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مناظ��ره دكت��ر محم��ود  احمدي ن��ژاد و  گ�روه سياس�ي: 
ميرحسين موس��وي دو كانديداي دهمين دوره انتخابات رياست 
جمهوري بازتاب گس��ترده اي در بين صاحبنظ��ران و تحليلگران 

سياسي كشور داشت.
ب��ه باور اغلب كارشناس��ان سياس��ي، اظه��ارات احمدي نژاد 
ك��ه ب��راي ممانع��ت از ضايع ش��دن حق مل��ت عنوان ش��د، حلقه 
»بس��ته مديريت��ي« 24 س��ال اول انق��اب را ك��ه نق��ش دوري از 
 حاكميت را بازي مي كرد، در جايگاه پاس��خگويي به ملت نشاند. 
دكت��ر احمدي ن��ژاد توانس��ت در ي��ك مناظ��ره رودررو ب��ه صورت 
مس��تدل و دقيق و در كم��ال ادب و متانت، هم به افش��اي برخي 
مس��ائل پش��ت پرده اين جريان با صحنه گرداني حجت االس��ام 
والمس��لمين هاشمي رفس��نجاني و هم به دفاع از اقدامات دولت 
نه��م و آرمان ه��اي انق��اب اس��امي بپ��ردازد. ناظران سياس��ي 
همچني��ن بر پي��روزي احمدي ن��ژاد در مناظره با جري��ان ثروت و 

قدرت تأكيد كردند.  
●احمدي نژاد خود را فدا كرد

مهدي كوچ��ك زاده نماينده مردم تهران و عضو كميس��يون 
اصل 90 مجلس شوراي اسامي با اشاره به افشاگري ها و سخنان 
دكتر احمدي نژاد در مناظره با موسوي گفت: علي رغم ادعايي كه 
آقاي موسوي در مناظره شان مبني بر پيروي از خط امام داشتند، 
براي ما مشخص شد كه چقدر از ديدگاه امام و رهبر معظم انقاب 
دور هس��تند.  نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اسامي در 
ادامه به افشاگري مهم رئيس جمهور از كانون هاي قدرت و ثروت 
و مفس��دان اقتصادي اشاره و تأكيد كرد: بنده به عنوان كسي كه 
در كميس��يون اصل 90 بارها اي��ن پرونده ها را ديده و رس��يدگي 
كرده ام مي گويم افش��اگري احمدي نژاد كامًا حقيقت داش��ت و 
اعام مي كنم كه وي خود را فدا كرد و پيش بيني مي كنم كه افشا 

شوندگان عليه رئيس جمهور فداكار اعام جرم مي كنند.
● افشاگري احمدي نژاد آرزوي مردم بود

ولي اس��ماعيلي نماينده مردم گرمي و عضو ش��وراي مركزي 
فراكس��يون اصولگراي��ان مجل��س با اش��اره به س��خنان مس��تدل 
احمدي نژاد در مناظره با موس��وي گفت: افش��اگري احمدي نژاد 
علي��ه كان��ون ق��درت آرزوي مل��ت ايران ب��ود. وي با بي��ان اين كه 
موس��وي در اي��ن مناظ��ره نش��ان داد ك��ه اطاع��ات درس��تي از 
وضعي��ت كش��ور ن��دارد، گف��ت: متأس��فانه ع��ده اي معلوم الحال 
اط��راف آقاي موس��وي را گرفت��ه و دائماً ب��ه وي اطاعات غلطي 
مي دهند؛ و اين موضوع را همه از سخنان وي به خوبي دريافتند 
هيچكدام از بحث هاي وي مس��تدل و منطقي نبود. اسماعيلي به 
سياه نمايي هاي موسوي عليه دولت نهم و شخص رئيس جمهور 
اشاره كرد و افزود: برخاف آنكه رهبر معظم انقاب اسامي بارها 
بر عدم س��ياه نمايي و عدم تخريب دولت نهم تأكيد كرده اند باز از 
روي غفلت و يا تعمداً موس��وي به دستاوردهاي مهم دولت حمله 
و محروميت زداي��ي و ت��اش براي رفع بيكاري دول��ت نهم را مورد 

سياه نمايي قرار داد. 
● احمدي ن�ژاد تمام خطوط قرمز مافياي قدرت و ثروت را 

زير پاي ملت گذاشت
گف��ت:  سياس��ي  مس��ائل  كارش��ناس  محم��دي  مه��دي 
صحبت ه��اي دكت��ر احمدي ن��ژاد ب��ه نمايندگ��ي از مل��ت اي��ران 
صريح ترين س��خناني بود كه تا امروز علي��ه مافياي قدرت و ثروت 
كه خود را همواره مصون از هر گونه تعرض مي دانست، ايراد شده 
است. وي افزود: احمدي نژاد بغض هاي فرو خورده رهبري و ملت 
را پس از 4 س��ال س��كوت و تحمل فرياد كرد. محمدي ادامه داد: 
آقاي مهندس موسوي در اين مناظره به وضوح حرفي براي گفتن 
نداش��ت و صرفاً به طرح  پي در پ��ي اتهاماتي پرداخت كه از پيش 
برايش آماده ش��ده بود ك��ه البته در خواندن همي��ن متن از پيش 
نوشته ش��ده هم موفق نبود. محمدي افزود: احمدي نژاد مجدداً 
و براي چندمين بار طي سال هاي اخير همه را غافلگير كرد و تمام 
خط��وط قرمز مافي��اي قدرت و ثروت را زير پاي مل��ت قرار داد و در 
حقيقت فرصتي به وجود آورد تا مردم در نهايت ش��فافيت قادر به 

انتخاب ميان دو تفكر باشند.   
● موسوي قادر به پاسخگويي به سؤال ها نبود

فاطم��ه رهب��ر نماين��ده م��ردم ته��ران در مجلس ه��م گفت: 
مش��خص ب��ود مطالبي كه موس��وي از روي كاغ��ذ مطرح مي كند 
از پيش تعيين ش��ده و س��خنان وي با توجه به محورهايي بود كه 
جري��ان هوادار وي طرح كردند. وي افزود: ميرحس��ين موس��وي 
س��ؤاالت زيادي را بايد پاسخ مي داد كه قادر به پاسخگويي به آن 
س��ؤال ها نبود. فاطمه رهبر ادامه داد: از س��وي ديگر احمدي نژاد 
ب��ا ارائ��ه مس��تندات، مس��ائلي را مطرح ك��رد كه با كم��ال تعجب 
ميرحسين موسوي اين سياست را در پيش گرفته بود كه خود را از 

