كرد: 
»به نظر م��ن بحث هايي كه آقاي كروبي مطرح كردند 
اصاًل نياز به پاس��خ ندارد چرا كه اي��ن موارد هرگز به 
اداره كشور و شيوه مديريت كشور مربوط نيست و من 
تصور كردم كه ايش��ان مي خواهن��د تصميمات بزرگي 
كه دولت در عرصه هاي اقتصادي، سياس��ي و صنعتي 
گرفته است را بيان كنند. آقاي كروبي دو ادعا را مطرح 
كردن��د كه در ادعاي اول س��اختگي ب��ودن آن كاماًل 
مش��خص و معلوم اس��ت و در دومي هم انگار ايش��ان 
جاي آمريكايي ها نشسته و از آنها دفاع مي كنند و بهتر 

پايان يک ش�يخ
انتظار می رفت بعد از مناظره دو ش�ب پيش، مهدی کروبی با دس�ت پری مقابل محمود احمدی نژاد 
بنش�يند. س�تاد کروبی و حاميان او قبل از مناظره برای احمدی نژاد خط و نش�ان کشيده بودند که 
اسناد و مدارکی را درباره او رو خواهند کرد. مهدی کروبی آمده بود تا ابتکار عمل را از احمدی نژاد 
بگيرد و با طرح سوالها و افکندن شبهه های زیادی اجازه طرح موضوع را به او ندهد. این استراتژی با 
توجه به اینکه بر اساس قرعه، شروع کننده مناظره مهدی کروبی بود در دستور کار وی قرار گرفت. 
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اس��ت اجازه دهند در اين خصوص خ��ود آمريكايي ها 
اظهار نظر كنند.«

احم��دی ن��ژاد در ادام��ه، روش متفاوت��ی را در پيش 
گرفت. او با ارائه آمار و نشان دادن نمودارها به مقايسه 
دستاوردهای دولت نهم نسبت به دولت ها ی گذشته 
پرداخ��ت: »همان طور ك��ه مش��اهده مي كنيد توليد 
ناخال��ص داخلي در دولت نهم علي رغم همه تحريم ها 
و فش��ارها 6/25 درصد طي 3 سال شده در حالي كه 
در دولت گذش��ته 5/61 درصد ب��ود و در حالي كه ما 
تحريم و بحران هاي جهاني داشتيم اما رشد اقتصادي 

ما افزايش پيدا كرد.« 
رئيس جمهور يكي ديگر از ش��اخص ها را نرخ بيكاري 
ناميد و با ارائه آمار آن به مردم گفت: »از س��ال 83 تا 
امروز نرخ بيكاري در فصل حساب مي شود كه من يك 
فص��ل از آن را به عنوان نمون��ه آورده ام كه فصل بهار 
است و ما در ابتداي سال 84 نرخ بيكاري مان باال بوده 
اما از ابتداي 84 نرخ بيكاري رو به كاهش اس��ت و اين 
امر به طور مس��تمر است و اين كامال روشن است. اين 
امر در حالي اتفاق مي افتد كه در تمام دنيا نرخ بيكاري 

در حال افزايش است.«
كاه��ش ضريب جين��ي، افزايش حقوق بازنشس��تگان 
و كاه��ش اس��تقراض از بان��ك مركزی توس��ط دولت 
ش��اخص هايی بودند كه رئيس جمهور با نش��ان دادن 
آمار و نمودار در مورد آنها س��خن گفت. او در ادامه به 
مس��ئله تورم پرداخت: » ما شاخص تورم را 4 سال به 
4 س��ال و از سال 60 داريم كه در 4 سال اول دولت ها 
ن��رخ تورم علي رغم بحران جهاني و علي رغم اين همه 
بدهي دولت قبلي به بانك مركزي به گونه اي است كه 
4 س��ال اول دولت نهم از همه آنها كمتر اس��ت يعني 
4 س��ال اين دولت 16/5 درصد و 4 س��ال اول دولت 
آقاي خاتمي 17/03 درصد و 4 س��ال اول دولت آقاي 
هاش��مي 17/58 و 4 سال اول دولت آقاي ميرحسين 
موسوي 18/9 درصد است... در حالي كه در تمام دنيا 
اين نرخ در حال افزايش اس��ت و در كش��ورهاي بدون 
نفت از 9/3 به 15درصد و در كش��ورهاي نفتي خليج 
فارس از 10/3 به 15/6 درصد رس��يده اس��ت و معني 
آن اين است كه بيش از 50 درصد به عدد تورم اضافه 

