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متنکامل مناظره احمدينژاد و موسوي

اختند. این مناظرهدو کاندیدای مطرح دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری شب گذشته رو در روی هم به مناظره پرد

ناظره چهارشنبه شباز مناظره پيشين که ميان کروبی و رضایی برگزار شد از جذابيت بيشتری برخوردار بود. گرچه م

ميان این دو واکنشهایی نيز در پی داشت.

متن کامل مناظره محمود احمدی نژاد و مير حشسين موسوی در پی میآید.

فت: من ابتدا خدای بزرگ رامحمود احمدی نژاد چهارشنبه شب در ابتدای برنامه مناظره تلویزیونی خود با ميرحسين موسوی گ

ها و بزرگواریها و همراهیشاکرم که فرصت داد یک دوره در خدمت ملت عزیز ایران باشم و ازمردم خوبمان بخاطر همه حمایت

هایشان تشکر می کنم و آرزو می کنم که ملت ایران همواره سربلند باشد.

که راه سربلندی را دربرابر ما قرار دادند ووی افزود: یاد امام عزیز،شهدای بزرگوار،ایثارگران، جانبازان و آزادگان را گرامی می داریم

امروز هرچه داریم از آنهاست.

ت است، انتخابات در کشور ما فقطکاندیدای دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد : انتخابات عرصه بسيار مهم و سرنوش

است.  فضای انتخابات بایدانتخاب یک فرد نيست بلکه انرژی گرفتن ملت برای پرشهای بلند به سمت قله های عزت و پيشرفت 

برادری ها باشد .فضایی پرشور و نشاط باشد، فضای انتخابات باید سرشار از منطق و دوستی ها و هم افزایيها و 

نه وظالمانه، بلکه دروغ پردازی هایاحمدی نژاد اضافه کرد: من می خواهم درابتدای عرایضم گله بکنم از برخوردهای بسيارغيرمنصفا

اشتيم چه در طول دوران یک دولتبزرگ و تخریب بی سابقه ای که عليه یک دولت انجام شده است، درطول تاریخ بعد ازانقالب ما ند

انتخابات این قدر هجمه سنگين عليه دولت، بنظرم علتش این است دوستانی که تصميم گرفتند وارد عرصه بشوندچه در ایام 

خصوص درعرصه خدمات گستردهاحساس کردند که در هيچ یک از عرصه های مثبت و سازنده قدرت رقابت با این دولت را ندارند ب

خدمات ارزشمندی را داشتند کاردولت که بی نظير بود در هر بخشی که ما وارد می شویم در مقایسه با دولت های قبل گرچه آنها

دولت به اندازه چند دولت بوده است.

ملت را هم انکار کردند خدماتنامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: بخصوص درعرصه بين الملل متاسفانه پيروزیهای بزرگ

قه یک برنامه ای ارائه می شد ،دولت را بطور مطلق منکر شدند. ای کاش به جای این همه تخریب و این تبليغات سنگين و بی ساب

ا باید مردم را از خودمان نااميد کنيم چرامتاسفانه در تبليغات انتخاباتی به ملت بزرگ ایران توهين شد که من بسيار متاثر شدم، ما چر

ودم، چهار سال تحمل کردم و از همهباید اینقدر خودمان را شيفته قدرت نشان بدهيم من شخصا عالقه مند به ورود به این بحث ها نب

کردم که من همه را بخشيدهتوهين ها و افتراهایی که بخود من شد و نسبت داده شد گذشت کردم االن هم می گذرم بارها اعالم

م نمی توانم بگذرم اجازه ندارم، مردم اینام اما از توهين به مردم، توهين به انتخاب مردم از توهين به فهم و شعور مردم و منافع مرد

.اجازه را نمی دهند که وقتی که حيثيت انها مورد هجوم قرار می گيرد یک خادم انها گذشت بکند

ز من می خواهند که از حق آنهاوی گفت: دردیدارهایی که من با مردم دارم در شهرهای گوناگون قشرهای گوناگون بطور گسترده ا

را به مردم بگویم.دفاع کنم از موضع آنها دفاع کنم من باید ریشه این بد اخالقی ها ، این جفاها و این فریب ها

سوی در برابر من نيست، تنها آقایاحمدی نژاد اظهار کرد: قبال هم وعده کرده بودم که بگویم باور من این است که امروز آقای مو
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می وهم آقای خاتمی که اینموسوی نيست بلکه سه دولت پی درپی در برابر بنده قرار گرفتهاند هم آقای موسوی هم آقای هاش

