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دالر از پ��ول دولت مي خواس��ته به ي��ك آقايي بدهد 
ك��ه رهبري جل��وي آن را گرفت، يك��ي از اختالفاتش 
با بان��ك مركزي نيز همين بوده ك��ه حواله مي داده و 
نمي دادند و دعواش��ان مي شد و اين 700 ميليون دالر 
را مي خواس��ته به يكي از رؤساي جمهور بدهد و حاال 
مي آيد و مي گويد كه چرا مردم 300 ميليون تومان از 

خودشان به من داده اند.«
مج��ري مناظره در اين لحظ��ه پايان وقت كروبي را به 
وي اع��الم كرد كه كروبي نيز اظهار داش��ت: »حاال كه 
وقت من تمام ش��ده، ش��ما بفرماييد چطور مي گوييد 
اين مقايس��ه ها درست نيس��ت، ما هرچه بگوييم شما 
حرف خودتان را مي زنيد و مي گوييد يك پا دارد، آنها 
مي گويند درآمد نفت ش��ما انصافاً در اين 3.5 سال به 
اندازه كل درآمد دولت هاي سازندگي و توسعه سياسي 
ب��وده، ش��ما نف��ت 100 دالري و 80 دالري را چكار 
كردي و االن اينها كجاست؟ آقاي احمدي نژاد به خدا 

من خرم آباد بودم و همه طرح ها مانده است.«
احمدي ن��ژاد اظه��ار داش��ت: »باز ما قانع نش��ديم كه 
باالخ��ره مس��ئله آقاي ش��هرام جزايري چط��ور بود و 
چگونه مس��كن ش��ما از يك خانه 100 متري به يك 
مس��كن چند صد متري در بهترين نقطه تهران تبديل 
ش��د.« كروبي بازهم س��خنان احمدي نژاد را قطع كرد 
و گف��ت: »ما اول بايد ببينيم اي��ن حرفي كه مي زنيم 

راست است يا نه...«
كروبي باز هم در حال ادامه دادن به س��خنان خود بود 
كه احمدي نژاد به س��خنانش ادامه داد و گفت: »من از 
ش��ما مي خواهم اگر بنده خواسته ام 700 ميليون دالر 
به كس��ي بدهم و بانك مركزي گفت��ه كه بايد چنين 
كاري اجازه رهبري داش��ته باشد، همين فردا آن را در 
روزنام��ه خودتان بزنيد، چرا مي خواهيد به هفته آينده 

موكول بكنيد؟« 
احمدي نژاد افزود: »س��تاد ايش��ان ب��ه مخابرات رفته 
و گفت��ه 20 ميلي��ارد توم��ان براي ارس��ال اس ام اس 
مي خواهي��م بدهيم و مخابرات گفت��ه كه ما اس ام اس 
عمومي نداريم؛ براساس برآوردها بيش از 100 ميليارد 
توم��ان هزين��ه تبليغ��ات جناب آقاي كروبي اس��ت و 
بگوين��د كه اينه��ا را از كجا و چگونه آورده اس��ت كه 
اينها را براي مردم توضيح بدهد و االن وقت ش��ان تمام 

شده است.«
وی ادام��ه داد: »بن��ده بيش از 1000 س��اعت خودم 
با كارشناس��ان اقتصادي و اس��اتيد اقتصادي جلس��ه  
گذاشته ام، ممكن است 2 يا 3 يا 10 يا 20 نفر مخالف 
نظر ما باش��ند و بنده هيچ وق��ت آن را رد نمي كنم اما 
م��ن جلس��ات 10 نفره، 20 نفره، 50 نفره و جلس��ات 
مختلف حتي جلس��ات 5 س��اعته داش��ته ام و حضرت 
آقاي كروب��ي، معتق��دم رئيس جمه��ور بايد خودش 

كارشناس ارشد باشد.«
در حالي كه باز هم كروبي در ميان سخنان احمدي نژاد 
ش��روع به س��خن گفتن كرده بود، رئي��س جمهور به 
سخنان خود ادامه داد و افزود: »اينكه هرچه مي پرسي 
مي گويند كارشناس��ان نظر بدهند، پس كارشناس��ان 
بياين��د و رئيس جمهور ش��وند نه اينك��ه فرد ديگري 