شده است.«
احمدي نژاد خطاب به افرادي كه مي گويند اداره كشور 
بر روش غلطي اس��توار اس��ت گفت: »وقتي مي گوييد 
اداره كشور بر روش غلطي است بايد اين موارد را با هم 
مقايسه كنيد وگرنه اينكه فردي صحبتي كرده است و 
يا گفته اس��ت كه مردم به حرف من گوش مي دادند يا 

نمي دانند، مطرح نيست.«
وي خطاب به كروبي گفت: »آقاي كروبي من متاسفم 
و س��وال اين اس��ت كه آيا مي توان با اين حرفها كشور 
را اداره ك��رد و اينكه ش��ما مي گوييد من يك نواري را 
ديده ام كه فالني فالن حرف را مي زد مهم نيس��ت اما 
م��ن تأييد مي كنم كه حرفي به آمريكايي ها زده ام و به 
نخس��ت وزير عراق هم گفته ام كه اگ��ر آن را تكذيب 
كنند، اسناد آن را منتشر خواهم كرد و جالب است كه 

آمريكايي ها آن را تكذيب نكرده اند.« 
كروبی در نوبت دوم خود به اهميت صداقت و زش��تی 
دروغ اش��اره كرد و سپس در مورد آمارهای ارائه شده 
توس��ط احمدی نژاد گفت: » )انگار( من از بيابان آمدم 

و اصاًل اطالعاتي ندارم، ولي16 سال در مجلس شوراي 
اس��المي بودم و از گروههايي هس��تم كه از همان اول 
در مجلس بودم يعني زماني كه ش��ما بخش دار ماكو يا 
فرماندار خوي بوديد من در مجلس نايب رئيس بودم؛ 
من كه از بيابانها نيامده ام. من خودم با آمار و ارقام سر 
و كار دارم و تمام كسانيكه اين آمار و ارقام را مي دهند 
خالف آمار و ارقام شماست.« و » آقاي احمدي نژاد چون 
رئيس دولت است فرمايش هايي دارد كه مي گويد. من 
كه چيزي دستم نيس��ت و مي گويد تو خبر نداري؛ به 
مال گفتند وسط زمين كجاست گفت كه اينجاست اگر 
قب��ول نداريد متر كنيد... اينكه نمي ش��ود برادر عزيز! 
من مي گويم دوس��تان ش��ما بيايند نه در صدا وسيما 
بلكه در دانش��گاهها با دوس��تان ما بنشينند و صحبت 
كنند. بانك مركزي گفته اس��ت تورم 25 درصد است 
ش��ما اين روزها آن را رس��انده ايد به 14 درصد با يك 

محاسبات عجيب.«
كروبی با ذكر اين نكته كه ننه جونش فوت كرده است 
گفت: »تورم غير از مس��ائل علمي، با ش��كم و زندگي 
مردم س��ر و كار دارد. خياالت و توهم نيست. ننه جون 

من هم تورم را مي فهمد.«
وي افزود: »من االن هم انقالبي هستم با همان سوابق 
و در خط امام. خط انحراف و كجي كه با امام مش��كل 

داشت شما را هدايت مي كند. جمهوري اسالمي ايران 
س��ه كلمه مورد نظ��ر امام بود كه ب��راي جمهوريتش 
محدوديت قائل ش��ديد ش��ما چرا از اين همه آدم كه 
رد صالحيت ش��دند دفاع نكرديد... شما رئيس جمهور 
مملكت هس��تيد ولي هر دو مجلس كه 2 هزار نفر رد 