ی هاشمی حمایت کرد وهم آقایسه در گذشته باهم بودند در دور گذشته هم آقای موسوی از آقای خاتمی حمایت کرد و هم از آقا

شکيل شد هجوم ها بود برای ضربه زدنخاتمی از آقای هاشمی حمایت کرد در واقع اینها همه با هم بودند از روز اولی که این دولت ت

تم دربرابر یک مجموعه ای هستم که با محوریتالبته مردم اینها را می دانند اما باید جوانها هم بدانند که بنده دربرابر یک کاندیدا نيس

اقای هاشمی وهمکاری اقای موسوی و خاتمی عليه بنده حرکت کردند.

ت بنظرمن به یک مسئله برمیوی گفت: علت این فشار سنگين به بنده در طول چهار سال و فشارهای سنگين تر در ایام انتخابا

ب و ارزشهای انقالب فاصله گرفتگردد اینکه در این سه دوره یک ساختار اداری و حلقه های مدیریتی شکل گرفت که از مسير انقال

مالک ملت، مالک انقالب، حاکمنه اینکه در این سه دوره خدماتی نشد چرا شد اما ارام ارام یک جریانی شکل گرفت که خود را 

برمردم و دست خودش را در بيت المال ومسایل کشور باز می دید.

ر طول این چهار سال تالش کردند که دولت رااحمدی نژاد تاکيد کرد: آنها در انتخابات قبل صف آرایی کردند اما ملت بر آنها غلبه کرد، د

خابات قبل از داخل وخارج رقيب منناموفق جلوه بدهند وبشکنند اما خدای متعال عنایت کرد با حمایت مردم تا اینجا امدیم درانت

ن حاشيه خليج فارس فرستادپشتيبانی شد و کمک شد در همان اوایل این دولت اقای هاشمی پيغامی برای یکی از این پادشاها

ومسئله تا حدودی حل شدکه شما نگران نباشيد ظرف شش ماه این دولت ساقط می شود که بعدا افرادی رفتتند توضيح دادند

درخدمت مردم بود، در مدتمعنای این حرف به روشنی طراحی های گسترده عليه این دولت را می رساند در حالی که این دولت

، می بينيم امروز ملت با نشاطکوتاه چهار سال افتخارات بزرگ در عرصه های داخلی وجهانی بوجود اورد که البته کار ملت است

ص در سياستهستند ظرفيت های ملت در حال شکوفایی است درعرصه های علمی فن آوری در عرصه های سياسی بخصو

ين ترین دروغها و تهمت ها در طولخارجی امروز ملت ایران عزیز و عزیزترین ملت هاست اما همه اینها نادیده گرفته می شود وسنگ

احترام گذاشته ام اما اتفاقیچهار سال بخصوص درطول سه ماه اخير من ا لبته اقای موسوی را دوست دارم هميشه هم به ایشان 

که در این سه ماه افتاد برای من قابل توجيه نيست.

ياز نداریم که برویم یک بازیگروی ادامه داد: جناب آقای موسوی برای اینکه متوجه بشویم درکشور مشکل هست واعتياد هست ما ن

مشکالت هست آیا این مشکالت دررا بياوریم در اتوبوس تا بفهميم اعتياد هست. شما چند تا سفر کردید متوجه شدید که در کشور

سال چه ، یعنی یک گلستانی را دوستان جنابعالی متحدان جنابعالی به بنده تحویل دادند و24چهار سال ایجاد شده است؟ پس 

بنگاهها مشکل دارند تازه معلوم شدهبنده این را تبدیل کردم به یک خرابه هيچ اتفاق مثبتی هم نيفتاده است. تازه معلوم شده که 

اشد از مشکالتی که مردم دارند صحبتکه بيکاری هست؟ شما چهار تا شهرستان و استان رفتيد بنده همه ایران را دیده ام، اگر بنا ب

کنم تمام وقت این مناظره را هم اختصاص بدهيم باز وقت کم می آوریم.

