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احمدی نژاد برطبق قرعه ش��روع كننده مناظره بود. او 
در ابت��دا از خيل هوادارنش ك��ه در مصالی تهران گرد 
هم آمده بودند تشكر كرد و در ادامه آمارهای ارائه شده 
توس��ط خود را معتبر و از منبع بانك مركزی خواند. او 
همچنين نسبت به مناظره شب قبل واكنش نشان داد و 
ايراد توهين و تهمت به كسی كه هنوز مسئول است را 
غير قانونی و غير اخالقی دانس��ت و در اين مورد به يك 
جمله بس��نده كرد: »دروغگو خائن است و خائن ترسو 
است، چه كسي تا امروز از اين دولت ترس سراغ دارد و 

من فكر مي كنم همين كافي باشد.«
احم��دی ن��ژاد در ادامه دفاع از خ��ودش را به وقتی كه 
طبق قانون در اختيارش خواهند گذاش��ت، موكول كرد 
و س��پس به ادامه مناظره پرداخت: »ميليون ها سي دي 
منتش��ر كرده اند كه در آنها ب��ا بريدن حرف ها در اول و 
آخر، يك بازي رسانه اي عليه بنده راه انداختند كه همه 

اينها برخالف قانون و اخالق است.«

احمدی نژاد در ادامه به م��دل های اقتصادی پرداخت 
و گفت: »تئوري اقتصادي پيش��رفت و عدالت است، در 
تئ��وري پيش��رفت و عدالت يعني مردم كش��ور را اداره 
مي كنند و فرصت ها نيز عادالنه توزيع مي ش��ود.« او در 
ادامه به محس��ن رضايی اشاره كرد و او را تنها كسی از 
ميان رقبايش دانست كه ايده ها و برنامه های جديدی 
دارد و با اش��اره به طرح فدرال اقتصادی محسن رضايی 
گفت: »اين يك ايده نو است اما ارتباط آن با تقسيمات 
كشوري و مديريت هاي سياسي و منطقه اي چگونه گره 
مي خورد؟ شما وضعيت تقسيمات كشوري را به خوبي 
مي دانيد،  چه طور مي ش��ود اينه��ا را به گونه اي به هم 
گره زد؟ در اين ميان بايد پرس��يد كه بقيه اس��تان ها با 
يكديگر چگونه ارتباط برقرار مي كنند و رابطه مديريت 
سياس��ي و اجتماعي و امنيتي با اين مديريت اقتصادي 

چگونه مي شود؟«
رضاي��ی در ابتدای صحبت های خود بر اين نكته تأكيد 

كرد كه با رمز يا زهرا )س( وارد انتخابات ش��ده است. او 
مناظ��ره ها را ابتكار خوبی دانس��ت كه البته انتظار می 

رفت از دوره قبل شروع می شد.
محسن رضايی در پاس��خ احمدی نژاد گفت: »جا دارد 
از آقاي احمدي نژاد تش��كر كن��م كه بحث را به موضوع 
برنامه ه��ا برد و الزم اس��ت براي پاس��خ دادن نگاهي به 
وضعيت اقتصادي كنوني و پيش بيني از آينده داش��ته 
باش��يم.« او س��پس با بيان چند شاخص از جمله تورم، 
رش��د اقتصادی، ميزان س��رمايه گذاری و ميزان بدهی 
معوق��ه به بانك ه��ا، وضعيت ب��ازار پول و س��رمايه را 

نامطلوب دانست.
رضاي��ی در ادام��ه گفت: »من هي��چ رئيس جمهوري را 
كاماًل س��ياه يا س��فيد نمي دانم و آقاي احمدي نژاد هم 
كارهاي مثبتي داش��ته اند ولي كاس��تي هايي نيز وجود 
دارد و اگ��ر فك��ر جديدي نكنند اين مجموع��ه ما را از 

برداشتن گام هاي بلند در سند چشم انداز باز مي دارد.«

ش�ليک  نهايی
قبل از شروع مناظره ها در خبری غير رسمی که هيچگاه تأیيد یا تکذیب نشد، آمده بود که در اساسنامه ای نانوشته ميان رقبای رئيس جمهور، قرار 
بر این است تا هر کدام قسمتی از ویژگی های دولت نهم را زیر سؤال ببرند. نتيجه قرار این شد، تا موسوی به سياست خارجی و کروبی به مسائل 
داخلی و اجتماعی بپردازند. اگر چه شيوه پيش بينی نشده احمدی نژاد باعث شد تا این دو نامزد مجبور شوند در پاره ای زمان ها اجباراً به سایر 
مسائل هم گوشه چشمی داشته باشند؛ اما کليات و رئوس مسائل مطرح شده توسط آنها همان بود که پيش بينی می شد. اما رضایی که شاخص ترین 
شعار خود را به انقاب اقتصادی اختصاص داده بود، طبيعی بود که مأمور پرداختن به برنامه های اقتصادی دولت نهم و رئيس آن باشد. همين امر 
باعث شد تا مناظره آخر که ميان دکتر محسن رضایی و دکتر محمود احمدی نژاد برگزار می شد، به عنوان کارشناسی ترین مناظره شناخته شود. 
مخصوصاَ قسمت های پایانی مناظره که به صورت سؤال و جواب های پی در پی و کوتاه انجام شد و دو طرف را مجبور کرد تا به پرسش های مشخص 
یکدیگر پاسخ دهند. خيلی از کارشناسان همين مناظره را یکی از اصلی ترین دالیل فائق آمدن رضایی بر رقيب خود یعنی کروبی می دانند.
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او درب��اره طرح فدراليس��م اقتصادی خ��ود گفت: »ما 
فدراليس��م اقتصادي اعالم كرديم و نه فدراليسم كامل؛ 
اين يعني اقتصاد به صورت منطقه اي و بقيه مس��ائل به 
صورت سياس��ي و امنيتي به ص��ورت متمركز از تهران 
اداره مي ش��ود. احتماالً تعداد اس��تان ها ب��ه 40 يا 45 
استان خواهد رس��يد كه به اين ترتيب استان ها از نظر 
سياس��ي، دفاعي و امنيتي كوچك تر و از نظر افتصادي 
اداره كش��ور بزرگ تر مي ش��ود و همچني��ن 9 نفر را با 
اطالعات كامل در حد معاون رئيس جمهور، مسئول اين 