صالحيت كردند با شما مشكل دارند.«
مهدی كروبی در ادامه به بيان اتهاماتی درباره محمود 
احمدی نژاد پرداخت: » به دس��تور ش��ما 40 ميليارد 
تومان وام دادند به آقاي محصولي؛ ما نمي توانيم اس��م 
ببريم. بايد يك كميته تحقيق درس��ت شود تا ببينيم 
صحبتهاي آقاي احمدي نژاد درس��ت است يا نه و اگر 
درست بود با رشادت تمام مي آيم و از مردم عذرخواهي 
مي كنم. ش��ما همين تعه��د را بدهيد. ولي قوه قضاييه 
مي گويد اين آقا اينقدر هياهو مي كند ولي يك پرونده 
ارائه نداده اس��ت... چرا ديوان محاسبات مي گويد يك 
ميليارد دالر گم شده است. شما گفتيد اشتباه شده اما 
آنها دوباره اين موضوع را مطرح كردند. چرا مي گويند 
300 ميليارد تومان در زمان ش��ما كه ش��هردار تهران 
بوديد گم ش��ده و چند بار خواس��تند بررس��ي كنند و 
كميس��يون مربوطه هم دو بار تصويب كرد ولي صحن 
مجلس جلوي آن را گرفت؛ خب مجلس��ي كه دو هزار 
نفر آن را ش��وراي نگهبان رد مي كند همين مي شود... 
در پرونده نفت اردبيل خود قوه قضاييه مي گويد جلوي 
آن را گرفتي��م؛ رقمي ك��ه وقتي حض��رت عالي آنجا 
بوديد. حاال من اگر فساد نمي شد اسامي را مي گفتم و 

آيا اينها نبايد مشخص شود؟ «
در ادام��ه اين مناظره، محمود احمدي نژاد تاكيد كرد: 
»آقاي كروبي! اطالعاتي كه به ش��ما داده اند اطالعات 

غلطي اس��ت. يكي از آنها را فقط اثبات كنيد بقيه اش 
بماند.« 

وي اف��زود: »ش��ما گفتيد ك��ه 40 ميلي��ارد تومان به 
دس��تور من به آقاي محصولي داده ش��ده است؛ سند 
خود را به قوه قضاييه بدهيد. اينها بازي تبليغاتي است. 
اگ��ر آقاي محصولي در عم��رش يك ريال از بانكي وام 
گرفته اس��ت مال آقاي كروبي و تيمش چه برس��د به 

اين 40 ميليارد.«
محمود احمدی نژاد در ادامه با اش��اره به مستند بودن 
آمار ارائه ش��ده توس��ط وی گفت: »اين آمار رس��مي 
بانك مركزي اس��ت. آمار رسمي مركز آمار ايران است 
و اگر اينها را قبول نداريد دوستان شما كه در گذشته 
مسئوليت داشتند چطور از عملكردشان دفاع مي كنند. 
اين همه پول گرفتند در كش��ور چه كار كردند. شما با 
اي��ن كار گذش��ته خود را هم زير س��وال مي بريد. اين 
آم��ار در گذش��ته بوده و االن هم هس��ت. همه دولتها 
بر اس��اس بانك مركزي و مركز آمار گزارش مي دهند. 
دولت آقاي خاتمي بر چه اساس��ي گزارش مي داد؟ آيا 
خودش مي رفت متر مي كرد يا آقاي هاش��مي خودش 

مي رفت اندازه گيري مي كرد.«
وي با اش��اره به جزوه آمار توهين ها و اتهامات روزنامه 
متعل��ق ب��ه كروبي)اعتماد مل��ي( گف��ت: »اينها تيتر 

اتهاماتي است كه روزنامه شما به من زده است؛ اگر در 
دوران مس��ئوليت من چه در دولت، چه در استانداري 
و چه در ش��هرداري يك ريال كسي سند تخلف داشت 
و ن��ه 300 ميليارد تومان، هزار دفعه روزنامه ش��ما و 

دوستانتان پر مي كردند.«
احمدی نژاد با طرح پيش��نهادی مبنی بر ارائه ليست 
اموال ش��خصی توس��ط نامزدها و اعضای ستادشان از 
كروبی پرس��يد: »اگر كس��ي به من پول داده سند آن 
را منتش��ر كند. ش��ما يك 300 ميلي��ون و يك 200 
ميليون از شهرام جزايري پول گرفتيد كه 300 ميليون 
را تأييد كرديد و 200 ميليون نيز در پرونده ثبت شده 
اس��ت كه او گفته و البته من تأييد نمي كنم. شما يك 
ش��خصيت سياسي هس��تيد. چرا او اين پول را به شما 
داد و هيچ س��وال نكرديد كه چ��را و با چه هدفي اين 