هاشمي و خاتمي دور كند.
● فري�اد بغض فروخورده محرومان در برابر جريان قدرت 

و ثروت
نيل��ي مس��ئول كميت��ه سياس��ي س��تاد هماهنگ��ي  ميث��م 
حمايت هاي مردمي از احمدي نژاد گفت: در اين مناظره آنچه كه 
ملت ايران سال ها در انتظار آن بودند اتفاق افتاد و آن عبارت بود 
از دي��دن تقابل جريان قدرت و ثروت در مقاب��ل مردم. وي افزود: 
جريان قدرت و ثروت س��ال ها مانند يك خار در گلوي مردم باقي 
مانده بود كه احمدي نژاد اين جريان را نمايان ساخت و به وضوح 
در مقابل چش��مان مردم ايران ديده ش��د.وي در ادامه با اشاره به 
پيروزي قاطع احمدي نژاد در اين مناظره خاطرنش��ان كرد: موج 
مردم��ي حمايت از احمدي نژاد پس از اين مناظره كه نقطه عطف 

محسوب مي شود خود را بيش از پيش نشان خواهد داد.
● احمدي نژاد، تاريكخانه اشباح انتخابات را روشن كرد

عبدالرضا داوري پژوهش��گر و تحليلگر مس��ائل سياس��ي هم 
درب��اره اي��ن مناظره گف��ت: س��خنان آق��اي احمدي ن��ژاد در اين 
مناظ��ره بغ��ض 4 س��اله اي بود ك��ه از حج��م توهين بي س��ابقه به 
دول��ت و ش��خص رئي��س جمه��ور در اين برنامه س��رباز ك��رد. اين 
تحليلگر مسائل سياس��ي با اشاره به برخي اشارات رئيس جمهور 
به رانت خواري ها و مفاسد اقتصادي برخي افراد خاطرنشان كرد: 
آق��اي احمدي ن��ژاد در اين مناظ��ره تاريكخانه اش��باح انتخابات و 
كس��اني كه صحنه گردان پش��ت پرده مخالفان دولت هس��تند را 

روشن كرد.

● فعاالن دانشجويي: حقانيت احمدي نژاد براي دانشجويان 
ثابت شد

همپاي كارشناس��ان و صاحبنظران، فعاالن دانش��جويي در 
كش��ور نيز مناظره احمدي نژاد و موسوي را معياري براي شناخت 
مردم دانستند. فعاالن دانشجويي پس از اين مناظره اعام كردند 
كه حقانيت احمدي ن��ژاد بار ديگر براي همه مردم و دانش��جويان 
سراس��ر كشور مشخص شد. حنيف حسين ستاريان عضو شوراي 
عمومي دفتر تحكيم وحدت به افش��ا سازي هاي رئيس جمهور در 
مناظره تلويزيوني خود با موسوي اشاره و تصريح كرد: احمدي نژاد 
حرف هاي��ي كه س��ال ها در دل م��ردم بود ولي جرأت بي��ان آنها را 

نداشتند، بيان كرد. 
وي همچنين به دانشگاه آزاد اشاره كرد و گفت: اين دانشگاه 
به ص��ورت تمام ق��د و كامل در خدم��ت يك��ي از جريانات مخالف 
احمدي ن��ژاد ق��رار گرفته و به س��تاد انتخاباتي وي تبديل ش��ده و 
ش��اهديم كه مقادير هنگفتي از پ��ول بيت الم��ال را بعضي آقايان 
چگون��ه ب��راي جرياني خ��اص در اين دانش��گاه هزين��ه مي كنند.  
مرتضي علي پور دبير انجمن اسامي دانشجويان مستقل دانشگاه 
تهران نيز اظهار داشت: پيروزي احمدي نژاد در اين مناظره از قبل 
نيز مشخص بود و حتي اگر چندين مناظره ديگر نيز برگزار شود باز 
احمدي نژاد به پيروزي خواهد رسيد زيرا كسي كه اسناد، مدارك 
و داليلي براي اس��تدالل دارد در يك مناظره منطقي بدون ش��ك 

پيروز خواهد شد.  
محم��د بياتيان دبير س��ابق دفت��ر تحكيم وح��دت نيز گفت: 
احمدي ن��ژاد در مقاب��ل هوچيگري اصح��اب زر و زور و قدرت كه با 
در دست داشتن برخي رسانه ها و مطبوعات در كشور قصد فريب 
جامعه را عليه وي داش��تند، توانس��ت با ارائه استدالل ها و مدارك 
مس��تند، پيروز ش��ود. وي تأكيد كرد: با درخشش احمدي نژاد در 
اين مناظ��ره اراده ملت بر اين قرار خواهد گرفت كه دولت مردمي 
احمدي ن��ژاد بار ديگر با رأي قاطع خود نور امي��دي را در دل همه 
مستضعفان و حاميان اصلي نظام روشن كند.  بياتيان افزود: نبايد 
از ذه��ن دور كرد كه ق��درت بيان و صداق��ت كام احمدي نژاد در 
مقاب��ل افرادي كه اين قدرت و توانايي را ندارند اين اطمينان را در 
ه��ر بيننده اي به وجود مي آورد كه پيروز قاطع اين مناظره كس��ي 
جز محمود احمدي نژاد نمي توانس��ت باش��د. مجيد مجيري دبير 
سياسي جامعه اسامي دانشجويان نيز گفت: تخريب هاي زيادي 
در اين 4 س��ال عليه دولت نهم ص��ورت گرفت، اما احمدي نژاد در 
مناظره خود توانست به ادعاهاي واهي آنان پاسخ دهد.  وي ادامه 
داد: احمدي نژاد در اين مناظره با سعه صدر و ارائه مستندات نشان 
داد ك��ه در واق��ع بيگناه بوده و مورد تهاج��م و تخريب جريان هاي 

ثروت و قدرت قرار گرفته است. 

● نامه به ضرغامي
از س��وي ديگردفت��ر رئيس مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام با 
ارس��ال نام��ه اي به رئيس س��ازمان ص��دا و س��يما از وي خواس��ت تا 
قب��ل از اتم��ام مهلت تبليغ��ات انتخاباتي فرصت مناس��بي در همان 
 ش��بكه جه��ت پاس��خگويي و شفاف س��ازي در م��وارد مط��رح ش��ده 

از سوي محمود احمدي نژاد در مناظره وي با موسوي فراهم شود.
● نامه سرگشاده فرزند ناطق نوري به موسوي

مصطفي ناطق نوري فرزند حجت االس��ام ناط��ق نوري نيز در 
نامه اي سرگش��اده به ميرحس��ين موس��وي كه در برخي سايت هاي 
خبري منتشر شد، شيوه مناظره تلويزيوني وي با رقيب انتخاباتي اش 
را ستود و از اتهام وارد شده بر خود و خانواده اش در اين مناظره گايه 

كرد.
● صفاي�ي فراهان�ي: از احمدي نژاد به قوه قضائيه ش�كايت 

خواهم كرد
محس��ن صفايي فراهان��ي در واكنش به مناظ��ره احمدي نژاد و 
موس��وي گفت: من به طور حتم از آق��اي احمدي نژاد به قوه قضائيه 
ش��كايت خواهم ك��رد. قائم مقام وزي��ر اقتصاد در دول��ت اصاحات 
ادامه داد: اميدوارم قوه قضائيه هم ش��هامت رسيدگي به اين مسئله 
را داش��ته باش��د تا براي مردم همه چيز مشخص ش��ود.احمدي نژاد 
در مناظ��ره خ��ود با اش��اره به ش��ماري از مديران��ي ك��ه در دولتهاي 
موسوي،هاشمي و خاتمي با جيب خالي به دولت آمده و در پايان به 
ميلياردرهايي تبديل شدند، ازاين طريق ابراز تأسف كرد و به عنوان 