ی که امروز کاندیدا هستند چهاحمدی نژاد افزود: من به شوخی در یک جایی گفتم خوب شد که من هم داوطلبم و اال این سه عزیز

ر نفر نيست، سه نفر عليه یک نفرمی خواستند به مردم بگویند و این جمله را هم بگویم در همين عرصه رقابت هم رقابتی بين چها

ت ما باید بيایيم برمبنای عدالت واست. همه حرف ها حتی مناظره دیشب مناظره نبود، عليه یک نفر بود به نظرم این فاقد منطق اس

منطق کار کنيم.

هاشمیوخاتمی خودشان پاسخ دهند

هيم ایران اسالمی بزرگ و تاثير گذارجام جم آنالین: کاندیدای دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری با ذکر این نکته که اگر می خوا

تارهای نمایشی و قهرمانباشد با دو نوع مدیریت می شود، گفت: یکی مدیریتی هست که براساس ماجراجویی و بی ثباتی، رف

قانون گریزی است، سطحینمایی وشعاری است ، خيال بافی و خرافه گرایی است وخالف گویی و پنهان کاری است خودمحوری و 

نگری و روزمرگی است و افراط و تفریط .

ود با محمود احمدی نژاد و پس ازبه گزارش خبرگزاری مهر، ميرحسين موسوی  چهارشنبه شب در ابتدای برنامه مناظره تلویزیونی خ

طرح شد که بنده بصورت روشاظهارات وی گفت: من از همه بيننده ها و تماشا کننده ها تشکر می کنم و صحبت های خوبی هم م

مند می خواهم با آن برخورد کنم وجواب بدهم .
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این عرصه نشوم واگر چنين اعتقادیوی افزود: اوال بنده دوست داشتم که آقای احمدی نژاد موفق باشند در کارهایشان و بنده وارد 

م ،دوسه تا نکته می گویم و بهپيدا می کردم، قطعا برخودم الزم می دیدم که در آن کاری که هستم، باشم و وارد این عرصه نشو

اصل قضيه می پردازم.

رگی هستند که خودشان با آقایکاندیدای دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: آقای هاشمی و آقای خاتمی اشخاص بز

ری وارد این صحنه شدم که در مورددکتر باید مناظره کنند و جواب خودشان را بدهند و بنده یک مشکالتی با دولت دارم و بخاطر خط

آن صحبت خواهم کرد و وارد دوران آقای هاشمی و خاتمی نخواهم شد.

حضرت امام که راجع به آن اگر الزموی اضافه کرد: چهار سال از این مدتی که ایشان می فرمایند مربوط به دوره بنده هست و دوره 

رین است، هيچ ایرانی را فکرباشد توضيح خواهم داد . من هميشه ایران را دوست داشتم واین عشق فکر می کنم با همه ماها ق

، همه دلشان می خواهد ایران رانمی کنم که به ایرانيت خودش افتخار نکند و نگران آینده ایران نباشد و نگران مشکالتش نباشد

بزرگ و سرافراز ببينند.

همه شئون علمی و اقتصادی،موسوی ادامه داد: ما دوست داشتيم که ایران یک نقشی داشته باشد بعنوان قدرت اول منطقه در

ایران بزرگ بشود، ایران اسالمیآبرو داشته باشد، الگویی باشد برای همه جهان، پس انقالب کردیم، برای اینها انقالب کردیم که

رساند منتهی در برخورد با حل مسایلبزرگ باشد، تاثير گذار باشد و بتواند ترجيحا اثر گذار باشد و پيام خودش را به همه جهان ب

روبرو شد. دو نوع مدیریت میکشور واینکه ما ایران را به جایگاه واقعی خودش برسانيم من احساس می کنم که دو نوع می شود

ایی وشعاری است، خيالشود داشت، یکی مدیریتی است که براساس ماجراجویی و بی ثباتی، رفتارهای نمایشی و قهرمان نم

ری و روزمرگی است و افراطبافی و خرافه گرایی است و خالف گویی و پنهان کاری است خودمحوری و قانون گریزی است سطحی نگ

و تفریط .

ش خواهم برد. یک موردی همکاندیدای دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت : من بقيه بحث هایم را در این چار چوب پي

فافيت و... قانونگرایی و اتکا بههست که ما بيایيم براصل متانت رفتارهای منطقی و کارشناسی شده واقع بينی و خرافه ستيزی، ش

خرد جمعی دور اندیشی وآینده نگری و اعتدال و ميانه روی کار کنيم.