پول را به شما داد؛ اين سوالها بازهم باقي است.«
وی در ادامه گفت: »ما روي هوا حرف نمي زنيم. وقتي 
مي گوييم تورم رو به پايين است همينطور است. همان 
موقع كه تورم 25 درصد بود بانك مركزي آن را اعالم 
ك��رد و االن ه��م كه تورم زير 15 درصد اس��ت همان 
بان��ك مركزي اع��الم مي كند نه اينك��ه كس ديگري 
بخواه��د اين ح��رف را بزند؛ بانك مرك��زي روز به روز 
تورم را اع��الم مي كرد و ما هم نفي نكرديم چون خود 

مردم آن را حس مي كنند.«
مه��دی كروبی در نوبت خود با اش��اره به مناظره بين 
احمدی نژاد و موسوی گفت: »جرات شما زياد است و 
اس��م هم مي بريد ولي من نمي توانم اسم افراد را ببرم. 
شما با شخصيتي مانند مهندس موسوي راجع به يك 
خانم س��وال مي كنيد و مي گوييد بگويم يا نگويم؟ در 

احمدی نژاد :شما گفتيد كه 40 ميليارد تومان به دستور من به آقاي محصولي داده شده است؛ 
س�ند خ�ود را به قوه قضاييه بدهيد. اينها بازي تبليغاتي اس�ت. اگر آق�اي محصولي در عمرش 
ي�ک ري�ال از بانكي وام گرفته اس�ت مال آقاي كروبي و تيمش، چه برس�د به اين 40 ميليارد.
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حاليكه كه خانم رهنورد قبل از انقالب شناخته شده تر 
از آق��اي موس��وي بود چراكه دو تا كت��اب و برو بيايي 

داشت و اهل فكر وانديشه بود.«
او س��پس ادام��ه داد: »م��ن ع��الوه بر اينكه ب��ا آقاي 

هاش��مي دوس��ت و رفيق هس��تم باهم اخت��الف نيز 
داري��م به طوريك��ه دوره قبل در مقابل من ايس��تاد و 
امروز هم آقاي موس��وي را تاييد مي كند و من را تاييد 
نمي كند. آقاي ناطق نوري هم از دوستان قديمي ما و 
از چهره هاي موجه اس��ت اما ما حتي از او هم انشعاب 
كرديم ولي دوستي و رفاقتمان پابرجاست و ايشان در 

شهردار شدن شما هم نقش زيادي داشت«
اين كانديداي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
در خص��وص سياس��ت خارجي دولت نه��م نيز گفت: 
»ش��ما مي گوييد سياس��ت خارجي ما غوغا كرده. اين 
چه غوغايي اس��ت كه ش��ما تبريك هم كه مي گوييد، 
جوابت��ان را هم نمي دهند... آقاي جنتي نامه ش��ما را 
ب��ا نامه امام)ره( مقايس��ه كرد. گورباچ��ف هنوز به آن 
نامه امام)ره( افتخ��ار مي كند.... رابطه ما با همه جا به 
هم خورده و مش��كالت جدي مثاًل با ايتاليا، كشورهاي 
اروپايي و خيلي كش��ورها بوجود آمده است و از طرف 
ديگر ش��ما مي گوييد تحريم ها عليه ايران اثري ندارد 

ولي من مي گويم كه ما با همه اينها مشكل داريم.«
دبي��ركل حزب اعتماد ملي با اش��اره ب��ه برخي اظهار 
نظره��اي مقامات رژيم صهيونيس��تي اظهار داش��ت: 
رئيس سابق موساد مي گويد: »اگر صدها ميليارد دالر 
از س��وي موساد خرج شده بود تا كسي منافع اسرائيل 
را تامين كند، احدي بهتر از احمدي نژاد نمي توانست 

اين خدمت را انجام دهد.«

وی افزود: »ش��ما به يكي از اجالس عربي رفتيد و در 
زي��ر عبارت خليج عربي نشس��تيد و عكس ش��ما هم 
موجود است و ما حاال بايد تو سر خود بزنيم و بگوييم 
كه اينجا خليج فارس اس��ت؛ ام��روز عربها آنقدر پررو 