مثال از صفايي فراهاني نام برد.
● نامه حزب مشاركت به دادستان كل كشور و رئيس سازمان 

صدا و سيما
در پ��ي برگ��زاري مناظ��ره محم��ود احمدي ن��ژاد و ميرحس��ين 
موس��وي، حزب مش��اركت در نامه اي خطاب به دادستان كل كشور 
و رئيس س��ازمان صدا و س��يما خواس��تار ايجاد فرصت پاس��خگويي 

متقابل شد.
● كرباس�چي: مگر فرزندان هاش�مي و ناطق ن�وري از ديوار 

كسي باال رفته اند؟
غامحسين كرباسچي هم از ارائه نامه اي به عزت اهلل ضرغامي، 
رئيس صدا و سيما خبر داد و گفت: از ايشان خواستم تا فرصتي براي 
پاسخگويي بنده به مردم در صدا وسيما ايجاد كنند تا پاسخ اتهامات 
رئيس جمه��ور را بده��م. وي همچنين تصري��ح كرد: مگ��ر فرزندان 
آقايان هاشمي و ناطق نوري از ديوار كسي باال رفته اند كه اين گونه 

متهم شوند.

6

همانطوركه پيش بيني مي شد، ميرحسين موسوي در طول 90 دقيقه مناظره با دكتر احمدي خط قرمز مافياي قدرت و ثروت زير پاي ملت
نژاد، با خودداري از پاس��خگويي به سؤال ها، صرفاً به قرائت متن هاي آماده شده از سوي مشاوران 
خود پرداخت. با توجه به اهميت س��ؤال هاي دكتر احمدي نژاد و بي جواب ماندن آنها، مرور آن ها 

خالي از لطف نخواهد بود:
 مسائل داخلي

1( براي اينكه متوجه بش��ويم در كشور مش��كل و اعتياد وجود دارد، آيا نياز داريم تا برويم يك 
بازيگر را در اتوبوس بياوريم تا بفهميم اعتياد هست؟

2( آيا اين مش��كات در چهار سال اخيرايجاد شده است يا در 24 سال گذشته و قبل از آن هم 
وجود داشته است؟

3( وقتي در مجلس ششم نمايندگان تحصن كردند و از همانجا با كنگره امريكا تماس گرفتند و 
كمك خواستند، شما نگران نشديد؟

4( در دوره قبل در روزنامه ها مقاله نوشتند و گفتند كه دوره امام تمام شد و شما سكوت كرديد، 
دولت وقت حمايت كرد و ش��ما باز هم س��كوت كرديد.  سؤال من اين اس��ت كه آيا در آن دوره شما 

نگران نشديد و احساس خطر نكرديد؟
5( شما در خيلي از سخنراني هايتان بنده را به ديكتاتوري متهم كرده ايد، آيا سكوت ما در برابر 

حجم بي سابقه تخريب ها ديكتاتوري است ؟
6( مصوباتي از دولت نهم كه توسط ديوان عدالت اداري باطل شده است 3/2 درصد است اما 
در دولت قبل 6/5 درصد مصوبات دولت ابطال ش��ده اس��ت،  سؤال اينجاست كه چه كسي بيشتر 

تابع قانون است؟
 سياست خارجي

7( در دوره جناب آقاي موس��وي از گذرنامه و فرودگاه تحت مديريت ايش��ان به عربس��تان چه 
بردند؟ چه كسي دستگير شد وچه بساطي عليه كشور راه افتاد كه رابطه ما با عربستان قطع شد؟ در 

مقايسه با آن زمان رابطه كنوني ما چطوراست؟ 
8( ب��ر طب��ق موافقتنامه پذيرفته ش��ده در دولت قب��ل، ما قبول كرديم كه ه��ر طرحي در ذهن 
دانشمندان كشورمان در موضوع هسته اي نقش بست، قبل از هر اقدامي بايد مأموران آژانس از آن 

مطلع شوند. آيا از اين سنگين تر مي توانست بر ايران تحميلي صورت بگيرد؟
9( در س��عدآباد، بروكس��ل و پاري��س بر ديپلماس��ي ما چه گذش��ت؟وآيا با عزت ما س��ازگاري 

داشت؟
10( آقاي بوش بعد از اين همه همكاري در افغانستان و در موضوع هسته اي، اعام كرد ايران 

محور شرارت است و ايران را تهديد به حمله نظامي كرد، آنجا آبروي ايران نرفت؟
11( كدام سياست خارجي موفق بود و كدام ذلت آفرين؟ كدام سياست خارجي استقال ما را 

حفظ كرد و كدام امتياز داد و دستاوردي نداشت؟
12( در چهارس��ال گذش��ته بي��ش از 60 رئيس دولت به ايران س��فركرده اند، در طول 8 س��ال 
مسئوليت شما چند رئيس دولت به ايران آمدند؟ شما به چند كشور خارجي سفر كرديد؟ آيا اكنون 

ما عزيز نيستيم؟
13( آيا ما بايد بنشينيم و دشمن بيايد پشت در خانه ما و سپس با هم درگير شويم؟يا آنكه بايد 

به مواضع عقيدتي دشمن حمله كنيم؟
14( امروز به من مي گوييد چرا گفته ايد هولوكاست. من ازشما سؤال مي كنم چرا نبايد بگوييم 

هولوكاست؟
15( آيا ما بايد بنشينيم و اروپاييان بيايند راجع به حقوق بشرما حرف بزنند، يا ما بايد بگوييم 

شما آزادي نداريد؟ استعمار داريد مي كنيد؟ ملت ها را داريد خفه مي كنيد؟
16( مگر مي شود از موضع نرمش در برابر مستكبرين ايستاد؟

17( وقتي كه كشور ما تحريم شد و امريكا اعام كرد كه هر شركتي كه بيش از 20 ميليون دالر 
با ايران قرارداد نفتي ببندد را تحريم مي كند، احساس خطر نكرديد و نگران نشديد؟

 مسائل اقتصادي
18( در زم��ان آق��اي هاش��مي تورم به ن��رخ 49/5 درصد رس��يد و 49 ميليارد دالر اس��تقراض 
خارجي پيدا كرديم، آن همه بحران هاي اجتماعي ش��هرهاي بزرگ كش��ور را دربرگرفت و عده اي 

كشته شدند؛ آيا در آن دوره احساس نگراني نكرديد؟
19( يعني يك گلستاني را دوستان و متحدان جنابعالي به بنده تحويل دادند و بنده آن را تبديل 

به يك خرابه كرده ام؟
20( كداميك از وزراي بنده در دوره وزارتشان پولدار شدند؟  يا رانتي را خورده اند؟ و يا ملكي 