مناطق خواهم كرد.«
احمدي ن��ژاد درباره پاس��خ محس��ن رضايي به س��ؤال 
وي در خص��وص فدراليس��م اقتص��ادي، گف��ت: »اين 
تقس��يم بندي هايي ك��ه ش��ما گفتي��د ظاه��راً همان 
تقسيم بندي هايي 9 گانه اي است كه در سپاه بود منتها 
شما مي دانيد كه يك مديريت اقتصادي بدون مديريت 

سياسي و اجتماعي معنا پيدا نمي كند.«
احمدی نژاد در ادامه برخی مش��كالت ديگر ساختاری 
طرح رضايی را برش��مرد و درب��اره ادعای رضايی مبنی 
بر داش��تن توأمان تورم و ركود در كشور گفت: »به نظر 
بنده اين اشتباه است، تورم به دو شكل محاسبه مي شود 
كه شما هم مي دانيد. يك متوسط ساالنه نسبت به سال 
قبلي كه نقطه به نقطه است، بله متوسط سال 87 به 86 
تورم 25 درصد شد كه بنده اين موضوع را اعالم كردم و 
بانك مركزي هم آن را اعالم كرد اما نقطه به نقطه االن 
چند است؟ يعني امروز 18 خرداد نسبت به 18 خرداد 
س��ال قبل كه االن تورم زير 15 درصد اس��ت و اين به 

معني رو به كاهش بودن تورم مي باشد.«
او در ادامه به بيان داليل تورم پرداخت: »شما مي دانيد 
عل��ت بخش مهمی از تورم داخلی، متأثر از تورم جهاني 
است كه افزايش قيمت نفت را مي برد باال، برخي كاالهاي 
وارداتي به كشورمان 400 درصد و يا 300 درصد، فوالد 
در بازارهاي جهاني 1300 تومان شد درحالي كه قبل از 

سال 86 قيمت آن 400 تومان بود.«
دكتر محمود احمدی نژاد در ادامه به برخی مش��كالتی 
كه در برنامه چهارم توسعه وجود دارد اشاره كرد و رشد 
8 درصدی كه در آن پيش بينی شده را دست باال خواند 
و گف��ت: »در قانون برنامه چهارم عددها را دس��ت باال 
گرفته اند و متوسط برنامه سوم ما رشد اقتصادي آن 4/5 

است و در برنامه چهارم اين دفعه گفتند 8/5 «
او در ادامه بازار بورس را فعال خواند كه آمارهای مراكز 
جهانی نيز اين مس��ئله را تأييد م��ی كند و اضافه كرد: 
»حجم سرمايه گذاري صنعتي 4 سال قبل از اين دولت 
ح��دود 10 هزار ميليارد تومان ب��وده، اما در اين دولت 
ح��دود 50 هزار ميليارد ش��ده و يعني قريب به 5 برابر 
نس��بت به دولت های قبل سرمايه گذاري صنعتي شده 
اس��ت و معناي آن اين است كه فعاليت صنعتي و رشد 

سرمايه گذاري وجود دارد.«
رئيس جمهور س��ؤال اول خود را مجدداً تش��ريح كرد 
و گف��ت: »ما مي خواهيم يك حلق��ه مديريت جديدي 
در كشور درس��ت كنيم حاال معاون رئيس جمهور اين 
ارتباطش با اس��تانداران و اين اس��تانداران با هم و با آن 
مركز چطور مي شود، يعني يك بنگاه اقتصادي مي خواهد 
درست بشود فرض كنيد كهگيلويه و بويراحمد برود زير 
نظر اس��تان فارس، از اين رو بايد يك عده اي بيايند در 
آنجا متمركز شوند لذا اين ارتباطات سياسي اينها چطور 

با هم برقرار مي شود؟«
وی در ادام��ه ب��ه طرح ديگر رضاي��ی مبنی بر صندوق 
توس��عه ملی اشاره كرد و پرسيد: »مي خواهم ببينم اين 
صندوق هماني اس��ت كه در سياس��ت هاي كلي برنامه 
پنجم اس��ت يا چيز ديگري مي باشد و بطور مثال 200 
ميلي��ارد دالري كه مي خواهد در آن بيايد از اين به بعد 
اس��ت يعني از درآمده��اي نفتي اس��ت و چقدر طول 
مي كشد تأمين ش��ود يا قرار است آن را قرض بگيريم، 
آيا قرار اس��ت اين را تبديل به ريال بكنيم و به بانك ها 
بدهيم و بعد هم س��ود آن را توزيع كنيم؛ ش��ما گفتيد 
ك��ه به هر نفر 100 هزار توم��ان خواهيم داد، از اين رو 
ضرب و تقسيمي بكنيد تا ببينيد چقدر مي شود و 200 
ميليارد دالري كه منبع آن معلوم نيست چگونه حاصل 
مي ش��ود ما ماهي 100 هزار تومان مي خواهيم به مردم 

بپردازيم.«
محسن رضايی در نوبت صحبت خود به بحث آمار اشاره 
ك��رد و گفت: »من در اين خصوص بحث دروغ  گفتن را 
قب��ول ندارم اما آمار امكان دارد مباني متغيري داش��ته 
باش��د مثاًل فرض كنيم كه تورم جهاني س��ال 2009 را 
ح��ذف كنيم و اگر مي خواهيم آم��ار بدهيم بايد با يك 
مبناي مش��ترك باشد.« او س��پس اضافه كرد كه تورم 
نقطه به نقطه دردی را دوا نمی كند چرا كه می خواهيم 