ش��ده اند كه مي گويند مثاًل ما در صورتي در مسابقات 
ورزشي كشورهاي اسالمي شركت مي كنيم كه به جاي 

خليج فارس كلمه خليج بنويسيد.«
محمود احمدي ن��ژاد در ادامه مناظره گفت:» باالخره 
آق��اي كروبي جواب ندادند كه چرا از ش��هرام جزايري 
پول گرفته اند.« )كروب��ي بالفاصله بابيان اينكه آفرين 
به هوش��تان مي گويم خاطر نش��ان كرد: ش��ما جواب 
س��واالت من را نداديد و من هم مخصوصاً جواب شما 

را ندادم.(
الري  آق��اي  ش��هرداري  موض��وع  »در  اف��زود:  وي 
مي خواستند پرونده سازي كنند به من گفتند برو كنار 
م��ن گفتم هرچه از من داري��د در روزنامه چاپ كنيد 
و االن هم به ش��ما مي گويم هر چ��ه از من يا خانواده 
م��ن داري��د در روزنامه تان چاپ كني��د و پاي آن مرد 
و مردانه بايس��تيد. مردم بايد بدانند چه كس��ي رئيس 
جمهور آنان اس��ت. من مي گويم همه اموال، ستادها و 
وزرايم��ان را اعالم كنيم هر چه تقلبي بود قوه قضاييه 

آن را بگيرد.«
احمدي نژاد در ادامه تاكيد كرد: »باالخره شما نگفتيد 

آن 300 ميليون چه شد.«
احمدي نژاد افزود: »راجع به رژيم صهيونيستي كه من 
ننگم مي آيد اسم اسراييل را براي آن ببرم، امام جمله 
زيبايي فرمود و گفت كه اينها آنقدر نجس هستند كه 
اگر خود را به دريا بزنند آن را نجس مي كنند ولي آنها 

در زمان جن��گ همين ادعاي آق��اي كروبي را كردند 
براي آنكه بگويند ملت ايران با اس��رائيل ارتباط دارد و 

از آن سالح مي خرد.« 
وی ادامه داد: »شما مي گوييد به ايتاليا رفته ايد و شما 
را تحوي��ل گرفته اند. نوش جانتان! از نظر من دنيا فقط 
چند كش��ور اروپايي و آمريكايي نيس��ت. آقاي كروبي 
به موازي��ن امام برگردي��د. اينقدر انح��راف از موازين 
امام از ش��ما بعيد است. چند كشور اروپايي تحويلمان 
نگرفتند؟ من به 60 كش��ور خارجي رفتم و 60 رئيس 
جمهور به كش��ور م��ا آمدند و وزارت خارج��ه اينها را 

اعالم مي كند.«
احمدي نژاد گفت: »بنده اگر ان ش��اءاهلل در اين دوره 
هم رأي بياورم به هيچ وجه از سياس��ت هاي خارجي 
ش��ما و آقاي خاتمي پيروي نخواهم ك��رد، چون آنها 
را به ضرر كش��ور مي دانم و نتيجه آن هم معلوم ش��د 
كه انرژي هس��ته اي را دادند و محور شرارت هم شدند 
و تعهد هم دادند ولي االن همه چيز برگش��ته اس��ت. 
ضمن اينكه من آماده ام ش��ما تشريف بياوريد و اينكه 
مي گوييد آموزش بده ، من به عنوان يك شاگرد براي 
ش��ما توضيح مي دهم اما يك جمله بگويم كه امروز در 
ديپلماسي، ديپلماس��ي عمومي حرف اول را مي زند و 
من خواهش مي كنم اين را جنابعالي هم مطالعه كنيد 
و به دوس��تانتان هم كه اين حرفه��ا را تهيه مي كنند 
تذكر دهيد. ش��ما بايد افكار عمومي دنيا را در دس��ت 

بگيريد.«
وي خطاب به كروبي افزود: » من پاس��خ شما را درباره 
خلي��ج عرب��ي نمي گويم بلكه ب��ه اس��اتيد زبان عرب 
ارجاع مي دهم كه مي گوين��د در "دول الخليج العربيه 
"، "العربي��ه " ب��ه دول برمي گردد نه ب��ه خليج و هيچ 
وقت نمي گوين��د "خليج عربيه " بلكه مي گويند خليج 