را تصرف كرده اند؟
21( اين هزينه س��نگين تبليغاتي شما از كجا تأمين مي ش��ود؟ سؤال من اين است كه پسران 

آقاي هاشمي در كشور چه كار مي كنند؟
22( بس��ياري از مديران ش��ما و آقاي هاش��مي دس��ت خالي آمدند، يك امتياز دالر 7 توماني 
دريافت كردند و با واردات و صادرات ميلياردر شدند. آقاي صفائي فراهاني كه مدير دولت شماهم 

بود، چگونه پولدار شد؟
23( آقاي موسوي! پسر آقاي ناطق نوري چگونه ميلياردر شد؟

24( آقاي موسوي! فرمان 8 ماده اي امام براي شما و نه براي اين دولت صادر شد. اكنون شما 
پاسخ دهيد كه آن فرمان را چقدر اجرا كرده ايد؟

اظهارات مستند و قاطع دكتر احمدی نژاد در مناظره تلويزيونی با مهندس موسوی، بازتاب های 
بسيار مثبتی در ميان توده های مردم در پی داشته است.احمدی نژاد در اين مناظره با طرح مسائل 
مبنايی، تناقضات رفتاری و گفتاری رقيب و طرح پرسش ها و برخی مصاديق مفاسد اقتصادی، عمًا 
برنامه طراحی شده از سوی ستاد موسوی در زمينه خودداری از ديالوگ با احمدی نژاد و بيان مطالب از 
پيش آماده شده را تا حد زيادی تحت الشعاع قرار داد.صدا  و لحن موسوی در ابتدای مناظره و در دست 
گرفتن فضای مناظره توسط احمدی نژاد با اشاره به سوابق عملكردی موسوی و هاشمی و خاتمی به 
عنوان حاميان اصلی وی و افشای بخش هايی از مفاسد اقتصادی و عوامل آنها با ذكر نام، موجب شده 
اس��ت تعداد زيادی از هواداران ميرحسين پس از پايان مناظره نسبت به كانديداهای مورد حمايت 
 خود به صورت جدی دچار ترديد ش��ده اند. اما در حالی كه مناظره اين دو كانديدا، دقايقی پس از

 نيمه شب پايان يافت، سونامی توده ها در حمايت از موج فسادستيزانه احمدی نژاد از همان دقايق 
آغاز ش��د و جمع زيادی در تهران و شهرس��تان ها با حضور در خيابان ها و س��ردادن بانگ اهلل اكبر و 

شعارهای انقابی، حمايت خود را از احمدی نژاد اعام كردند. 
گفته می ش��ود اس��تقبال از تصاوير و پوس��ترهای محدود موج��ود از دكتر احمدی ن��ژاد از صبح 
جمعه در شهرستان ها صد چندان شده و مردم تمايل زيادی برای نصب اين پوسترها بر روی درب 
يا شيشه های خانه، مغازه و اتومبيل خود نشان داده اند. همزمان با اين موج مردمی، برخی مخالفان 
احمدی نژاد كه احتماالً از عمل كردن وی به وعده  خود و افشای برخی مفسدان اقتصادی در قالب 
سونامی فسادستيزی بشدت نگران شده اند، بافاصله اقدام به انتساب برخي رفتارهاي غيراخاقی 
به وی كرده اند. اين در حالی است كه افشای جزئيات بيشتری از مفسدان اقتصادی و بازپس گرفتن 
بيت الم��ال، مطالب��ه  جدی مردم از رئيس جمهور اس��ت و بنا بر آيه كريمه  ق��رآن: ال يحب اهلل الجهر 
بالس��وء من القول اال من ظلم، »خداوند علنی كردن س��خن در باره  بدی ]ديگران [ را دوس��ت ندارد 

مگر كسی كه بر او ستم رفته باشد.«

برخاف گفت و ش��نودهاي محس��ن رضايي با مهدي كروبي و ميرحسين موسوي در اولين و 
س��ومين مناظره  انتخاباتي، مناظره رئيس جمهور و آخرين نخس��ت وزير كشور آنچنان چالشي و 
معني دار بود كه 200 ميليون بيننده داخلي و خارجي را روبه روي جعبه جادويي ميخكوب كرد. 
حتي خيابان هاي تهران و ديگر شهرهاي بزرگ كه در اين شب هاي معتدل مملو از جمعيت اند، در 
دقايق منتهي به س��اعت 22 و 30 دقيقه چهارشنبه شب، از س��ر و صداي هر شب آسوده بودند. 
البته مناطق مهم شهرهاي بزرگ هرگز تصور نمي كردند كه دو ساعت پس از آن شاهد يك بامداد 
پرازدحام به يادماندني باشند. با خلوت شدن خيابان ها، جمع هاي متعدد خانواده ها در برابر شبكه 
سه شكل گرفت تا باورشان شود كه مهندس موسوي در مناظره حضور خواهد يافت. هر چند رئيس 
ستاد انتخاباتي ميرحسين حضور قطعي او را در مناظره اعام كرده بود اما هنوز چشم هاي بسياري 
با حالت ترديد به صفحه تلويزيون مي نگريس��تند و تا موس��وي را به چشم خود مشاهده نكردند، 
باورش��ان نش��د كه او تصميم دارد روبه روي رئيس جمهور بنشيند. با اين حال آخرين نخست وزير 
كش��ور كه بر اس��اس آنچه »احس��اس خطر« خوانده، پاي به عرصه انتخابات گذاش��ته اس��ت، به 
ترديدهايش پايان داد و 40 دقيقه زودتر از ش��روع مناظره خود را به اتاق گريم ش��بكه سوم سيما 
رس��اند. از ديگر سو محمود احمدي نژاد نيز كه از چند ماه پيش هدف »تخريب«ها و »تهمت »هاي 
مخالفانش قرار گرفته، نيم س��اعت پس از ميرحسين راهي اس��توديوي مورد نظر شد تا به انتظار 
چند هفته اي ميليون ها مخاطب پايان دهد. لحظاتي بعد مجري مناظره كه به گواهي چند مناظره 
اخير، جز نگه داشتن زمان كار ديگري نمي كند، از رئيس جمهور دعوت به آغاز مناظره كرد تا او با 
طرح سؤاالت مكرر درباره عملكرد و ابهامات موجود در سابقه و روابط ميرحسين با باندهاي قدرت 
و مفسدان اقتصادي، راهي بهتر از سكوت و طفره از پاسخگويي براي موسوي باقي نگذارد. آخرين 
نخست وزير كشور كه با تمركز كمتري از اولين نطق تلويزيوني اش سخن مي گفت، تاش كرد تا 
با نسبت دادن توهين هايي مانند »خرافه  گو«، »خاف كار«، » پنهان كار«، »خود محور«، »ديكتاتور«، 
»افراط گر«، »س��طحي نگر« و »قانون گريز« به رئيس جمهور كش��ور، نقش روش��ن خانواده هاشمي 
رفس��نجاني، ناطق نوري و حتي چندتن از مفس��دان اقتصادي را در همراهي اش كتمان كند. او 
با بيان اين جمله »آقاي خاتمي و آقاي هاشمي انسان هاي بزرگي هستند و آن ها بايد خودشان 
به شما جواب دهند«، نه تنها سعي كرد همكاري اش را با آنان براي احياي »حلقه بسته مديريتي« 
كشور انكار كند كه حتي احمدي نژاد را به بي اخاقي و رعايت نكردن ادب متهم كرد. ميرحسين 