ببينيم قدرت خريد مردم افزايش پيدا كرده يا كاهش و 
اين از طريق تورم ميانگين معلوم می شود. او همچنين 
به شاخص فالكت اشاره كرد و گفت: »از فصل دوم سال 
85 تا فصل سوم سال 87 بايد مالحظه كنيم كه با چه 
شيبي فشار بر مردم افزايش پيدا كرده و در اين خصوص 

منبع محاسباتي بانك مركزي است.« 
رضايي در پاس��خ به س��ؤال احمدي ن��ژاد در خصوص 
فدرالي��زم اقتصادي گفت: »ما كش��وري پهناوري مانند 
ايران داريم و نمي شود كه رئيس جمهور با هيئت دولت 
صبح تا ش��ب در استان ها و شهرستان ها بروند اما خود 
مديريت آنجا يك مديريت قوي و توانمند و با اختيارات 
الزم نباش��د ت��ا بتواند مس��ائل را حل كن��د و مثاًل اگر 
مي خواهند يك جوي آب بكشند، ما با هيئت دولت آنجا 

برويم و آن را تصويب كنيم.
او در ادامه بر انتقاد رو در رو اش��اره كرد و گفت: كه به 
همين دليل من انتقاداتم نس��بت به دولت نهم را برای 
اين برنامه گذاش��تم. او در اين باره ادامه داد: »مس��ئله 
بي ثباتي يكي از اشكاالت مديريتي است كه من نسبت 
به آقاي احمدي نژاد دارم و مثاًل ايش��ان 15 عضو كابينه 
كه 8 نفر آنها وزير بودند را در يك س��ال عوض كرده... 
مثلث اقتصادي ايش��ان نياز به ثبات دارد، اما اين مثلث 
باره��ا تغيير ياف��ت و مثاًل رئيس بان��ك مركزي و وزير 
اقتص��اد و برنامه و بودجه مرتباً عوض ش��دند و ما س��ه 
رئي��س بانك مركزي در زمان احمدي نژاد داش��ته ايم و 
به دليل اقتصادي تغيير در بانك مركزي پايه هاي پولي 
يك كش��ور را تحت تأثير خود قرار مي دهد و يا حدوداً 

24 استاندار عوض شده.«
رضايی در پايان صحبت هايش گفت: كه اگر رأی بياورد 
اليح��ه ای به مجلس می دهد و خود را در عزل و نصب 

ها محدود می كن��د او همچنين انتقاداتی هم به بحث 
تعرفه های واردات  و همچنين وضعيت امنيتی كش��ور 

وارد كرد.
محمود احمدي نژاد با بيان اينكه آقاي محس��ن رضايي 
در مناظ��رات قبلي نيز از وقت اس��تفاده ك��رده و عليه 
اين دولت صحب��ت كرده اند، اظهار داش��ت: »اين طور 
نيس��ت كه آقاي رضايي در مناظرات قبلي راجع  به اين 
دولت صحبت نكرده باش��د، ضمن اينك��ه بعضي  جاها 
صحبت هاي ايشان حالت تمسخر داشته است ولي من 

وارد آنها نمي شوم.« 
اين كانديداي دهمين دوره انتخابات رياس��ت جمهوري 
ب��ا بيان اينكه اين نكاتي كه من مي گويم به معناي اين 
نيست كه در وضعيت ايده آل قرار داريم افزود: »هميشه 
ش��رايط را بايستي به شكل مقايس��ه اي ارزيابي كنيم و 
اال همي��ن  كه اينگونه بگوئيم وضعيت اينطوري اس��ت 
صحيح نيس��ت چرا كه دولت قب��ل و ميزان تورم دولت 
آقاي خاتمي نيز هس��ت و بايد متوسط تورم در دور اول 

دولت ها را با يكديگر مقايسه كنيم.«
احمدي ن��ژاد با بيان اينكه كه هر بار كه دولتي روي كار 
مي آيد ش��رايط كش��ور تغيير مي كند، افزود: »متوسط 
ت��ورم چهارس��اله اول دولت نهم از متوس��ط تورم هاي 
چهارس��اله همه دولت هاي��ي كه آمده اند، كم تر اس��ت 

و اي��ن آم��ار را بانك مركزي ارائه كرده اس��ت. ولي اگر 
ش��ما نوس��ان آن را مطرح مي كنيد، بايد بگوييم كه در 
دولت هاي قبل نيز همين گونه بوده يعني بعضي ها سال 
اول تورم ش��ان كم بوده و س��ال هاي دوم و سوم اضافه 
ش��ده است. ضمن اينكه بخش مهمي از تورم سال دوم 
و س��وم در دولت نهم خارجي و يا معلول سهميه بندي  

كردن بنزين بوده است.«
وي در ادام��ه با بيان اينكه تورم اضافه ش��ده اما قدرت 
خري��د مردم ني��ز افزايش يافته اس��ت اف��زود: »توليد 
ناخالص داخلي و درآمد س��رانه نيز اضافه شده كه همه 

اينها قابل بحث است.«
احمدي ن��ژاد در خصوص صحبت هاي محس��ن رضايي 
مبني ب��ر تغيي��ر 15 عض��و كابينه دولت نه��م گفت: 
»اي��ن تعهدي بوده اس��ت كه م��ن به م��ردم داده ام و 
االن نيز همين تعه��د را مي دهم؛ چرا كه باالخره ما در 
انتخاب هايمان كه معصوم نيس��تيم ما يك برنامه داريم 
و طب��ق آن پيش مي رويم و تالش��مان را مي كنيم كه 
بهترين انتخاب را داش��ته باش��يم ولي ما در حال يك 
مس��ابقه با جهان هس��تيم و برنامه اي داريم كه بايد آن 
را اج��را كنيم. مربي بازيكنان را عوض مي كند ولی مهم 
برنامه اس��ت كه جهت آن بايس��تي حفظ شود. و بايد 
كارهايي كه در برنامه پيش بيني شده است را پيگيري 