عربي.« 
احمدي نژاد گفت: »من متاس��فم ش��ما و دوستانتان 
چن��د بار اين ح��رف را زده اي��د. اجازه دهيد اس��اتيد 
زبان عربي اين را تش��ريح كنند... خ��ود همان رئيس 
كش��وري كه ما رفتيم بالفاصله مصاحبه كرد و گفت: 
كشورهاي عربي اشتباه مي گويند و حق با ايران است. 
ما قويترين ديپلماس��ي را ب��ه كار گرفتيم و از آن هم 

حمايت مي كنيم.«
احمدی نژاد ادامه داد: »ش��ما در سال 65 رئيس حج 
بوديد و آنجا س��خنراني كردي��د و اعالم كرديد كه راه 
نجات فلس��طين بس��يج عمومي و جنگ مس��لحانه با 
اسرائيل است و جمهوري اسالمي با همه امكانات خود 
آم��اده اس��ت، در اين مبارزه به ص��ورت جدي و فعال 
ش��ركت كند... شما گفتيد در اين رابطه 300 هزار نفر 
در گردانهاي قدس س��ازماندهي شده اند. شما جنگ را 
تنها راه مقابله با اسرائيل خوانديد و گفتيد براي مبارزه 
با اس��رائيل بايد برويم و مبارزه مس��لحانه كنيم. حال 
من از ش��ما مي پرسم ش��ما چه كاره نظام بوديد؟ االن 
مواضع سياست خارجي ما هم مورد تاييد ملت است و 
هم مورد تاييد مجلس است و هم مورد تاييد رهبري؛ 

بقيه چه كاره اند؟«
دكت��ر محمود احمدی نژاد در ادامه به بيان يكی ديگر 
از ش��اخص ه��ای اقتصادی پرداخت: » از س��ال 60 و 
63 از دول��ت دوم )64 ت��ا 67( بي��ش از درآمد ارزي 
واردات ش��ده يعني ي��ا از خارج ق��رض گرفته اند يا از 

احمدی ن�ژاد :اگ�ر كس�ي ب�ه من پ�ول داده س�ند آن را منتش�ر كند. ش�ما ي�ک 300 ميليون 
و ي�ک 200 ميلي�ون از ش�هرام جزاي�ري پ�ول گرفتي�د ك�ه 300 ميلي�ون را تأيي�د كردي�د. 
ش�ما ي�ک ش�خصيت سياس�ي هس�تيد. چ�را او اي�ن پ�ول را ب�ه ش�ما داد و هي�چ س�وال 
نكردي�د ك�ه چ�را و ب�ا چ�ه هدفي اين پ�ول را به ش�ما داد؛ اي�ن س�والها بازهم باقي اس�ت.«
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بان��ك مركزي. در دولتهاي قبل ه��م همين طور بوده 
يعني باالي 100 درصد. در اين دولت نس��بت واردات 
به صادرات نفت و گاز 83 درصد ش��ده است و نسبت 
واردات به درآمدهاي ارزي 63 درصد شده است؛ يعني 
صادرات غير نفتي ما رشد جهشي داشته و درآمد ارزي 
ما ذخيره ش��ده و امروز ذخاي��ر ارزي بانك مركزي ما 
باالترين و مطمئن ترين در طول تاريخ كشور است.كه 
من عدد آن را نمي گوي��م ولي مراكز اقتصادي جهاني 
آن را تا 120 ميلي��ارد دالر برآورد كرده اند.« احمدي 
نژاد خاطر نش��ان كرد ضمناً ماجراي ش��هرام جزايري 

فراموش نشود.
حجت االسالم مهدي كروبي كانديداي انتخابات دهم 
رياس��ت جمهوري در ادامه مناظره گفت: »چند نكته 
را در اينج��ا عرض مي كن��م و موضوع آقاي جزايري را 
هم مي گويم؛ اوالً س��ال 65 حتماً لش��گر قدسي وجود 
داشته يا نداشته، من نگفتم. من هميشه وقتي در آنجا 
صحبت مي كردم بر اساس سياست امام بوده كه صريح 
مي گفت نه شرقي نه غربي و براساس مبناي حرف امام 
مي گفتند مي خواهيم راه پيمايي كنيم و ما مي خواهيم 
جهان اس��الم را مقابل اين دو تا قرار دهيم... سال 65 
متأس��فانه سالي بود كه در آن هواپيمايي از ما گرفتند 
كه معلوم ش��د يك س��ري مواد منفجره در آن بوده و 
آن هواپيما را نگه داشتند و بنده هم هيچ خبر نداشتم 
اما با قاطعيت ايستادم تا همه آنها را گرفتم و آوردم و 

