
[ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری]108

دقايقي كوتاه از س��اعت 22 گذش��ته بود ك��ه ابتدا احمدي نژاد ب��ا همراهي ياران 
هميش��گي خود يعني الهام و ثمره هاشمي، وارد سازمان صداوسيما شد. كروبي نيز 
با دو دقيقه اختالف و با مش��ايعت غالمحس��ين كرباس��چي وارد استوديو 11 رسانه 

ملي شد. 
پيش از حضور 2 كانديداي رياس��ت جمهوري، جمعي از اطرافيان و مشاوران آنها در 
البي ورودي به اس��توديو حضور يافته و مشغول گفتگو و گمانه زني بودند. اطرافيان 
كروبي در اين ميان، ضمن مش��اهده فيلم انتخاباتي دبي��ركل حزب اعتمادملي، به 
تحلي��ل آن مي پرداختن��د، هرچند كه فيلم براي اكثر آنها تك��راري بود. علي معلم، 
مرتض��ي الويري، الياس حضرتي، محمد قوچاني و البت��ه فاطمه كروبي به همراه 2 

خانم ديگر، تيم همراه اين كانديداي رياست جمهوري را تشكيل مي دادند.
كروبي با كرباسچي و احمدي نژاد به همراه الهام، به اتاق گريم مي روند. دقايقي بعد 
رينگ مناظره از س��ايرين خالي ش��ده و تنها پورحسين مجري برنامه، به آنها اضافه 

مي شود. دقايقي اندك به آغاز رسمي اين گفتمان انتخاباتي باقي است.
 در البي اس��توديو كه مزين به انواع اش��ربه و مأكوالت رنگارنگ است، دو تلويزيون 
ب��زرگ قرار دارد. اطرافيان درجه يِك دو كاندي��دا، در كنار يكديگر و البته با مرزي 
نامرئي در كنار يكديگر نشس��ته اند. بهترين س��وژه براي تصويربرداران، همين كادر 

است.
زن��گ تلفن يك لحظه ني��ز امان نمي دهد. با تذكرهاي پياپي، گوش��ي ها اصطالحاً 
سايلنت ش��ده ولي گفتگوها به شدت ادامه دارد. كرباسچي و الويري با كوله باري از 
برگه هاي مختلف، خود را براي اس��تفاده از 2 فرصت نامه رساني به كروبي آماده مي 

كنند. قوچاني، نقش نامه بر را ايفا مي كند.
 جمعي از دوس��تان قديمي كروبي كه به نظر مي رسد، سال ها با او همراه بوده اند، 

آرامش ياران جديد او را ندارند. استرس در اكثر حاضرين جوالن مي دهد.
 اولي��ن آه نصي��ب كروبيان ش��د، آنگاه كه مج��ري برنامه اعالم ك��رد احمدي نژاد 

پايان دهنده اين مناظره خواهد بود.
 بر عكس تصور ظاهري، بيان موضوع هاله نور باعث خنده اطرافيان رئيس جمهور شد. 
آنها طرح اين موضوع را فرصتي ديگر براي رد آن توس��ط احمدي نژاد مي دانستند، 
هرچن��د كه در برخي موضوعات، همچون توصيف كروبي از بوش، خنده مش��تركي 
ميان 2 طيف ش��كل مي گرفت كه تنها غايب آن، غالمحس��ين كرباسچي بود. او به 
دقت تمام حركات و س��خنان كروبي را زير نظر داشت و مطالب را شفاهاً به الويري 
منتقل مي كرد تا او آنها را مكتوب كند. بيش از 30 تماس تلفني كرباسچي، از ديد 

اهالي رسانه ها مخفي  نمي ماند.

 جواب هاي احمدي نژاد در نقد س��خنان كروبي پيرامون آمارهاي كارشناسي دولت 
و ذكر اين نكته كه "رئيس جمهور بايد كارش��ناس ارش��د باشد"، به مذاق اطرافيان 
كروب��ي خيلي خ��وش نيامد. احمدي نژاد به دبيركل حزب اعتماد ملي يادآور ش��د 
كه اگر به موضوعات آماري و اقتصادي آش��نا نباش��د، نادرس��ت بودن موضوعات را 
تشخيص نخواهد داد. تأكيد رئيس جمهور بر يكسان بودن نوع نگاه هاي آماري طي 

4 دولت اخير، جوابي از سوي نامه نگاران به كروبي نداشت.

با يك تيزهوش��ي رس��انه اي، آمارهاي احمدي نژاد مزين به پرچم ايران بود. يك بار 
كه دوربين به اش��تباه كادر ديگري را غير از آمارها نش��ان مي داد، رئيس جمهور با 

مشاهده ی سريع مانيتور حاضر در استوديو، نسبت به اين امر تذكر داد.