كنيم.«
او ادامه داد: »اينهايي كه مدام مي گويند دولت با كاهش 
تعرفه ها بازار را پر از واردات كرده حرف خالفي مي گويند 
چرا كه متوس��ط تعرفه ما 33 درصد است ولي متوسط 
تعرف��ه دولت قبل 22 درصد بوده اس��ت كه معناي آن 
اين است كه ما تعرفه هاي بيشتري گرفته ايم.« و »ما تا 
االن متوسط 18 ميليارد دالر صادرات داشته ايم ولي 57 

نتيج�ه ق�رار اين ش�د، تا موس�وی ب�ه سياس�ت خارج�ی و كروبی ب�ه مس�ائل داخل�ی و اجتماعی 
بپردازن�د... ام�ا رضاي�ی ك�ه ش�اخص ترين ش�عار خ�ود را ب�ه انق�اب اقتص�ادی اختص�اص داده 
ب�ود، طبيع�ی ب�ود كه مأم�ور پرداخت�ن به برنام�ه ه�ای اقتص�ادی دولت نه�م و رئيس آن باش�د.



[ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری]104

ميليارد دالر صادرات غيرنفتي بدون احتس��اب ميعانات 
گازي داشته ايم كه بيش از سه برنامه گذشته و بيش از 

عدد كل برنامه چهارم توسعه است.«
احمدی نژاد درباره طرح فدرال اقتصادی رضايی گفت: 
»ش��ما اگر تصور كنيد مي توان بعضي پس��ت ها را ثابت 
ك��رد و بعضي ها را متغيير، بايد گف��ت اينها از هم جدا 
نيست و پس��ت سياسي و كارشناسي و پست اقتصادي 
با هم كار مي كنند و از يكديگر جدا نيس��تند و اينگونه 
نيست كه يك جزاير جدا از هم باشند كه براي خود كار 
كنند تا م��ا يك مديري را جايي بگذاريم تا آنها را اداره 
كنند. البته ممكن است ما در بيست سال آينده بتوانيم 

با يك تمهيداتي به آنجا برسيم.«
وي خطاب به محس��ن رضايي با بيان اينكه ش��ما يك 
اش��اره اي كرديد كه من نمي خواهم بگويم تعريض بود، 
اظهار داش��ت: »ش��ما گفتيد دولت براي كشيدن يك 
جوی در يك اس��تان، نمي رود و در آن اس��تان تصميم  
نمي گيرد، كه بايد در جواب بگويم اگر شما ساختار هاي 
اداري كشور را مي شناختيد اين گونه حرف نمي زديد و 
من اين حرف را مي گذارم پاي اينكه ساختار بروكراسي 
كش��ور را نمي شناس��يد. يعني در سيستم اداري كشور 
نبوديد. باالخره سپاه بوديد و از آنجا به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام رفته ايد و بيشتر در كارهاي نظري هستيد 
و هيچ وقت يك مديريت اجرايي در كش��ور نداشتيد تا 
اين س��اختارها را بشناس��يد و بدانيد اينكه دولت وقتي 
به يك اس��تاني م��ي رود چه مفهوم��ي دارد و چه اثري 

مي گذارد.«
محس��ن رضايي در پاسخ به اظهارات احمدي نژاد گفت:  
»صندوق توسعه ملي كه من گفتم همان صندوق ملي 
است كه ما در مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به 
مطالعاتي كه داشتيم به تصويب رسانيدم و بحث من هم 
اين بود كه اگر از اول انقالب ما چنين صندوقي داشتيم 
تا امروز 200 ميليارد دالر در آن بود هر ماهه 100 هزار 
توم��ان مي داديم و ارزش س��هام آن صندوق هم باالي 
400 ت��ا 500 ه��زار تومان براي هر ف��رد بود يعني اگر 
مي خواس��ت آن را بفروشد اين مقدار مي توانست داشته 

باشد.«
وي تصريح كرد: »اينكه مي فرمايند من مس��ائل اداري 
را نمي دانم خوب خودش��ان قضاوت كنند ايشان كه هم 
سابقه من را مي دانند و هم سابقه  خودشان را. ما در كل 

دوران جنگ عماًل كل دولت را اداره مي كرديم.«
رضايی در ادامه به عنوان مثال به افزايش تعرفه ش��كر 
اش��اره كرد و مدعی ش��د كه اين امر باعث ش��ده است 
تا 8 كارخانه ش��كر تعطيل شود. او در خصوص مسئله 
مسكن مهر و س��اير كارهاي دولت در اين زمينه گفت: 
»اينها بيانگر اين اس��ت كه تصميمات به صورت پخته 
صورت نمي گيرد و ش��ايد هم دليلش اين باش��د كه در 
دول��ت آقاي احمدي نژاد اص��اًل نخبگان خيلي محلي از 
اع��راب ندارند.« او در پايان اين بخش از صحبت هايش 
گفت: »به هر حال س��ؤال م��ن از آقاي احمدي نژاد اين 
اس��ت كه با توجه به توانايي هاي عظيم نخبگان كشور 
اگر ايشان دوباره رئيس جمهور شوند نخبگان را چطور 

درگير توسعه ملي مي كند و به اجماع مي رساند.«
احم��دی ن��ژاد در جواب درب��اره وضعيت بن��گاه های 
اقتص��ادی گفت: »وقتي ما دولت را تحويل گرفتيم، 50 
هزار بنگاه صنعتي داش��تيم و از اين 50 هزار بنگاه، 28 