فقط 3 نفر از آنها آنجا ماندند كه اصلي بودند.«
كروبي اظهار داش��ت: »در مورد كارشناس��ان، من يك 
س��ؤال را جواب ندادم و آق��اي احمدي نژاد هي به آن 
اشاره مي كند در حالي كه من 10 سؤال از شما كردم و 
هيچكدام را جواب نداده است، من مي گويم قوه قضاييه 
درباره پرونده اردبيل توضيح دهد... من انقالبي هستم 
و همان انقالبي ريش��ه دار و حساب شده حرف می زنم 
منتهي مي گويم بايد حساب شده حرف بزنيم چون اگر 

نسنجيده حرف بزنيم دشمن تراشي مي كنيم«
وي ادامه داد: »اما در مورد قضيه آقاي جزايري، ببينيد 
آقاي احمدي نژاد من خدمت شما عرض كنم، اين يكي 
را چون دو سه بار شما تأكيد كرديد من گفتم... من يك 
روحاني هس��تم و اجازه هايي از امام دارم كه هيچ كس 
اي��ن اجازه ها را ندارد و ح��اال بعضي هايش را هم اينجا 
كتبي دارم، دوم اينكه پرونده من در زمان انقالب يك 
بخش��ش به امور مالي برمي گردد يعني اجازه داش��تم. 
... ه��ر روز صبح پيش آي��ت اهلل صانعي مي رفتم و پول 
مي  گرفت��م و و قباًل هم پول تحصن و همه اينها با من 
بود و يكي دوبار ش��يراز و خوزستان رفتم و پول بردم 
و وقتي امام وارد شد، 7 ميليون تومان آن زمان دست 

من بود و من شدم مسئول كميته امداد.«
كروب��ي تصريح كرد: »به تدريج امام پش��ت س��ر هم 
ب��ه من احكام دادند و من هم ش��هرتي پيدا كردم كه 
مس��لمانان داخل و خارج براي من پول مي آوردند و از 
اموال مصادره اي به من مي دادند كه بين مردم تقسيم 
مي كردم و حس��ابش هم از دولت جدا ب��ود، در مورد 
آق��اي جزايري هم اص��اًل من عادت ن��دارم كه بگويم 
چه ف��ردي يا افرادي پيش من آمدن��د، آقاي جزايري 
را آوردن��د و دو مرتبه هم آقاي جزايري هم پول داد و 
300 ميليون تومان بوده و 200 ميليون تومان نيست 
و چ��ون صداقت دارم، اگر ي��ك ميليارد تومان هم بود 

مي  گفتم.«
وي ادام��ه داد: »به خدا آقاي جزايري هيچ چيزي هم 
از من نخواس��ت، االن هم باي��د به من پول بدهند من 
كه پول نفت ندارم تا خرج كنم، من كه الحمداهلل پول 
تراكم شهرداري ندارم، بنده بايد از مردم پول بگيرم تا 
خرج كنم و اينطور نيس��ت كه شما فكر كنيد من ورد 
مي خوانم و اين برايم طال  مي شود تا خرج كنم، باالخره 
بايد عده اي به من بدهند اما اين كه كس��ي بگويد يك 
ق��ران از جايي آوردي و حتي تلفن كه معمول اس��ت، 
اينگونه نبوده... آقاي جزايري يك پول درس��ته به من 

داد، من هم خرج كردم و هيچ كاري نكردم.«
در اي��ن قس��مت از اين مناظره مجري گفت: ش��ما 2 
دقيقه وقت داريد، كروبي گفت: آقاي احمدي نژاد چند 
دقيق��ه وقت دارد؟ كه مجري گفت ايش��ان 11 دقيقه 
وقت دارد و كروبي خواس��ت ك��ه احمدي نژاد صحبت 
كند و برخالف قرعه كش��ي ابتداي مناظره، وي مناظره 