ناسبتر است، یعنی ما بر اساس آن بایدوی افزود: ما اگر می خواهيم ایران نيرومند داشته باشيم، من فکر می کنم که آن رفتار دوم م

ده سه تا برنامه و مناظره دارم کهعمل کنيم خوب در اینجا بحث هست که برنامه ها را نوشتهام و ادامه دادم و فکر می کنم که بن

اینها می تواند فرصتی باشد کهمورد عالقه مردم است و اینها را مکمل همدیگر می دانم برعکس آقای احمدی نژاد فکر می کنم که

بتدریج هم برنامه هایم را بگویم وهم نقطه نظراتم .

برای این آمدم به صحنه،مير حسين موسوی تاکيد کرد: آن چيزی که در این جلسه مهم است بگویم انگيزه اصلی بنده هست، 

ن بحث از سياست خارجیحقيقت این است که بنده درمورد آینده کشور احساس خطر کردم با این مدیریتی که حاکم هست وچو

پردازم . یکی از مشکالتیشروع شد من مستقيم به سياست خارجی می پردازم وبعد به مسایل اقتصادی، فرهنگی واجتماعی می 

بت نخواهم کرد نمونه نشانکه ما داریم، من موردی صحبت کنم مورد به مورد که قابل لمس برای همه مردم ما باشد، کلی صح

خواهم داد.

ایی است که داده می شود تاکاندیدای دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد : یکی از مشکالت ما عدم تناسب شعاره

نده جهان هست و متاسفانه آیندهعمل، شعارها بيشتر جنبه اسطوره پردازی و بنظر من یک مقدار زیادی، خيال پردازی در مورد آی

نيم وامثال ا ینها ، پشتوانه عملیکشور در حال فرو ریختن است و تمدن دارد از بين می رود و یا اینکه ما مدیریت جهان را می ک

وز کردند نيروهای ما سررسيدندبنظرمن هيچی نيست مثال مسئله آزاد سازی ملوانان انگليسی، ملوانان انگليسی به حوزه ما تجا

الفاصله براساس همين چارچوبی که اشارهآنان را دستگير کردند و کار افتخار آميزی کردند و باید مورد تایيد قرار می گرفتند، بعد ب

یجادکردیم بعدا هم تصميم گرفتيم به تنکردم ما اول گفتيم اینهاباید اعدام بشوند چرا آمدند درسر زمين ما، یک بحران بزرگ جهانی ا

تعلق به مردم است و متعلق بهآنها کت و شلوار بپوشانيم و بعد ریيس جمهور ما که مسوليتش ومنزلتش متعلق به خودش نيست، م

ادیم آنها را راه انداختند و رفتند،شماست آمد از آنها خداحافظی کرد و بایک مراسم که حتی برای سران کشورهای دیگر هم انجام ند
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، اینجور چيزها هم خسارت می آورد ازبعد از نهيبی که ما از انگلستان داشتيم آیا این عزت ملت ما را حفظ کرد؟ من فکر می کنم نه

و نشيبی می کند که نمی توانيم بانظر امنيت ذهنی مردم ما و هم از نظر عزت آنها و هم اینکه سياست خارجی ما را دچار یک فراز

هزینه هایی که می پردازیم مشکالتمان را حل کنيم .

از کجا و چگونه، مطرح کردند کهمير حسين ادامه داد: بعد یک مسافرتی ریيس کشور ما داشتند به عراق، بدون اینکه معلوم بشود

اپيمای دولتی ما را در آنجا تامين کردند ومن را می خواهند بربایند، یک هزینه زیاد بکنند اگر می ربایند چطور امریکایی ها، بنزین هو

ن کردیم و بعدا با سربازان امریکاییبعد ما در عراق رفتيم به منطقه خضرا منطقه ای که تحت تسلط امریکایی هاست در آنجا مالقاتما

ت خودمان را اینقدر گسترش بدهيمهم عکس گرفتيم برگشتيم همين مسئله در ایتاليا تکرار شد. من می گویم که آیا ما باید تصورا

می تواند مشکالت ما را حلکه در حوزه سياست خارجی ما که مربوط به صحنه منافع ملی ماست این را گسترش بدهيم؟ آیا این

بکند؟ یا مشکل ایجاد می کند برای ما و هزینه های گزافی را دارد.