در اين راستا، افشاگري رئيس جمهور را به »پرونده سازي« تعبير كرد و آن را مخالف قانون خواند.
موس��وي كه به اجب��ار از »موضع مخالف��ت« چند ماهه اش ب��ا دولت نهم به »موضع پاس��خگو« 
تغيير مكان داده بود، در عين حال با بي پاس��خ گذاش��تن سؤاالت و مطالبات رئيس جمهور كه به 
نمايندگي از ملت پرس��يده مي  شد، تلويحاً هم فس��اد اقتصادي و مديريتي افراد مورد اشاره و هم 

رابطه اش را با مافياي قدرت و ثروت تأييد كرد. 

24 سؤال بي پاسخ از 24 سال پيوسته

سونامي فسادستيزي و وحشت مفسدان

يك مناظره و 200 ميليون بيننده
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بازتاب مناظره احمدي نژاد و موسوي در محافل سياسي 

       نگاه

       نكته

يادداشت

مردم پس از مناظره در شهرهاي مختلف به خيابان ها آمدند و هر نقطه اي را كه منتسب به 
احمدي نژاد بود، محلي براي اجتماع و بيان ش��ور و هيجان خود قرار دادند. دانش��جوياني كه 
براي تماشاي مناظره در مقابل صداوسيما جمع شده بودند، سر از پا نمي شناختند. بسياري از 
خانواده ها آن هم با جايگاه هاي اجتماعي متفاوت و بعضاً متضاد، در حالي كه س��اعت از نيمه 

شب گذشته بود، به خيابان ها آمدند.
واقعاً مگر چه ش��ده است؟ مگر در اين مناظره اتفاق جديدي افتاد؟ مگر غير از اين بود كه

 

 ب��از ه��م طب��ق روال 3 ماه اخير و يا حتي 4 س��ال گذش��ته، ليس��ت تك��راري از بي انصافي ها، 
تخريب ها و حتي توهين ها قرائت شد؟ بيش از نيمي از 45 دقيقه وقت احمدي نژاد هم كه در 

پاسخ به همين بي انصافي ها گذشت.
ام��ا اين س��ؤال جدي اس��ت: مگر احمدي ن��ژاد در همان چن��د دقيقه كوت��اه چه گفت كه 
اين چنين توده ها را ش��عله ور كرد؟پاس��خ را بايد در فضايي كه احمدي نژاد در آن لب به سخن 
گش��ود، يافت. احمدي نژاد در پس 4 سال سكوت، زماني عزم سخن گفتن كرد كه »هياهوي 
سبز«، به ياري امواج بلند تهمت، توهين و تخريب، غباري سنگين و البته سبز رنگ را بر جامعه 
پاش��يده ب��ود. غلظت اين غبار كه اين ب��ار همه توان اغواگران را به خدم��ت گرفته بود، آن قدر 
سنگين بود كه حتي مي رفت تا پرنورترين و روشن ترين نقاط 4 سال تاش شبانه روزي دولت 
اسامي را نيز در خود فرو بلعيده و مانع از ديدنشان شود؛ آن قدر سنگين كه روشنايي كارنامه 

نماينده يك ملت در سياست خارجي، مايه ذلت خوانده شود و خدمت مايه خفت.
احمدي نژاد ماهيت غبارگونه اين هياهوي سبز را شناخت و تنها كاري كه كرد، فرونشاندن 
اين غبار بود. ماهيت حباب وار اين هياهوي سبز ايجاب مي كرد كه با سر سوزني فرونشيند و با 
سر سوزني فرونشست.احمدي نژاد حتي در افشاگري خويش نيز سخن تازه اي نگفت. او تنها 
س��خناني را كه در يك محفل خانوادگي، يك جمع 5 نفره در تاكس��ي و يا يك صف چند نفره 
مقابل مغازه نانوايي مطرح مي ش��ود، باز گو كرد. او از ش��بكه قدرت و ثروتي س��خن گفت كه 
بارها و بارها موضوع بحث جمع هاي كوچك مردم بوده اس��ت، با اين تفاوت كه او در جايگاه 
نماينده ملت، نه بر مبناي شنيده ها، كه اينك از روي شواهد، ناگفته هاي ملت را از زبان آنان 
و ب��ه نمايندگي از آنان مطالبه مي كرد. اگر چه او را مردم به حلقه اي بس��ته از مديريت اجرايي 
كشور تحميل كرده اند، ولي وي در واپسين ماه هاي نمايندگي اش از مردم، نه تنها به رنگ سبز 
آن حلقه بس��ته در نيامده اس��ت، بلكه اين احمدي نژاد است كه با شجاعت و به قيمت به جان 

خريدن توهين هاي مكرر، كام مردم را براي صاحبان قدرت و ثروت هجي مي كند.
و ش��ايد اين��ك بتوان درياف��ت راز اين همه ش��ور و احس��اس را تنها پس از ي��ك مناظره در 
ظاهر س��اده؛ احمدي نژاد بغض فروخفته اي بود كه به فرياد اهلل اكبر ش��بانه مردم تبديل شد. 
او باطل الس��حر جادوي س��بزرنگي بود كه اغواگرانه در جمع مردم مي گشت تا شايد از »غوغا« 
طرفي بربندد. و اينك صاحبان اين هياهو نيك مي دانند كه در فضايي كه غبارآلوده نيست، 

رقابت ديگر معنايي ندارد.

سكوت 20 ساله آخرين نخست وزير، براي شكسته شدن، احتياج به دليل قانع كننده اي 
داش��ت. در اين دو دهه، تحوالت كش��ور آنقدر به ظاهر متضاد و بعضاً بي سابقه بوده است كه 
مردم براي آن كه باور كنند »س��كوت« يك فعال سياس��ي »اس��تراتژي« بوده و نه يك »انفعال«، 
دليل قانع كننده بخواهند. اين، همان واقعيتي اس��ت كه موس��وي هم بخوبي آن را دريافت و 

سعي كرد تا براي »آمدن« دليل قانع كننده اي بياورد.
احس��اس خطر بهترين مقدمه بود براي آن كه مردم را به نتيجه مطلوب برس��اند و به آنان 
بباوراند كه سكوت موسوي »استراتژي« او بوده است، با اين حال در اين مقدمه، مناقشه هايي 
بس��يار بود كه اگرچه بارها رسانه هاي مختلف كش��ور به آن اشاره كرده و از موسوي در اين باره 
توضيح خواسته بودند، اما وي آنقدر به آنها جواب نداد تا احمدي نژاد همان  ها را در مناظره اي 

با حضور 50 ميليون ايراني مطرح كند.
 تورم 50 درصدي سال 74 و غائله هاي اجتماعي

تورم 50 درصدي س��ال 74 و غائله هاي اجتماعي اولين رويداد تأس��ف بار كش��ور بود كه 
رئيس دولت نهم ترجيح داد به آن بپردازد و از سكوت موسوي درباره آن توضيح بخواهد.