را به پايان برساند. 
كروب��ي گف��ت: »5 ي��ا 6 دقيقه كه پاي��ان بحث آقاي 
احمدي ن��ژاد مان��ده بود بگوييد كه ت��ا من آن يكي 2 
دقيق��ه خودم صحبت كنم و بعد ايش��ان مناظره را به 
پاي��ان ببرد تا من در اين فرصت به مطالبم نگاه كنم و 

ببينم چه بايد بگويم.«
احمدي نژاد در ادامه مناظ��ره خطاب به كروبي گفت: 
»باالخره ما پاس��خ قضي��ه آقاي جزاي��ري را دريافت 
نكرديم، اينكه چطور 300 ميليون مي آيد و ش��ما امام 
و رهب��ري و همه را هزين��ه مي كنيد تا از آدمي كه در 
زندان است و محكوم شده و 150 ميليارد تومان...«  در 
اين قسمت كروبي دوباره در ميان سخنان احمدي نژاد 
ش��روع به س��خن گفتن ك��رد كه احمدي ن��ژاد از وي 

خواست اجازه دهد تا بقيه سخنانش را بگويد. 
وي افزود: »باالخره فسادها همين گونه شكل مي گيرد؛ 
300 توم��ان به اين آق��ا، 200 تومان ب��ه آن آقا، 50 
تومان به آن آقا مي دهند و هر كاري دلشان مي خواهد 
در اين كش��ور مي كنند. من تعجبم از جنابعالي اس��ت 

كه چطور متوجه نش��ديد اين پول چيست؟ يعني هر 
كس��ي هر پولي آورد، مي گيريد؟ ول��و پول حرام؟ ولو 
پ��ول خالف قانون؟ اين چه توجيهي اس��ت كه امام به 
من اجازه داده؟ آن موقع كه شما پول گرفتيد، مسئول 
كميته امداد نبوديد، مس��ئول بنياد شهيد هم نبوديد، 
مس��ئول حج هم نبوديد، يك روحاني هستيد و خيلي 

محترم مثل بقيه.«
احمدي ن��ژاد تصري��ح ك��رد: »م��ن 2 س��ؤال ديگر از 
جنابعالي دارم؛ مي گويند وقتي ش��ما در بنياد ش��هيد 
مس��ئول بوديد، در بنياد ش��هيد زندان درس��ت كرده 
بوديد و افراد را زنداني مي  كرديد و افراد در آنجا كتك 
زده مي ش��دند، اين را هم تش��ريح كنيد كه آيا از امام 
اجازه داشتيد و يا از رئيس قوه قضاييه اجازه داشتيد؟ 
چطور شما زندان درس��ت كرده بوديد و افرادي را در 

بنياد شهيد محبوس كرده بوديد؟«
وي ادام��ه داد: »بن��ده گفت��ه ام كه اموالم��ان را اعالم 
كني��م، من خواه��ش مي كنم كه آق��اي كروبي اعالم 
كنند اول انقالب خانه شان در كجا و چقدر بوده و االن 
در كجاس��ت و چقدر اس��ت و اين از كجا آمده است... 
آق��اي كروبي هم بفرمايند كه اين خانه خود را از كجا 
آورده اند، ايش��ان هميشه مس��ئول بودند، آيا از همان 
پول هاي��ي كه امام اجازه دادند برداش��ته و يا نه، امثال 
آقاي شهرام جزايري ها دادند و يا اگر فعاليت اقتصادي 

مي كنند بگويند.«
كروبي در وقت پاياني خود در پايان اين مناظره گفت: 
»آقاي جزايري كه به من پول داد، ما هيچ وقت تحقيق 
و تفحص نمي كنيم كه ببينيم اين پولش از كجا است، 
اگر بدانيم فاسد است، نمي گيريم، اگر بدانيم چيزي از 
ما مي خواهد دقت مي كنيم و نمي گيريم؛ االن هم اگر 
ي��ك آدم متديني پولي براي ما بي��اورد و چيزي از ما 

نخواهد، مي گيريم.«
وي اف��زود: »نكته دوم، مس��ئله اي ك��ه در مورد خود 
ايش��ان مطرح است و االن مدركش هم موجود است و 
بعد از يك هفته انتخابات برمال مي كنيم، 700 ميليون 