نيدم وآنقدر هم گفته شد، منوی اضافه کرد: بعد مسئله عربستان پيش می آید آنطوری که بارها گفتند و بنده با واسطه هم ش

رتی برود بعد ما از این طرفقدیم هم باالخره مسئوليت داشتم خيلی مهم است که چگونه از آدم دعوت بکنند چگونه به یک مساف

و جاهای دیگر هستند و از ملک عبدهللاپيغام دادیم که ما را بخواهيد ما را دعوت کنيد ما بيایيم وهمه دوستانی که در وزارت خارجه

نجا برویم.بعد وقتی ما می رویم آنجاهم بنده نقل قول با واسطه دارم درمورد همين خواست ما برای اینکه از ما دعوت بشود که به آ

بگيریم، این وضعيت زوار ماست یا رابطهحاال باید یک نتيجه بدهيد برای مسافرتی که ما چند دفعه رفتيم آنجا و برگشتيم ، نتيجه باید

ما با عربستان هست که آیا بهتر شده یا بدتر شده.

وزیر خارجه اش یک صحبتی کردید کهکاندیدای دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: بعدا آمدید از قول ریيس آن کشور عليه 

د کردیم، ما می گویيم چرابخش قابل توجه آن خاندان و آن وضعيتی که درعربستان هست و حتی برای کشور خودمان مشکل ایجا

د است.این هزینه ها را ما ایجاد کنيم به حساب کی این کارها را می کنيم؟ آیا اثرش کم است یا زیا

ر مرتبه مسافرت کردیم آنجا؟ چراموسوی گفت: بعدا بارها شنيدیم که آمریکا دارد از بين می رود، خب اگر این طور هست چرا چها

جمهوری سویيس رفته صحبتدوتا نامه نوشتيم، چرا دائم دنبال این هستيم که به شکل خاصی با آنها صحبت کنيم، پيش ریيس

گفته شود قبل از انتخابات با ماکرده، فکر نمی کنم که یک کسی چنين ریسک بکند و دروغ بگوید که از ما خواسته شده به اوباما

آیا این بنفع کشور ماست ،صحبت کند و مسئله رابطه امریکا و ایران بنوعی مشکالتش حل بشود، یا گفت وگو شروع بشود. خوب

من تند می گویم برای اینکه یک سرفصل هایی بدهم صحبت از سياست خارجی شروع شد.

دیم، آبروی کشورخودمان را بردیموی ادامه داد: اتفاقا ما در زمينه سياست خارجی هم عزت ملت خودمان را مخدوش کردیم ولطمه ز

و هم توسعه داخل کشور خودمان را با مشکل مواجه کردیم ، تنش وسيعی با کشورها ایجاد کردیم.

دیم از مجمع عمومی یک مصوبهميرحسين موسوی گفت: مسئله هولوکاست را ما مطرح کردیم ودوباره بعد از  اینکه خسارتهایی دی

ویيس که آن ماجرا پيش آمدگذراندند که دیگر این مسئله جرم شد که اگر کسی راجع به هولوکاست صحبت کند، اخيرا هم در س

که مظهر ملت ماست و مظهر کشورواقعا تصویرش را من اگر نمی دیدم باورم نمی شد که تا این اندازه اهانت به ریيس جمهوری ما

ماست، ایشان نباید راضی باشند.

رت امام نقل می کنم که چقدر درکاندیدای دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: من در بندهای بعدی خاطره ای از حض

حماسه ای جز اینکه یکزمينه حيثيت جمهوری اسالمی حساس بوده و بعدا آمدیم این را بعنوان یک حماسه مطرح کردیم، چه

غزه اما به دليل این صحبت ها آمد پشتمصوبه دیگر برای هولوکاست دادند جز اینکه اروپا رابطه اش با ا سرایيل بد شد بخاطر جنایت 

سر اسرایيل قرار گرفت، ما کجا توانستيم تامين منافع خودمان را در سطح جهان داشته باشيم .

چرا در زمان هاشمی و خاتمی نگران نشدید

ورای حکام به لحاظ حقوقی بسيارجام جم آنالین: کاندیدای دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری با اعالم این نکته که قطعنامه ش

دارد اما قطعنامه شورایمهمتر از قطعنامه شورای امنيت است، گفت: قطعنامه شورای امنيت سياسی است و اعتبار حقوقی ن
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حکام حقوقی است و ما را ملزم می کند که کارهایی را انجام بدهيم.