احمدي نژاد شايد به دليل كمبود وقت موضوع را در مناظره نشكافت اما آنچه مورد تأكيد 
وي بود غائله هاي عظيم و شورش هاي متناوب در سال 74 بود كه علي  الخصوص در شهرهاي 
مشهد، اراك و اسامشهر رنگ خشونت به خود گرفت. اعتراض مردم به گراني افسارگسيخته 
و ت��ورم بود ك��ه آن روزها، علي الدوام ركورد مي زد.اين غائله پ��س از تحميل هزينه هاي گزاف 
داخلي از جيب اعتماد مردم به نظام، پايان يافت.از موسوي آن روزها اما خبري نبود و سخني 

نگفت.
 غائله 18 تير و براندازان!

دومين چالش در برابر موس��وي براي توجيه »سكوت« بيست ساله اش، غائله 18 تير بود. 
احمدي  نژاد مستقيماً به برنامه ريزي طراحان اين »بحران« براي حمله به مراكز حكومتي اشاره 

كرد و باز هم از موسوي درباره »احساس« آن زمانش پرسيد كه آيا رنگ »خطر« داشت يا نه؟
موسوي در نوبت پاسخگويي اش اين چالش را هم ترجيح داد كه با سكوت از سر بگذراند.

 اهانت به امام )ره(
چالش سوم در برابر سكوت موسوي را كه احمدي نژاد آخر گفت، به نظر مي رسد كه از همه 
سخت تر بود. اين را زوم دوربين سيما بر روي صورت موسوي نشان داد. »اهانت به امام)ره( در 
روزنامه هاي زنجيره اي« عنواني بود كه احمدي نژاد براي س��ومين چالش انتخاب كرد. ش��ايد 
احمدي نژاد هم توجه نداشت كه اين سخنان را درباره اهانت ها به امام، دقيقاً در لحظاتي بيان 
مي كرد كه بيست سال پيش از آن در همان لحظات، از فقدانش عزادار شديم. دكتر احمدي نژاد 
توضيح داد كه در دوران حاكميت دولت قبل، با فردي كه مقاله نوشت و گفت كه »امام را بايد 
به موزه س��پرد« و »دوران امام)ره( به پايان رس��يده است« نه تنها برخورد نشد بلكه بطور جدي 
مورد حمايت قرار گرفت.احمدي نژاد در اين مورد هم از موس��وي درباره س��كوت 20 ساله اش 

توضيح خواست.و البته اين بار هم پاسخ موسوي همان بود كه به سؤال هاي قبل داد.
 * * *

مزيت مناظره آن است كه قاضي آن افكار عمومي است و از آن مهم تر، اين كه رودر رويي 
مذكور در آس��تانه انتخابات باش��د تا »رأي« اين قاضي، ش��فاف، واضح و بدون دخل و تصرف 
رس��انه اي »كشف« شود. رأي قاضي اين جلسه دادگاه، كمتر از 10 روز ديگر اعمال و مشخص 
مي شودكه رفتار انتخاباتي موسوي در كنار زدن خاتمي از حضور در انتخابات، منجي اصاحات 

است يا آغازي بر »سكوت ناتمام« موسوي.

اولين س��ؤالي كه در مورد مناظره دكتر احمدي نژاد و مهندس موسوي به ذهن متبادر 
مي شود، اين است كه چرا احمدي نژاد تأكيد بر اين داشت كه هر سه كانديداي مقابل، با 

حمايت  هاشمي رفسنجاني به صحنه آمده اند؟ 
اين سؤالي بود كه ذهن مخاطبان را در طول مناظره به دنبال خود كشاند و بينندگان 
مناظره به اين باور رس��يدند كه احمدي نژاد در هر فرصت از مناظره بخش��ي از سؤال اصلي 
را پاس��خ مي دهد. دسته بندي اين پاسخ ها بيانگر آن اس��ت كه احمدي نژاد عاوه بر پاسخ 
به س��ؤاالت طرف مقابل، خودش نيز به جاي ميرحس��ين س��ؤال طرح مي كرد و اين نقطه 
قوت و تسلط او را نشان داد. او به سؤاالتي پرداخت و پاسخ داد كه شايد كانديداي مقابل 
توانايي ورود به آنها را در اين مرحله نداشت اما احمدي نژاد با شيوه اي مناسب و در دست 
گرفت��ن توپ مناظره در هر فرص��ت، گل هاي متعددي را به دروازه حريف واردكرد و ش��ايد 
اولي��ن گل ب��ود كه بس��ياري از ذهن ها را باز كرد: »آقاي هاش��مي در پيغام��ي كه به يكي از 
پادشاهان كشورهاي منطقه داد، گفت: نگران نباشيد اين دولت )دولت نهم( ظرف شش 

ماه ساقط خواهد شد.«
اين موضوع نش��ان داد كه اوالً آقاي احمدي نژاد از مس��ائلي اطاع دارد كه در صورت 
افش��ا ش��دن آن اطاعات، خانداني كه از رانت هاي بسياري در طول 16 سال سازندگي و 
اصاحات استفاده كرده،  از اين پس بايستي مراقب رفتارها و عملكردهاي خود باشند. ثانياً 
اين كه برخي از افراد، سوابقي در طول انقاب داشته اند، با اين جمله حضرت امام)ره( كه 
»ميزان، حال فعلي افراد است« مي تواند قابل بررسي باشد و به فرموده مقام معظم رهبري، 
يك انقاب ممكن است ريزش ها و رويش هايي داشته باشد  و اين كه يك فرد ممكن است 
از ابتدا در خط انقاب و امام باشد ولي دچار دگرگوني شود، اين هم مي تواند يك احتمال 
قاب��ل تأمل باش��د زيرا پيغ��ام دادن به يك مقام خارجي و به او دلگرم��ي دادن تحت عنوان 

»ساقط شدن دولت تا شش ماه ديگر« كامًا مغاير با سوابق انقابي يك فرد است. 
بنابراين با بررس��ي اين سؤال كه چرا هر س��ه كانديدا با حمايت  هاشمي رفسنجاني به 
صحنه آمده اند، مي توان به اين رهيافت پرداخت كه بيش از آن كه صحنه كنوني انتخابات 
يك رقابت س��الم باشد، ناشي از شكستي اس��ت كه آقاي هاشمي رفسنجاني در انتخابات 
نهم از آقاي احمدي نژاد متحمل  شد و اكنون براي جبران اين شكست، نيروهاي خود را به 
مقابله با آقاي احمدي نژاد فرس��تاده است. چنانچه با ماحظه اعضاي ستاد اين سه نامزد 
درخواهيم يافت تمام ياران و نزديكان آقاي هاش��مي رفس��نجاني در ستادهاي سه نفر ياد 
ش��ده حضور فعال دارند و از هر روش كه بخش مهمي از آنها خاف موازين اخاقي است، 
براي كس��ب پيروزي اس��تفاده مي كنند و بهره گيري از 320 هزار تهمت به رئيس جمهور، 
پرونده س��ازي هاي متعدد، اس��تفاده اب��زاري از رنگ ها و رد نك��ردن حمايت گروهك هاي 