رئيس جمهور شود و كارشناسان اداره كنند.«
احمدی نژاد در دقايق پايانی صحبت خود به نكاتی كه 
همان ش��ب در فيلم مستند مهدی كروبی پخش شده 

بود اش��اره كرد؛ ازجمله دانشجويان ستاره دار و دوباره 
اين نكته را ذكر كرد كه اين مسئله شروعش در دوران 
آقای معين بوده اس��ت و ما آن را لغو كرديم. احمدی 
نژاد در ادامه به بحث قوميت ها و گش��ت ارشاد اشاره 

كرد و گفت كه قباًل جواب آن را داده است.
رئيس جمهور در پايان صحبت هايش گفت: » 4 سال 
دوس��تان هرچه خواس��تند گفتند و ما تحمل كرديم، 
حوصله كرديم و پاس��خ نداديم. در همين روزنامه هاي 
آق��اي كروب��ي صدها توهين و تهمت زده ش��ده اما ما 
مطلقاً پاس��خ نداديم و كار كرديم، بعضي ها مي گويند 
چرا پاسخ نداديد؛ در ش��رايطي كه كشور در محاصره 
نظامي دش��من بود و در حال تحريم و فش��ار سياسي 
بود و اگر ما مي خواس��تيم وارد اين بگومگوها بش��ويم 
چه اتفاق��ي مي افتاد و چگونه مي خواس��ت اين حجم 
س��ازندگي اتفاق بيفت��د و اين ش��اخص هاي خوب را 
در اقتص��اد نس��بت به گذش��ته به دس��ت بياوريم؛ ما 
نمي گوييم االن مش��كل نداريم ولي ما معتقديم كه در 
حال كم كردن مش��كالت هس��تيم و اگر مي خواستيم 
وارد بگومگوه��ا بش��ويم نه مي توانس��تيم ب��ه فنآوري 
هسته اي دس��ت بيابيم ونه در سياست خارجي به اوج 

عزت مي رسيديم.«
در حال��ي كه مج��ري مناظره در ح��ال پايان دادن به 
برنامه و خداحافظي ب��ا بينندگان بود كروبي بازهم به 
مي��ان حرف او پري��د و گفت: »نكاتي باق��ي مانده كه 

فرداشب خواهم گفت.«
اگ��ر مهدی كروب��ی در مناظره قبلی ع��دم بهره مندی 
خويش از هنر س��خنوری و عدم ارائ��ه برنامه جديد را 
عي��ان كرده بود، مناظره وی با محمود احمدی نژاد گام 
ديگری بود در مسير ريزش آرای او. چرا كه احمدی نژاد 
دست روی نكته ای گذاشت كه كروبی از زورآزمايی در 
آن ميدان ناتوان ب��ود. ارائه آمار و نمودارهای اقتصادی 
از ط��رف احمدی نژاد و اظه��ار بی اطالعی و رد نمودن 
آنها از طرف كروبی كفه ترازو را به س��مت احمدی نژاد 
س��نگين نموده بود. مخصوصاً كه مهدی كروبی پاس��خ 
ب��ه آمارها را دائما به عهده كارشناس��ان می گذاش��ت 
و تلويح��اً خود را از دايره كارشناس��ی خارج می نمود. 
محمود احمدی نژاد كه در مناظره با ميرحسين موسوی 
با اتخاذ روشی افش��اگرانه سعی داشت تا پرده از پشت 
صحنه تحركات مخالفانش بردارد، به خوبی دريافته بود 
كه همان مناظره برای تحقق اين هدف كافيست و نبايد 
بي��ش از اين فضای انتخاب��ات را ملتهب كرد و البته در 
اتخاذ اين تصميم حتماً تذك��ر مقام معظم رهبری هم 
مطاع واقع ش��ده بود. تذكری ك��ه به گفته مقام معظم 
رهبری به اين دليل به رئيس جمهور داده شد كه »می 
دانستند ايشان ترتيب اثر خواهند داد.«. هرچند محمود 
احم��دی نژاد برای مناظره خ��ود با مهدی كروبی مركز 
ثقل صحبت خود را بر ارائه آمار گذاش��ته بود اما تالش 
مهدی كروبی برای ورود به حاشيه و طرح مسائل مالی، 
احم��دی نژاد را ناگزير كرد ت��ا در اين باره هم صحبت 
كند. اگر ارائه آمار توس��ط وی، رقبای او و حاميانش��ان 
را بر اين داش��ت تا به س��اير توهين هايی كه به رئيس 
جمهور روا می داش��تند، واژه دروغگ��و را هم بيفزايند؛ 
طرح مس��ائلی در رابطه با وضعيت مالی كروبی، وی را 
بر آن داش��ت تا مانند موسوی به فكر تهيه متنی برای 