دقيقه ای هر یک از کاندیداهای دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری ، احمدی نژاد10به گزارش خبرگزاری مهر، پس از سخنان 

به ميرحسين موسوی اظهار داشت: خيلی متشکرم آقای موسوی فکر می کنم اگر تمام قضاوتهای شما براساس اینخطاب 

استنادات باشد باید یک تجدید نظر جدی بکنيد.

، بد است.وی افزود: من دوستانه به شما می گویم به شما عالقهمندم و این شکل قضاوت براساس اطالعات غلط

داد، عذر خواهی کرد و گفت ما سياستاحمدی نژاد ادامه داد: ملوانان انگليسی دستگير شدند، ماجرا اوج گرفت، آقای بلر کتبا نامه

عد هم ما تفکيک کردیم به نظر منهای خود را دررابطه با ایران عوض خواهيم کرد، این سند اکنون در وزارت خارجه موجود است، ب

سال بود از جمله در دوره خود آقای موسوی ما را ضد28و27یکی از زیباترین کارهای جمهوری اسالمی آزادی ملوانها بود، آنها 

از دولت انگليس جدا کردیم، این کارانسان، ضد حقوق بشر، خشن و گروگانگير معرفی می کردند و ما در این جریان ،مردم انگليس را 

به نظر من بهترین کار بود.

موسوی که من نمی دانم ازکاندیدای دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنين گفت: در موضوع عربستان برخالف حرف آقای

قبال هم به من گفته بود که بيائيدکجا این اطالعات را می آورد در نشست اوپک که ما رفته بودیم آقای ملک عبدهللا ابتدا به ساکن ،

دولتم هست، در اوپکمکه و بنده دعوت می کنم، در نشست سران اسالمی، من گفتم نه من در حال حاضرفرصت ندارم و اول

آیم و دعوت هم فقط برای حج بود وایشان به من گفت اگر دعوت بکنم، به مکه می آیی، بنده گفتم بله اگر شما دعوت بکنيد من می 

ببينند وقتی ما وارد مطاف شدیمسفر سياسی آنچنانی که انتظار داشته باشيم نبود، ضمن اینکه خوب بود آقای موسوی تصاویر را 

به ملت ایران کردند.چه موجی در کل مسلمانها درست شد چه سخنرانيها وچه تظاهرات و فریاد ها و اظهار محبت هایی 

رابطه آقای موسوی چطور بوده،وی در ادامه تصریح کرد: خيلی جالب است، آقای موسوی اکنون در عربستان رابطه ما چطور است و

و دستگير شد وچه بساطی عليه کشوربنده نمی خواهم بگویم دردوره جناب آقای موسوی از گذرنامه و فرودگاه ایشان چه بردند آنجا 

ابطه با عربستان از اساس قطع شد.منراه افتاد اما همين مقدار می گویم که رابطه ما با آنها قطع شد. یعنی طوری عمل کردند که ر

ئما مقاله می نوشت وتعجب می کنم حاال ایشان نگران رابطه با عربستان هستند، بله ما هم نگران هستيم، چه  کسی دا

موسوی فعاليت می کنند، اینهابرخوردهای تند می کرد ، جمعی از دوستانی که االن در مشارکت هستند و االن در ستاد جناب آقای

اصال اعتقاد نداشتند .

ی ذهنشان را ببرند و مواضع احمدی نژاد همچنين با اشاره به موضوع فلسطين اشغالی، خاطرنشان کرد: خوب است که آقای موسو

در کنار مقاومت فلسطين عليهخود را مرور کنند  چرا که جناب آقای موسوی صریحا اعالم کردند که ما نيروی نظامی می فرستيم

بخواهيم وارد این جزیيات بشویم واشغالگران بجنگند، ایشان اعالم کردند که باید رژیم صهيونيستی محو بشود اما آقای موسوی ما 

تاکتيک ها را بحث بکنيم ازمسير منحرف می شویم .

اضع اصلی دنيا را گرفته، ما اگروی افزود: دیپلماسی عمومی امروز پيشرفته ترین وعلمی ترین کار دیپلماسی است، وقتی دشمن مو

اتفاق افتاد و شما حمایت کردید،بخواهيم در ميدان آن بازی کنيم که حتما شکست خورده ایم، همين کاری که دردوره آقای هاشمی 

راحی کردند وارد شدیم واین آموزه امامدر دوره آقای خاتمی اتفاق افتاد حمایت کردید، ما آمدیم خارج از فرمولی که قدرتهای بزرگ ط

است امام هيچگاه قبول نکرد. فرمولهای آنها را اگر میپذیرفتيم نباید انقالب می کردیم.