ه��زار بنگاه در مرز بحران بود؛ االن تعداد بنگاه ها به 80 
هزار رسيده است »آقاي موسوي!« 

محس��ن رضايي در ميان س��خنان احمدي ن��ژاد گفت: 
»موسوي نه، رضايي.«

احمدي نژاد اظهار داشت: »عذر مي خواهم آقاي رضايي، 
باالخره شما هم در نقطه اي به سيادت وصل هستيد؛«

 رضايي اظهار داش��ت: »من مادرم سيده بوده، اما هيچ 
وقت اظهار سيادت نكردم.«

رئيس جمهور تصريح ك��رد: »در طرح هاي اقتصادي كه 
ما تهيه كرديم،  تقريباً از همه ظرفيت كارشناسي كشور 

استفاده كرديم،  اال معدود كه نخواستند همكاري كنند؛ 
بيش از هزار س��اعت خود بنده در جلس��ه كارشناسان 
ش��ركت كردم، همان كس��اني كه به قول حضرت عالي 
نامه نوش��تند، ما با آنها جلسه گذاشتيم؛ آنها 13 بند را 
مطرح كردند كه 3 بند آن را خود رئيس ستاد جنابعالي 
)دانش جعفري وزير سابق اقتصاد( جواب داد و وقتي به 
بند سوم رس��يد، همه گفتند كفايت مي كند و ما اصاًل 

بحث مان چيز ديگري است«
وي اظهار داش��ت:» شما به يك مورد خاص شكر اشاره 

كرديد، بله، در س��ال 84 كه بحث تحريم ش��د، وزارت 
بازرگاني موظف شد كه اجازه دهد يك مقداري كاالهاي 
اساسي بيش��تر وارد ش��ود كه اگر تحريم شد، ما دچار 
مشكل نش��ويم، از جمله شكر. اتفاقاً در شكر هم تعرفه 
شكر خام را پايين آورديم تا شكر خام در كارخانه هاي ما 
تسويه شود و كارخانجاتي كه قبال سه ماه كار مي كردند، 

هشت ماه كار كنند.«
احمدي نژاد تصريح كرد: »ش��ما گفتيد م��ا از نخبگان 
استفاده نمي كنيم، به نظر من اين يك توهين به دولت 
است؛ آقاي رضايي شما سطح تخصص دولت را ببينيد، 

قريب به اتفاق آنان دكتراي تخصصي جدي  دارند، يعني 
جدي جدي دكترا گرفته اند؛ يعني رفته اند كنكور داده اند 
و به دانش��گاه وارد شده اند و در كالس درس خوانده اند 
و پاي درس اس��تاد نشسته اند و از آن دكتراهايي كه مد 
شد و يك عده اي همه ريختند تا دكترا بگيرند،  نيست و 

دكتراي تخصصي گرفته اند.«
وي ادام��ه داد: »نباي��د اين طور باش��د كه ش��ما فقط 
خودتان يا از دوستانتان را نخبه بدانيد و مخالفان دولت 
فقط نخبه باش��ند و آنها كه موافق دولت هستند نخبه 

احمدی ن�ژاد :هم�ان كس�اني ك�ه به ق�ول حضرت عال�ي نامه نوش�تند، ما ب�ا آنها جلس�ه گذاش�تيم؛ آنها 13 
بن�د را مط�رح كردن�د ك�ه 3 بن�د آن را خ�ود رئي�س س�تاد جنابعالي )دان�ش جعف�ري وزير س�ابق اقتصاد( 
ج�واب داد و وقت�ي به بند س�وم رس�يد، همه گفتند كفايت مي كن�د و ما اصًا بحث مان چيز ديگري اس�ت.
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نيس��تند، اين واژه هم از آن واژه هاي مظلومي است كه 
بايد باالخره يك روزي به آن برسيم.«

احم��دی نژاد بار ديگ��ر در مورد صندوق توس��عه ملی 
پرس��يد: »اما نگفتيد ك��ه آن 200 ميليارد دالر از كجا 
مي تواند سالي 70 يا 80 ميليارد دالر سود داشته باشد؟ 
اگر از خارج از كش��ور باش��د كه چنين سودي ندارد، و 
اگ��ر بخواهيد به داخل بياوري��د و تبديل به ريال كنيد، 
در كج��ا مي خواهيد تبديل به ريال بكنيد؟ چون چنين 
كششي در كشور وجود ندارد؛ فرض كنيد 200 ميليارد 
دالر قرض كرديد و اين را به ريال تبديل كرديد، اما در 
كج��ا مي خواهيد بگذاريد كه س��ود آن را بگيريد؟ اينها 

سؤاالت اساسي است.«
رضايی در ادامه اي��ن مناظره گفت: »بحث نخبگان نيز 
براي من بس��يار جدي است، آقاي احمدي نژاد از سؤال 
من در رفتند، من مي گويم نخبگان عظيمي در كش��ور 
هستند؛ من س��ؤالم اين است كه ما چگونه مي خواهيم 
اين امر را درگير امر توس��عه كني��م نه درگير اجرائيات 
دولت و مسائل اداري كشور.« وی ادامه داد: »منظور من 
اين نيست كه هر كار خوبي كه در گذشته شده را بيرون 
بريزيم و من حتماً اين كار را نخواهم كرد؛ مثل اين 12 
سال گذشته كه اتوبوسي آمدند و رفتند، من حتما اين 
گونه عمل نمي كنم؛ كارهاي خوبي كه آقاي احمدي نژاد 
كرده را من حتماً ادامه مي دهم اما حتما جلوي كارهاي 

اشتباه و كاستي ها را مي گيرم.«
رضايي خاطر نشان كرد: »فكر مي كنم همين مقدار در 
زمان من كافي باش��د تا آقاي احمدي نژاد بحث شان را 