پاسخگويی در مناظره بعدی باشد.

تف�اوت 
در 
الف�اظ
خب�ر برگ�زاری مناظ�رات تلویزیون�ی مي�ان 
نامزدها هنوز در حد ش�ایعه ب�ود که اطرافيان 
نامزده�ا برای اع�ام آمادگی نام�زد مورد نظر 
خوی�ش از یکدیگر س�بقت می گرفتن�د. اما با 
هرچه قطعی تر ش�دن این خبر، مس�ابقه اعام 
اعتم�اد به نفس هم از رونق م�ی افتاد تا جایی 
ک�ه با اعام زمان بن�دی مناظره ها تردیدهایی 
جدی نس�بت به حضور برخ�ی نامزدها در پای 
ميز مناظره شدت می گرفت. هرچند اکثر مردم  
می دانستند که کدام نامزد از ظرفيت غيبت در 
مناظره ها برخوردار است اما ارگانهای رسانه ای 
ه�ر نام�زد، دیگ�ر رقبا را ب�ه ت�رس از مناظره 
محک�وم می کردن�د و در این رابط�ه خبرهایی 
جعلی نيز منتشر می نمودند. این همه در حالی 
بود که خبر توصيه تئوری پردازان اصاح طلب 
به نامزد خود درباره عدم ش�رکت در مناظره با 
رئي�س جمهور ده�ان به دهان می گش�ت و از 
طرفی هم طرفداران دکتر احمدی نژاد با ش�ور 
و ش�عف اقدام به اطاع رس�انی درب�اره زمان 
انج�ام مناظره ها می نمودند. تا جایی که برخی 
پوس�ترهای تبليغاتی این نامزد چيزی نبود جز 
اعام زمان بندی این رویارویی چرا که قرار بود 

»همه چيز پای ميز مناظره« مشخص شود.
ش��امگاه سه شنبه 12 خرداد 1388 در حالی مهدی 
كروبی و محس��ن رضايی در برابر ه��م قرار گرفتند 
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كه همگان اين مناظ��ره را همچون ديدار رده بندی 
می دانس��تند كه دو طرف برای كس��ب مقام سومی 
رقابت می كنند. هرچند كه بعدا مش��خص ش��د كه 
رقيب محس��ن رضايی بر سر راه كسب مقام سومی، 

نه كروبی كه كس ديگريست! 
كروب��ی به قيد قرعه ش��روع كننده مناظ��ره بود. او 
اع��الم كرد »كس��اني كه از س��وي ش��وراي نگهبان 
براي نامزدي در انتخابات تأييد ش��ده اند شايس��تگي 
اداره كش��ور را دارند و بنده فكر مي  كنم در بين اين 
نامزدها خصوصياتي در بنده موجود اس��ت كه براي 
اداره كشور نسبت به ديگران تقدم دارم.« او در ادامه 
از سوابق انقالبی و كاری خود و ماجرای تشكيل بنياد 
ش��هيد گف��ت و براين نكته تاكيد كرد ك��ه: »امام ... 
حكم��ي براي بنده صادر كردن��د و در اين حكم 10 
بند براي اجراي كار تعيين كرده بودند كه يكي از آن 
بندها به اينجانب اجازه مي داد كه به طور مستقيم با 
امام در ارتباط باشم.« كروبی بخش اول صحبتهايش 
را در حال��ی به پايان برد كه بر ارتباط با مردم و انواع 