ليبرالي و منحرف و تروريستي بخشي از اين تاش هاست.
يقيناً بينندگان اين مناظره بخوبي بر اين امر مهم واقفند اهدافي كه آقاي احمدي نژاد 
در اي��ن مناظره نش��انه رفت مبتني بر همان اصلي ترين ش��عار خود در انتخاب��ات نهم بود: 
»احي��اي عدالت«. عدالتي كه با ورود خانواده ها و آقازاده ها به برخي از امور مافيايي باعث 
ش��ده بود دولت هاي قبلي در مس��ير هاي ضد ارزش��ي حركت كنند، به گونه اي كه مافياي 
ق��درت حاض��ر بود ب��راي حفظ منافع خ��ود، با ب��ه راه انداختن تحصن در مجلس شش��م يا 
اس��تعفاي اس��تانداران در همان ايام، مناف��ع و امنيت ملي را با خطرات ج��دي روبه رو كند 
ام��ا حضور ج��دي و پايدار آقاي احمدي نژاد براي مقابله در اين ح��وزه راه را بر اين خاندان 

قدرت بسته است.

احمدي نژاد؛ بغض فروخفته يك ملت

خطرهايي كه احساس نشد!

رقابت  يا حسادت؟

        علي نادري

دقيق��ه اي   90 مناظ��ره   ط��ول   در 
دكت��ر احمدي ن��ژاد و مهن��دس موس��وي، هر 
ق��در ك��ه احمدي ن��ژاد ب��ا اس��تناد ب��ه تأكي��د 
موس��وي مبني بر افتخار به حمايت هاشمي و 
خاتمي قصد داش��ت نخس��ت وزير دهه  60 را 
ب��ا 2 رئيس جمهور قبل از خ��ود از يك جنس 
بخواند، موسوي بيش��تر از آن بارها كوشيد از 
زير بار مسئوليت سال هاي مديريت هاشمي و 

خاتمي شانه خالي كند.
»باورم اين است كه آقاي موسوي در برابر 
من تنه��ا نيس��ت، 3 دولت پياپ��ي، هم آقاي 
موسوي، هم آقاي هاشمي و هم آقاي خاتمي 
در گذشته با هم بودند، در دوره هاي گذشته 
اينه��ا از هم حماي��ت مي كردند، ب��ا محوريت 
آقاي هاش��مي هجمه ه��ا از روز اول ب��ه اي��ن 
دولت آغاز شد. اوايل اين دولت آقاي هاشمي 
به پادش��اه عربس��تان پيغ��ام فرس��تاد كه اين 
دولت 6 ماهه س��اقط مي ش��ود.« با اين حال، 
هنگام��ي ك��ه نوب��ت به موس��وي رس��يد، وي 
كه احس��اس مي كرد احمدي ن��ژاد قصد دارد 
در ادامه نيز اين روند را ش��دت بخش��د، گفت 
آقايان هاش��مي و خاتم��ي اش��خاص بزرگ��ي 

هس��تند ك��ه خودش��ان باي��د ب��ا آق��اي دكتر 
مناظ��ره كنن��د و م��ن كاري ب��ه اي��ن مس��ائل 
ن��دارم. احمدي نژاد ام��ا اجازه طف��ره رفتن از 
نق��د مديريت 3 دوره 8 س��اله به هم پيوس��ته 
را ن��داد و بار ديگر وقتي ك��ه نوبت به موضوع 
سياست خارجي رسيد، ديپلماسي منفعانه 
دولت هاي قبل را به رخ طرف مناظره ش��ونده 
كش��يد و گف��ت: ام��روز ديپلماس��ي عموم��ي 
پيشرفته ترين روش در صحنه بين الملل است 
و م��ا نباي��د بايس��تيم ت��ا در بازي دش��من قرار 
بگيري��م، كما اينك��ه در دوره آقاي��ان خاتمي 
و هاش��مي اين اتفاق افت��اد. وي همچنين در 
واكن��ش به اظهارنظ��ري از موس��وي مبني بر 
احس��اس خطر و ورود به صحن��ه، ترجيح داد 
نمونه هاي روش��ني از بحران هاي دولت هاي 
قبل و س��كوت نخس��ت وزير دهه  60 در قبال 
آن بحران هاي اقتصادي و اجتماعي را يادآور 
ش��ود: »ت��ورم 5/49 درص��دي و اس��تقراض 
بحران ه��اي  خارج��ي،  دالري  ميلي��ارد   49
اجتماعي زياد در ش��هرهاي ب��زرگ كه باعث 
كشته شدن جمع كثيري شد، تحريم ايران در 
قراردادهاي بيش از 20 ميليون دالر از س��وي 

دولت امريكا توس��ط كلينت��ون، اقدام جريان 
برانداز در 18 تير، تحصن مجلس شش��م، آيا 

نگرانتان نكرد؟«
ديگ��ري  بخ��ش  در  احمدي ن��ژاد  دكت��ر 
از س��خنانش ب��ه اظه��ارات فائزه هاش��مي در 
همايش دوم خرداد كه با حضور س��يد محمد 
خاتمي و زهرا رهنورد برگزار شد، استناد كرد: 
»دخت��ر آقاي هاش��مي گفت كه دول��ت آقاي 
خاتم��ي ادامه  راه همان دولت س��ازندگي بود 
كه در دولت فعلي اين روند قطع ش��د و بايد با 
پيروزي آقاي موس��وي همان روند ادامه يابد. 
مردم مي خواهند بدانند آيا قرار اس��ت همان 
اش��رافيت آقاي هاش��مي ادام��ه يابد.گفتي��د 
ب��ه حمايت آقاي هاش��مي افتخ��ار مي كنيد، 
باورم��ان اين اس��ت ك��ه صحنه گ��ردان اصلي 
آقاي هاش��مي اس��ت.«رئيس جمهور در اي��ن 
مناظره به وعده قبلي خود به مردم هم وفا كرد 
و ابتدا ماجراي كردان را به موج مدرك سازي 
و  داد  ارتب��اط  دولت هاش��مي  در  افت��اده  راه 
س��پس با چه��ره اي مصم��م، خ��ط قرمزهاي 
مافياي قدرت و ثروت را به نفع ملت ايران كنار 
گذاشت و پرسيد: »آقاي صفايي فراهاني مگر 