بيان كنند و بنده سخنانم را به پايان ببرم.«
محمود احمدي نژاد در ادامه مناظره، از محسن رضايي 
پرس��يد: »ش��ما گفتيد دولت را در زم��ان جنگ اداره 

مي كرديد؟« 
رضايي گفت: »نوبت ش��ما است و به صحبت هاي خود 

ادامه بدهيد.«
احمدي نژاد اظهار داش��ت: »نوبت من اس��ت و از ش��ما 

سوال كردم.« 
رضايي اظهار داش��ت: »بله م��ن منظورم همين بود كه 
در دوران جنگ در بس��ياري از شهرستان ها و استان ها، 
اصاًل بار اصلي دولت بر دوش ما بود و در خود 5 استان 
جنگي، ما پاس��دارهاي خود را مي فرستاديم و فرماندار 
و اس��تاندار مي شدند و صبح تا ش��ب ما با اينها ارتباط 
داش��تيم و جلسه مي گذاش��تيم؛ منظورم از اداره دولت 
اين بود و بيشتر تأكيد كردم كه در سه سال اول انقالب 
كه دولت مس��تقر نشده بود، عماًل اداره دولت در اختيار 

ما بود، دوران جنگ هم تا مدتي اينگونه بود.«
احمدي نژاد گفت: »دقيقاً منظورتان از سه سال اول چه 

زماني است؟« 
رضايي پاس��خ داد: »از همان اوايل س��ال 58 كه سپاه 

تشكيل شد.«
احمدي ن��ژاد اظهار داش��ت: »يعني در س��ال 58 س��پاه 
فرمانداران را نصب مي كرد؟ در آن زمان كه جنگ نبود.«

رضايي گفت: »جنگ نبود اما سپاه بود.«
احمدي نژاد گفت: »شما گفتيد در مناطق پنج گانه.«

رضايي گفت: »دليل اينكه آقاي بازرگان مرتب مي گفت اينها 
در كار ما دخالت مي كنند، مربوط به همين بود ديگر.« 

احمدي نژاد پرس��يد: »يعني اس��تانداران آقاي بازرگان 
فرمانداران شما را مي پذيرفتند؟« 

رضايي گفت: استانداران بازرگان نه اما فرمانداران عمدتاً 
بر عهده ما بود و كسي غير از اين نمي توانست باشد.« 

احمدي نژاد گفت: »يعني آقاي صباغيان كه وزير كشور 
بود از شما فرماندار مي پذيرفت؟«

رضاي��ي اظهار داش��ت: »خوب ش��ما تاري��خ از يادتان 
رفته.«

احمدي نژاد پاسخ داد: » من يادم نرفته.«
رضايي اظهار داشت: »چرا يادتان رفته.«

احمدي ن��ژاد اظه��ار داش��ت: »يعن��ي آق��اي مدني در 
خوزستان از سپاه فرماندارانش را گرفته بود؟«

رضايي گفت: »فرمانداران و بخش داران اكثر شهرستان ها 
با ما بود. شما به تاريخ مراجعه كنيد.«

احمدي نژاد گف��ت: »من كه باالخره نمي گويم به اندازه 
ش��ما، چون چيزهايي كه شما در مورد خودتان گفتيد، 
من هيچ وقت جرأت نمي كنم اين حرف ها را در مورد 
خودم بزنم. اما به هر حال با س��اختار اداري كشور آشنا 
هس��تم؛ ش��ما فرموديد دولت را اداره مي كرديد، اينكه 
چند فرماندار بگذاريد تا اينكه دولت را اداره كنيد خيلي 
با هم فرق دارد، اداره دولت يعني سياس��ت گذاري هاي 
اقتصادي، فرهنگي و سياس��ي دولت. اگر واقعاً اينها هم 
بوده، خوب من س��ؤاالتم را از آنجا از ش��ما بپرسم. كه 

باالخره اقتصاد و مديريت زمان جنگ چه بود؟« 
رضايي در ميان سخنان احمدي نژاد اظهار داشت: »آقاي 

احمدي نژاد، ما به دنبال چيز نيستيم كه«
احمدي نژاد گفت: »خوب شما چيزهايي فرموديد و من 

هم سؤالم را دارم مي پرسم.«
رضاي��ي گفت: »ما وقتي در مقابل 40 ميليون جمعيت 
مي خواهيم صحب��ت كنيم، هنرنمايي ي��ا تبليغات كه 
نمي خواهي��م بكنيم، ش��ما فرموديد كه من از مس��ائل 

اداري اطالع ندارم. «
احمدي نژاد گفت: »من گفتم ش��ما ساختار بوروكراسي 

كشور را نمي شناسيد.«
رضاي��ي گفت: »ش��ما فرمودي��د بنده از س��اختارهاي 
بوروكراس��ي اطالع ندارم و من ه��م گفتم كه بالعكس 
است و ما از اولي كه در انقالب شركت كرديم، بسياري 
از جاهاي دولت را ما اداره مي كرديم و بحث ما س��اختار 
سياس��ت هاي اقتصادي نبوده. ش��ما االن سؤال تان اين 
اس��ت كه من گفتم  كه سياس��ت هاي اقتصادي و اداره 
كالن دول��ت را م��ا بر عهده داش��تيم، نخير من چنين 
حرف��ي نزدم. بلك��ه منظور من اين بود كه اينكه ش��ما 
مي گوييد با س��اختارهاي اداري آشنا نيستيد، اين طور 
نيس��ت و من آش��نا بودم و دليلش اين بود كه آن اوايل 

