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حاش�يه هاي مناظره موس�وي و احمدي نژاد
*زنگنه، شمقدري و شمار ديگري از اعضاي ستاد انتخاباتي 
دو نامزد در حضور ضرغامي به قرعه كشي نشستند تا كدام 

نامزد، اول صحبت كند و قرعه به نام احمدي نژاد افتاد. 
*ساعت حدود 10 شب آقايان موسوي و احمدي نژاد وارد 
ساختمان توليد صداوسيما شدند. زمان گذشت تا با ورود 
به استوديو، موسوی 7 دقيقه زودتر از احمدی نژاد بر روی 

صندلی داغ مناظره بنشيند. 
*در حالي كه آقاي موسوي با ماشين پرايد به صداوسيما 
آمد، وزراي دولت هاي س��ابق به همراه مش��اوران وي، با 

ماشين هاي  گران قيمت به محل مناظره آمدند.
*آقاي ضرغامي در حضور نمايندگان دو كانديدا گفت: مناظره 

شب گذشته قلق گيري بود و مناظره اصلي امشب است.
*در اتاق انتظار تيم تبليغاتي و مشاوران موسوي كه زودتر 
از تيم احمدي نژاد آمده بودند، لطيفه هاي زيادي در ميان 
خود رد و بدل مي كردند، از جمله اينكه مي گفتند، مناظره 
ی شب گذشته كروبي و رضايي، مناظره ی فاميلي بود و 

بحث هاي خانوادگي مطرح مي شد.
*مجيد مجيدي، س��ازنده ی فيلم تبليغاتي ميرحس��ين 
موسوي در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از وي در خصوص 
آن خانم هنرپيشه كه در فيلم انتخاباتي آقاي موسوي با وي 
صحبت مي كرد پرسيد، گفت : "من آنجا نبودم" و تلويحاً 

اين موضوع را تأييد كرد.

*مظاه��ري و زنگنه، با عجله اعداد و ارق��ام را براي آقاي 
موسوي آماده مي كردند.

*موس��وي قبل از مناظره در حالي كه شماري از اعضاي 
س��تاد وي او را همراهي مي كردند، در پاس��خ به پرسش 
خبرگاران اعالم كرد پيش از مناظره مصاحبه نخواهد كرد. 
*چند نفر از كارشناسان و همراهان دو نامزد كه با دقت در 
اتاق رژي مناظره را پيگيري مي كردند، هنگام صحبت هاي 
نامزدهاي مورد نظر خود در جاهايي ابراز رضايت و در برخي 

مواقع نيز اظهار نارضايتي مي كردند. 
*همراهان دو نامزد با تلفن هاي همراه خود به شّدت با افراد 
ديگري در خارج از صداوس��يما گفتگو مي كردند و از آنها 
مشورت مي گرفتند، به گونه اي كه در برخي دقايق بعضي 

همراهان، همزمان با دو تلفن همراه صحبت می كردند . 
*در پايان مناظره ميرحسين موسوي پيش از احمدي نژاد 
اس��توديو ضب��ط مناظره را ت��رك ك��رد و در مصاحبه با 
خبرنگاران مناظره را خوب توصيف كرد و گفت: اين روند 

را ادامه خواهد داد. 
*موسوي نحوه ی اجرا و رعايت وقت را مطلوب دانست و 
افزود: اّما در كل برنامه هاي انتخاباتي صدا وسيما معتقدم 

عدالت رعايت نمي شود. 
*وي در پاس��خ به پرسشي درباره ی س��اير برنامه هاي 
خ��ود گفت: در مناظره هاي آين��ده در اين باره صحبت 

خواهم كرد. 
*موس��وي هنگامي  كه وارد محوطه ی خروجي استوديو 

شد، شماري از اعضاي ستادش او را تشويق كردند. 
*مجيد مجيدي، عرب مازار، بهزاديان، حيدريان، بهشتي، 
فاتح،  زنگنه از جمله همراهان ميرحسين موسوي بودند، 
 طهماسب مظاهري، رئيس كل پيشين بانك مركزي نيز در 

اين سالن حضور داشت. 
*زاهدي وفا، كلهر، ثمره هاشمی، بهمني،  محرابيان، رحيم 

مشائي از جمله همراهان احمدي نژاد بودند. 
*به گزارش واحد مركزي خبر، هنگامي كه احمدي نژاد براي 
سوار شدن به خودرو از استوديو بيرون آمد، به ابراز احساسات 

جمعيتي كه به سود وي شعار مي دادند پاسخ گفت. 
*احمدي نژاد نيز از مناظره ابراز رضايت كرد و اداره آن را 

عادالنه خواند. 
*دقايقي بعد دو نامزد سوار بر ماشين هاي خود ساختمان 
توليد صداوس��يما را ترك كردند در حالي كه حدود 200 
نفراز خبرنگاران، عكاسان، تصويربرداران و شماري از اعضاي 
س��تاد دو طرف در محوطه حضور داش��تند. اين در حالي 
اس��ت كه طرفداران دو نامزد در مقابل مس��جد بالل صدا 
وسيما تجمع كرده، به سود نامزد خود و ضد  نامزد مقابل 

شعار مي دادند. 
*در اي��ن ميان طرفداران احمدي ن��ژاد كه جمعيت آنها 
در اين تجمع بيش��تر بود، در حالي كه نامزد خود را پيروز 
مناظره مي دانس��تند در مقابل درب مسجد بالل منتظر 
احمدي نژاد بودند. به آنها گفته ش��د احمدي نژاد از درب 
ديگر سازمان صداوسيما خارج شده است اما نپذيرفتند و 
با متراكم كردن تجمع خود خواس��تار حضور و سخنراني 

احمدي نژاد شدند. 
*دقايقي بعد اعالم ش��د احمدي نژاد قصد حضور در جمع 
هوادارانش را دارد. جمعيت با شنيدن اين خبر متراكم تر شد. 

*هنگامي كه احمدي نژاد از باالي يك وانت در مقابل درب 
بالل صداوسيما حضور يافت، طرفدارانش كه احساساتشان 
به اوج رس��يده بود به سمت وي هجوم آوردند اما مأموران 
نيروي انتظامي با زحمت فراوان تالش كردند از هجوم آنان 

جلوگيري كنند. 
*احم��دي نژاد كه ب��ه علت تراكم جمعي��ت و خودروها 
نمي توانس��ت به ميان جمعيت برود از آنان خواست آرام و 
بي سروصدا به تجمع خود پايان دهند و بعد از درب ديگر 

سازمان خارج شد. 
*در اين حال جمعيت هوادار دو نامزد در دو طرف خيابان 
وليعصر )عج( حد فاصل درب جام جم تا چهارراه پارك وي، 
بصورت پياده و يا با موتور و ماشين به طرفداري از نامزدهاي 
خود ش��عار مي دادند. اين تجمع تا ساعت حدود 4 بامداد 
ادامه يافت. در مناطق ديگر تهران نيز نظير چنين اجتماعي 
ب��ر پا بود وطرفداران دو نامزد با برداش��ت هاي متفاوت از 
نتيجه مناظره موس��وي و احمدي نژاد به نفع نامزد خود 

شعار مي دادند. 
*با وجود فشردگي فراوان اجتماع طرفداران دو نامزد، نوعي 
رشد و تحمل فكري نيز در آنها ديده مي شد، به گونه اي 
كه در حدود ش��ش ساعت ميتينگ غيررسمي طرفداران 
دو نام��زد در خيابان هاي ته��ران، هيچ حادثه  ی خاصي 

روي نداد .