از حاميان شما نيست؟ بسياري در دولت خود 
ش��ما، با دالر 7 توماني دولتي و رانت هاي آن 
ثروتمن��د ش��دند، پس��ران آقاي هاش��مي در 
كشور چه مي كنند؟ ماجراي رشت الكتريك، 
همسر آقاي كرباس��چي و قبه چه بود؟ 400 
هكتار زمين در هرمزگان به چه كس��اني داده 
ش��د؟«اما ميرحس��ين موس��وي در حالي طي 
اي��ن مناظ��ره از قبول كمترين مس��ئوليتي در 
قبال دولت هاي هاشمي و خاتمي خودداري 
ك��رد ك��ه وي در نطق تلويزيوني خ��ود تأكيد 
كرده بود من به دولت هاي آقايان هاش��مي و 
خاتمي مش��اوره مي دادم، در اي��ن دولت هم 
آن اواي��ل مي رفتم. وي همچنين پيش از اين 
خاطرنش��ان كرده بود كه به مشاوره رئيس 2 

دولت قبل افتخار مي كند.
با اين حال، اين پرسش در ذهن بينندگان 
تقريب��اً بدون پاس��خ ماند كه س��كوت ت��وأم با 
رضايت مهندس موس��وي در دولت هاي قبل 
و اصرار وي بر نقد 4 س��ال اخير بدون اشاره به 
16 س��ال قبل از آن، در كنار ادامه  روند عدم 
ارائ��ه برنامه و اصرار بر هجمه به دولت نهم چه 

توجيهي مي تواند داشته باشد؟

8 سال يا 24 سال؟

نام��ه اي  در  كش��ور  دانش��گاه   313 دانش��جويي  بس��يج 
سرگشاده به دبير ش��وراي عالي امنيت  ملي، خواستار صيانت 
بيش��تر و حف��ظ ج��ان رئيس جمه��ور ش��دند. در نام��ه بس��يج 
دانش��جويي 313 دانشگاه كشور خطاب به دبير شوراي عالي 
امنيت ملي كش��ور آمده اس��ت: حضور فع��ال رئيس جمهوري 
اس��امي ايران در عرصه  بين المللي و شكستن تابوهايي نظير 
افسانه دروغين هولوكاست و مطرح كردن تناقض هاي موجود 
در س��اختار نظام سلطه  بين المللي در افكار عمومي جهانيان و 
رس��وا كردن ادعاهاي دروغين آنان درباره  حقوق بشر و آزادي 
بي��ان و... ك��ه باعث س��ربلندي و عزت تمام مس��لمانان جهان 
و بويژه ملت عزيز و س��ربلند ايران ش��د، دش��منان قسم خورده  
ملت ايران و انقاب اس��امي را به رويارويي با ايش��ان كش��اند، 
به گونه اي كه رژيم صهيونيستي علناً طرح ترور ايشان را مطرح 
كرده اس��ت.  اين نامه مي افزايد: از س��وي ديگر حضور جدي و 
فع��ال ايش��ان در عرصه  داخلي در راس��تاي مبارزه ب��ا باندهاي 
فس��اد و كانون ه��اي ق��درت و ث��روت و تسليم نش��دن در براب��ر 
باج خواهي هاي آنان، هجمه اي سنگين عليه ايشان به همراه 
داش��ته اس��ت كه نمون��ه اي از آن را مي توان در ه��زاران توهين 
و اهان��ت و دروغ پراكن��ي و س��ياه نمايي و ت��رور ش��خصيت  و... 
روزنامه هاي زنجيره اي متصل به اين باندها و كانون ها مشاهده 
نمود.  در ادامه اين نامه با تأكيد بر اين كه بنا به برخي ش��واهد 
اي��ن باندها وكانون ها تنها راه بازگش��ت خويش به ق��درت را در 
حذف ايش��ان از صحنه سياسي كش��ور مي بينند، آمده است: 
در اين راس��تا بعيد نيس��ت به طراحي ترور ايشان اقدام نمايند 
لذا مستدعي است شوراي عالي امنيت ملي با درك اين مسئله 
و براي امتداد اين راه مقدس و زنده نگه داش��تن اميدهاي ملت 
ايران در راس��تاي دس��تيابي به اهداف واالي انقاب اسامي و 
آرمان ه��اي امام خميني، نهايت تاش خ��ود را برا ي حفاظت 
از ايش��ان به كار بس��ته و با افزايش حلقه هاي محافظتي ايشان 
راه هرگونه توطئه براي آسيب به ايشان را مسدود نموده و اميد 

دش��منان خارجي اي نظير اس��رائيل و ايادي داخل��ي آنان كه 
شعارهايش��ان بويژه در سياس��ت خارجي با آنان يكسان است، 

تبديل به يأس و نااميدي نماييد. 

 ● اعالم موجوديت كميته دانشجويي 
صيانت از جان رئيس جمهور

از س��وي ديگ��ر، در پ��ي برخ��ي افش��اگري هاي محم��ود 
احمدي نژاد در مناظره تلويزيوني با موسوي، كميته دانشجويي 
صيان��ت از ج��ان رئيس جمه��ور ب��ا ص��دور اطاعي��ه اي اع��ام 
موجودي��ت كرد. ب��ه گزارش ف��ارس، در مت��ن اطاعيه كميته 
صيانت از جان رئيس جمهور با اش��اره به مناظره احمدي نژاد و 
موسوي آمده است: اينك كه ايشان در جريان مناظره انتخاباتي 
ن��ام چند تن از حلقه هاي فس��اد اقتصادي را ذكر كرده اس��ت، 
دانش��جويان و ملت عدالتخواه ايران اس��امي ب��ر خود تكليف 
مي داند كه اين سرباز مقاوم عدالت را تنها نگذارند و به ياري اش 
بشتابند و از دستگاه قضايي بار ديگر محاكمه سريع و علني اين 
اشخاص را مطالبه نمايند.  اين اطاعيه مي افزايد: شكي نيست 
كه امروز اين باندهاي مافيايي پس از اين افش��اگري احس��اس 
خطر بيش��تري مي نمايند و وارد مرحله جديدي از تقابل با اين 
فرزند شجاع ايران گردند. اگر تاكنون انواع جنگ هاي رواني، 
رس��انه اي و تخريب ش��خصيت دكتر احمدي نژاد در برنامه اين 
باندهاي فس��اد بود، بعي��د نمي دانيم كه از ام��روز حتي حذف 
فيزيكي ايشان نيز در برنامه برخي جريان هاي فاسد قرار گيرد. 
در اين اطاعيه آمده است: لذا بدين وسيله كميته دانشجويي 
صيان��ت و حمايت از ج��ان رئيس جمهور محت��رم در برابر فتنه 
مفس��دان اقتصادي اعام وجود مي نمايد و بي��ان مي دارد اين 
كميته كه مركب از دانشجويان و فارغ التحصيان دانشگاه هاي 
مختلف تهران و شهرستان هاي مختلف است، با تشكيل حلقه 
حفاظت��ي به دور ايش��ان، تمام ت��اش خ��ود را مي كند تا فتنه 

احتمالي مفسدان را عقيم نمايد.
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