انقالب فعاليت داشتيم.«
احمدي نژاد اظهار داشت: »وقتي ما مي خواهيم اقتصاد 
را اصالح كنيم، بايد بنيان ها را درست كنيم و با شكل ها 
مش��كلي حل نمي شود؛ اينكه ما بياييم 9 فدرال درست 
كنيم، اين يك ش��كل و روش كار است و يا بياييم يك 
صندوق درس��ت كنيم، اين هم يك روش كار است. اما 
در اقتصاد ما س��ؤاالتي اساس��ي مطرح است كه بايد به 
آنها پاس��خ داده ش��ود كه يك نمونه آن همين مصرف 

انرژي است.«
وي تصريح كرد: »بحث ديگر، تسهيالت بانكي است، شما 
مي دانيد كه تس��هيالت بانكي مثل خون در رگ است، 
ش��ما آن را چطور توزيع مي كني��د كه همه بخش هاي 

اقتصاد كشور را پاسخ دهد؟«
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رضاي��ي اظهار داش��ت: »من برنامه ه��اي مفصلي دارم 
ك��ه مي توانيد به س��ايت م��ن مراجعه كنيد و پاس��خ 
س��ؤاالت تان را پيدا كنيد، چون من مفصل عرض كردم 
ك��ه مي خواهيم يك انقالب اقتص��ادي بكنيم و اگر اين 
انقالب اقتصادي اتفاقاً فرم و شكل نداشته باشد، تبديل 
به حرفهاي شعاري مي شود كه ما مي گوييم مي خواهيم 
تحول اقتصادي درست كنيم. خوب با چه شكلي؟ با چه 
مكانيزمي؟ با چه برنامه اي؟ اتفاقاً اينكه من شكل را هم 
ارائه مي كنم بيانگر اين اس��ت كه هم تئوري وجود دارد 
و هم راهكارهاي عملي. اما در مورد بحث يارانه ها انتقاد 
اصلي بنده به جنابعالي همين اس��ت كه ش��ما يارانه ها 
را بيش��تر به سمت مصرف مي بريد؛ يكي از ابعاد انقالب 
اقتصادي ما اين است كه مي خواهيم يارانه ها را به سمت 

توليد و اشتغال ببريم.«
احمدي نژاد در ميان حرفهاي رضايي وارد ش��د و گفت: 
»يعني ش��ما مي خواهيد تغيير قيمت ه��ا را براي مردم 

جبران نكنيد و به آنها كار ياد بدهيد؟«
رضايي اظهار داشت:  »نه، ما بين هزينه و قيمت تفاوت 
قائل هس��تيم، يعني ما اول هزينه ها را كاهش مي دهيم 
اي��ن خودروه��اي بنجولي كه درس��ت مي ش��ود و اين 
آبگرمكن ه��ا و كاالهايي كه كارخانجات دولتي به مردم 
تحميل مي كنن��د و هزينه ها را باال مي برن��د، ما اول از 

اينجا شروع مي كنيم، نه اينكه قيمت ها را باال بياوريم.«
وي خطاب به احمدي نژاد تصريح كرد: » اگر مجلس 
واقع��اً طرح جنابعالي را تصويب كرده بود و تورم 60 
70 درصد مي شد، معلوم نبود چه اتفاقي مي افتاد.«

احمد ي نژاد گفت:  »كارخانج��ات را با كدام منابع اصالح 
مي كنيد چون باالخره اينها بايدنوسازي شود. چه كسي 
عالقمند است اينها را نوس��ازي كند؟ وقتي انرژي ارزان 

دارد؛  كدام كارخانه حاضر است بيايد و نوسازي كند؟«
رضايي پاسخ داد: »اين هم يك اشكال ديگر دولت شما 

است. «
احمدي نژاد گفت: » اين اش��كال دولت ما نيست، اشكال 

طرح شما است.«
رضايي پاس��خ داد: »ش��ما امني��ت س��رمايه گذاري را 
نمي تواني��د تأمين كنيد، من امنيت س��رمايه گذاري را 

تأمي��ن مي كن��م و كارآفريني را حماي��ت مي كنم و از 
سرمايه گذاري خارجي استفاده مي كنم.«

احمدي نژاد گفت: » ش��ما در م��ورد كارخانه اي كه هم 
اكنون موجود اس��ت و كارآيي آن پايين است چه طور 
مي توانيد بازدهي اش را باال ببريد وقتي كه انرژي ارزان 

در اختيارش است.«
رضايي تاكيد كرد: »شما اگر امنيت مي داديد در اين 4 

سال، مطمئن باشيد انگيزه پيدا مي كردند.«
محمود احمدي نژاد در بخش پاياني سخنان خود گفت: 
»تحليلي كه شما به كار برده ايد يك سلسله ادعاست و 
من با تمام احترامي كه براي شما قائل هستم، مي گويم 
دول��ت را زماني ك��ه تحويل گرفته ايم 50 ه��زار بنگاه 
اقتصادي پروانه بهره برداري داش��ت كه االن اين ميزان 
به 80 هزار رس��يده اس��ت و اين معنايش اين است كه 
امنيت اقتصادي بهتر از قبل است. ما بايد واقعي صحبت 

كنيم. 
رش��د توليد و رش��د اقتص��ادي ما كه بيش��تر از دولت 
گذشته است، چطور بيان مي كنيد كه اين دولت امنيت 
اقتصادي برقرار نكرده است و يا بلد نيست؟ سئوال من 
از شما يك سئوال فني بسيار روشن است، من مي گويم 
ك��ه بنگاه هايي داريم به تعداد 80 هزار و اكنون در حال 
توليد هس��تند و اينها قيمتش��ان باالست و انرژي ارزان 

استفاده مي كند، ش��ما اگر بخواهيد قيمت آن را پايين 
بياوري��د چگونه عم��ل مي كنيد؟ يعني چ��ه انگيزه اي 
ايجاد مي كنيد ك��ه صاحب كارخانه نس��بت به آوردن 
ماشين آالت جديد و براساس آن مصرف انرژي را پايين 
آورده و مديريتش را بهتر كند تا قيمت آن پايين بيايد 
و اين سئوال بسيار س��اده اي است كه ما بتوانيم با يك 