قوميت ها تاكيد داشت.
محس��ن رضايی بخش اول صحب��ت های خودش را 
اينگونه آغاز كرد: »اولين كس��ی هستم كه به مردمی 
ترين ش��كل كار كرده ام«. اش��اره او به زمان جنگ 
ب��ود كه »ناچار به اس��تفاده از مردم بوديم «. رضايی 
اولويت اول خود را اقتصاد دانست تا به اين ترتيب بر 
روی كيفيت زندگی مردم تاثير بگزارد. او گفت: »كل 

كاركردهاي اقتصادي را از مسير دولتي و رانتي خود 
خارج و به سمت ساختارهاي جديد كه بهره وري اش 

باال است سوق خواهم داد« 
نوبت به كروبی كه رسيد، او بازهم از سوابقش گفت: 
» بن��ده 16 س��ال در مجل��س ب��وده و 16 بودجه را 
تصويب كرده و ب��راي برنامه هاي خود يك تيم قوي 
ب��ه همراه دارم.« او با اين مقدم��ه وعده داد كه با » 
واگذاری س��هام نفت«، » نهضت ملی ش��دن صنعت 
نفت را تكميل خواهم كرد« و به اين طريق »ماهيانه 
هفت��اد هزار توم��ان به افراد باالی 18 س��ال خواهم 
داد«. مبلغی كه نس��بت به چهار س��ال پيش بيست 
هزار تومان افزايش داشت. او از حقوق شهروندی هم 
صحبت كرد و مدعی شد كه اقوام مختلف از برخورد 
دول��ت با آنها ناراضی اند چرا كه »دولت به آنها اعتنا 

نمی كند«.
رضاي��ی در دومي��ن بخ��ش صحبتهای خ��ود گفت: 
»تف��اوت نظ��ر بنده با آقای كروبي در اين اس��ت كه 
به��ره چگونه به دس��ت مردم برس��د و در اين جهت 
ديدگاه من توليد و اش��تغال اس��ت لذا در اين راستا 
طرح ايجاد صندوق توس��عه مل��ي را داده ام« و »اگر 
اين كار از ابتداي انق��الب صورت مي گرفت در حال 
حاضر 200 ميليارد دالر پول ذخيره ش��ده داشتيم و 
از طرفي نيز ماهانه 100 هزار تومان مي توانستيم به 
مردم بدهيم.« سی هزار تومان بيشتر از وعده كروبی! 
او طرح »ايرانگردی س��المت« را مط��رح كردكه »با 

تاسيس بيمارستانهای نمونه« امكان پذير خواهد بود. 
او گفت: » اگر امام خميني انقالب اس��المي را با يك 
تيم پيش رو كه پشت س��رش بود به پيروزي رس��اند، 
بنده نيز انقالب اقتص��ادي را با تيمي پيش رو كه در 

كنار خود دارم ايجاد خواهم كرد.«
مهدی كروبی هم در ادامه گفت: » احس��اس مي كنم 
نظرات بنده با رضايي در الفاظ متفاوت است و تنها ما 
مي گوييم نفت در اختيار دولت نباش��د« او همچنين 
در تبيين رابطه سياست خارجی و قيمت نفت افزود: 
»اگر سياست هاي خود را تغيير دهيم و روابط خود را 
با دنيا بهبود بخش��يم قيمت نفت باال خواهد رفت« و 
سپس گفت: »مشكالت سهميه بندي جنسي خانم ها 

را برطرف خواهم كرد«
رضاي��ی كه به قيد قرعه پايان دهنده اين مناظره بود 
گفت: » بنده و كروبي نيت مان يكي است و آن مردم 
اس��ت و در اينكه مردم صاحب نفت باشند با كروبي 

مشترك هستم.«
اين مناظره آغاز عقب افتادن مهدی كروبی از كورس 
انتخابات بود. كروبی ش��عار و حرف تازه ای نداشت: 
هفتاد هزار تومان، دانشجويان، قوميتها. سوابق انقالبی 
و... . او حتی در بيان درست همان شعارهای دور قبل 
خود هم ناتوان بود؛ چه از لحاظ انسجام مطالب و چه 
از نظر قدرت س��خنوری. احتماال از همين جهت بود 
ك��ه او و تيم انتخاباتی اش بر انج��ام مناظره ها بين 

كارشناسان تاكيد می كردند.