س��خنان كروبي درباره دوران بخش��دار بودن احمدي نژاد و مقايس��ه آن با رياس��ت 
مجل��س خود و همچنين بيان كلماتي مانند "ننه جون من " با ش��ادي همراهان او 
مواجه ش��د، به طوري كه فاطمه كروبي به تشويق همسر خود  پرداخت. معاون اول 
دولت كروبي هنوز هم واكنش��ي به فراز و نش��يب هاي مناظره رئيس جمهور ايده آل 

حاشيه هاي مناظره كروبی و احمدی نژاد
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خود نداشت.
 گرم تر ش��دن مناظره كه به لطف س��كوت مجري برنامه و البته سؤاالت چالشي دو 
طرف ايجاد شد، باعث گرديد تا عباي كروبي از روي شانه هاي او بيفتد. حاضران به 

دنبال راهي براي تذكر به كانديداي محبوب خود به منظور پوشيدن عبا بودند.
 انتظ��ار براي خنده كرباس��چي، كمي ديگر پايان يافت؛ آنج��ا كه كروبي در خالل 
س��خنان پر حرارت و س��ريع خود، ناگهان از مجري مناظره درب��اره ی مدت زمان 
سخنراني خود پرسيد و از اصطالح " چقدر شد؟" بهره گرفت. كرباسچي به اين طرز 

بيان كروبي، خنده اي روانه كرد.

گذشت نيمي از مناظره، مصرف آب را در ميان هواداران يك كانديدا باال برد.

 وقت��ي رئيس جمهور درباره تهمت زني روزنامه ی رس��مي كروبي به همس��ر خود، 
موضوعاتي را عنوان كرد و از دبيركل حزب اعتماد ملي خواست تا به اين اقدام پاسخ 
دهد، كروبي از اين موضوع اعالم بي اطالعي كرد و احمدي نژاد به او گفت كه فردي 
كه داعيه دار رياس��ت جمهوري اس��ت، چگونه از اقدام روزنامه خود بي اطالع است؟ 

قوچاني نيز به جمع مصرف كنندگان آب هاي معدني پيوست.

 دومين نامه به كروبي در س��ي امين دقيقه س��خنراني او ارسال شد. موضوع: پرونده 
دريافت 300 ميليون از شهرام جزايري.

 كروبي در خالل س��خنان خود، موضوعي را گفت كه ب��ا اظهار نارضايتي اطرافيان 
خ��ود مواجه ش��د. اين موضوع درب��اره عدم حمايت هاش��مي از وي و حمايت دبير 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام از موسوي بود. حاميان كروبي اين مسئله را تحقق 

سخنان احمدي نژاد در مناظره با ميرحسين مي دانستند.

س��ومين نامه به كروبي، ارسال ش��د. اين مسئله بر خالف قانون مناظرات كانديداها 
بود چراكه هر كانديدايي تنها حق دريافت 2 برگه جداگانه را دارد. با آنكه مشخص 
نش��د كه اين نامه به كروبي رس��يده اس��ت يا نه، اما نفس اين موضوع خالف قانون 

مناظرات بود.

 موض��وع خليج عربي چه بود؟ احمدي نژاد براي كروبي توضيح داد كه صفت عربي 
در اين اجالس به كش��ورها اش��اره دارد نه خليج و از وي خواس��ت كه اين موضوع 
را از متخصصان زبان عربي بپرس��د. جوابي از اطرافيان كروبي در نقد اين س��خنان 

شنيده نمي شد.

چانه زني كروبي براي وقت گرفتن و اس��تفاده از فرصت احمدي نژاد در جواب دادن 
به سؤاالت، به مذاق دوستانش خوش نيامد.

باالخره پس از رد و بدل شدن سخنان بسيار، احمدي نژاد با طرح اميدهاي خود از 
آين��ده ی ملت ايران و بيان برخي از ايده هاي خويش براي توس��عه و آباداني ايران، 
مناظره را به پايان برد و كروبي، دقايقي بعد با چند جواب كوتاه، رسانه ملي را ترك 
كرد. فاطمه كروبي همسر مهدي كروبي در پاسخ به درخواست خبرنگاران مبني بر 
اعالم ليس��ت دارايي اموال خانواده كروبي، به ذكر جمله "خبرنگاران محترم خسته 

نباشيد" بسنده كرد.

احمدي نژاد نيز پس از دقايقي و در حالي كه جمعيت خارج از اس��توديو به ش��دت 
متراكم ش��ده بود، به بيرون هدايت شد و پس از تقدير از حاضران، به ذكر جمالتي 

در جمع اهالي رسانه ها پرداخت.

 وي در اي��ن گفتگو با اش��اره به س��خن فردي كه گفته بود "وقت��ي احمدي نژاد به 
روس��تاها مي رود ما خجالت مي كش��يم"، اظهار داشت: معلوم است كه بايد خجالت 

بكشيد. چون شما روستاها را اين طور كرديد. باران رحمت مي باريد.

هواداران كانديداها تا پاس��ي از ش��ب به تبليغ نامزد خود پرداختند و باز هم منتظر 
22 خرداد شدند؛ "ميزان رأي ملت است."