رئيس  كارخانه نيز حرف بزنيم.«
رضايي در پاس��خ گفت: »من اولي��ن كاري كه مي كنم 
اين است كه در سيس��تم بانكي دخالت نمي كنم، شما 
دخالت هاي��ي كه در سيس��تم بانكي كرده ايد، اساس��ا 
سيس��تم پول را به س��مت ديگري برده ايد و ببينيد كه 

اين چه آثاري داشت.«
احمدي نژاد پرسيد: ما چه دخالتي كرده ايم؟«

رضاي��ي پاس��خ داد: اين را بايد كارآفرينان بگويند، ش��ما 

سيستم بانكي را و شوراي پول و اعتبار را منحل كرديد و 
خود جناب عالي رئيس كل سيستم پولي كشور شده ايد.«

احمدي نژاد در پاس��خ به رضايي گف��ت: »جهت اطالع 
جناب عالي شوراي پول و اعتبار هست و در كميسيون 
اقتصاد دولت با هم تشكيل مي شود و در آن نمايندگان 
ناظر مجلس در آن شركت مي كنند، دخالت در بانك ها 
اين نيست كه شما مي گوييد. من اين را مي گويم چون 
قبل از شما هم گفته اند، همه بدانند تا قبل از اين دولت 
همه دولت ها از بانك مركزي قرض گرفته اند به جز اين 

دولت، پس ما دخالت نكرده ايم.«
او ادام��ه داد: »ولي هيچ دولتي و هيچ كس��ي نمي تواند 
همه نخبگان كشور را به كار بگيرد براي اينكه خيلي ها 
از آن ها عالقه مند نيستند و يا امكان آن برايشان وجود 
ندارد. ضمن اينكه ش��ما مي توانيد جمع بندي كنيد كه 
در بهترين حالت اين است كه شما بيشتري نخبگان را 
درگير كنيد، شما دو سال قبل آمديد و در تلويزيون يك 
نظري داديد و گفتيد كه يك ماه ديگر جنگ مي شود آيا 
اي��ن حاصل نظر نخبگان بود؟ بعداً گفتيد من چون اين 
موضوع را گفتم حمله برطرف شد و دشمن حمله نكرد. 
مي دانيد كه آمريكا هر جا كه بخواهد حمله كند ش��ش 
ماه قبلش خبر مي دهد. شما به عنوان يك سياستمدار 
اگر هم مي دانستيد آيا بايد مي گفتيد؟ يعني پشت جبهه 

مردم خودتان را خالي مي كرديد؟«
رضاي��ي نيز در مدت زم��ان 4دقيق��ه اي باقي مانده از 
زمان مناظ��ره اش با محمود احمدي ن��ژاد گفت:  »من 
اتفاقاً يكي از اش��كاالت جديم به آقاي احمدي نژاد اين 
اس��ت كه ايشان خودشان را فوق تخصص همه مسائل 
مي دانند، در بحث هاي نظير امنيت ملي فكر مي كنند 

كه تنها ايشان خيلي مي فهمند.«
وي ادام��ه داد: »آق��اي احمدي ن��ژاد به ج��اي اينكه 
مي آمد از آن اطالعيه س��ازمان هاي اطالعاتي آمريكا 
به عنوان يك كار بزرگ دفاع مي كرد بايد از نيروهاي 
مس��لح اي��ران، از رهبري و روش��ن فكران ايران كه با 
اقدام بازدارنده از حمله به آمريكا جلوگيري كرده اند، 

تقدي��ر مي ك��رد.«
وي با اش��اره به مسئله بيكاري كه از سوي احمدي نژاد 
مطرح ش��د اف��زود: »آقاي��ان آمده اند و معي��ار بيكاري 
را ع��وض كرده ان��د و هفته اي دو س��اعت كار را ش��غل 
به حس��اب مي آورد و اين در حالي بود كه در گذش��ته 
اي��ن معيار هفت��ه اي دو روز بوده و ل��ذا بيكاري به طور 
واقعي در كش��ور ما بيس��ت درصد اس��ت و اين را خود 
مردم ايران مي توانند قضاوت كنند... البته من نمي گويم 
خداي ناكرده ايشان دروغ مي گويد و اصاًل چنين ادبياتي 
را قبول ندارم. ولي اين نوع عدد س��ازي ها هم يك نوع 
راست نمايي است كه اين هم درست نيست كه سرمان 

را زير برف كنيم و حقايق را ندانيم.«
احمدي ن��ژاد ك��ه فرصتش براي بيان مطال��ب به پايان 
رسيده بود به ناگاه  اظهار داشت: »نرخ كار را دولت قبل 

عوض كرد و اين را مردم بدانند.«
مجري برنامه در خصوص عدم رعايت وقت به وي تذكر 
داد و ب��ه رضايي نيز به واس��طه صحبت ه��اي خارج از 
وقت احمدي نژاد نيز اجازه داد كه س��خنان پاياني خود 
را مط��رح كند كه رضايي گف��ت: »من معتقدم كه عدد 
سازي در كشور صورت مي گيرد و من اگر رئيس  دولت 

شوم به اين مسائل پايان خواهم داد.«

احمدی نژاد :شما دو سال قبل در تلويزيون گفتيد كه يک ماه ديگر جنگ مي شود، آيا اين حاصل نظر 
نخبگان بود؟ بعداً گفتيد من چون اين موضوع را گفتم حمله برطرف شد و دشمن حمله نكرد. شما به عنوان 
يک سياستمدار اگر هم مي دانستيد آيا بايد مي گفتيد؟ يعني پشت جبهه مردم خودتان را خالي مي كرديد؟«