ارید روشی که در دولت قبل بنامکاندیدای دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: در موضوع هسته ای حتما شما اطالع د

دو قرارداد بر ملت ما تحميلتنش زدایی در پيش گرفته شد،به جایی رسيد که تمام تاسيسات هستهای ما بطور کامل تعطيل شد و

وتکل الحاقی مامورین آژانسشد یکی پروتکل الحاقی بدون مصوبه مجلس و بر خالف قانون اساسی و دوم ترتيبات اجرایی، در پر

نند و به دست دشمن بدهند وآزادند هر لحظهای از هر نقطه ایران بازدید کنند و هدف این است که قدرت دفاعی ما را کشف ک

ای شکل می گيرد قبل از هراقدامدرترتيبات اجرایی یک بندی آوردند که هر اندیشه و طرحی در ذهن دانشمندان ما درموضوع هسته 

حالی که طبق ان پی تی ما می توانيم هرباید مامورین آژانس را مطلع کنند، لذا سنگين تر از این تحميل بر ملت نمی تواند باشد، در 

روز قبل از غنی سازی باید اطالع بدهيم .180فعاليتی بکنيم و 
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ذیرفته شد، در همان فاصلهوی همچنين گفت: تاسيسات تعطيل شد، سنگين ترین تعليق، همه تاسيسات پلمپ شد و دو قرارداد پ

الی که عقب نشينیجناب آقای موسوی جهت اطالع حضرتعالی می گویم هفت قطعنامه شورای حکام عليه ما صادر شد، درح

زیر امنيت است  از قطعنامه شورای  بود، قطعنامه شورای حکام به لحاظ حقوقی بسيار مهمتر  امنيتمطلق  ا قطعنامه شورای 

ه کارهایی را انجام بدهيم ،سياسی است و اعتبار حقوقی ندارد اما قطعنامه شورای حکام حقوقی است و ما را ملزم می کند ک

اریم که گفتند مسائل اساسی ماتمام ادعاهای آژانس در شش سرفصل دردوره این دولت حل و فصل شد و ما نامه اش را از آژانس د

حل شده است.

دنبال می کنند که ما هيچوقت آن را بهاحمدی نژاد تصریح کرد: در وسط این بحث ها آمریکاییها یک ادعایی کردند آنها دارند این را 

های شده ایم ، برای سه تارسميت نشناخته ایم،  در سعد آباد، بروکسل و پاریس چه گذشت؟ جناب آقای موسوی امروز ما هست

ز هفت هزار سانتریفيوژ دارد میسانتریفيوژ،  صورت مذاکرات را شما بخوانيد چقدر از این طرف خواهش می شود اما امروز بيش ا

محور شرارت است تعجب می کنيم،چرخد و آقای بوش بعد از این همه همکاری در افغانستان و در موضوع هسته ای اعالم کرد ایران 

در اواخر عمر حکومتش اعالم کرد ما دنبالآنجا آبروی ایران نرفت که ایران را به حمله نظامی تهدید کرد اما امروز چه؟ همان آقای بوش

براندازی ایران نيستيم وآقای اوباما هم به صراحت اعالم کرد.

سياست خارجی استقاللوی خطاب به ميرحسين موسوی گفت: کدام سياست خارجی موفق بوده و کدام ذلت آفریده است؟ کدام 

ما را حفظ کرده و کدام بيشتر امتياز داده و دستاوردی نداشته است؟

یسال اروپائيان می گفتند ، ما می خواهيم با ایران گفتگوی انتقادی داشته باشيم و هر روز م15نامزد انتخابات آتی اضافه کرد: 

آمدند و می گفتند که آقا ایران حقوق بشر را رعایت نمی کند.

ت تمام نظام حقوق بشر غربی زیراحمدی نژاد تصریح کرد: بنده راجع به هولوکاست دو سئوال را مطرح کردم  و بر اثر این سئواال

غربيها هم فریاد می زنند. بعضیسئوال رفته است. آنها دارند فریاد می زنند و من تعجب می کنم. اسرائيليها فریاد می زنند. 

ياید درخانه ما . بعد شروع کنيم با اودوستان هم می گویند آبروی ایران رفت . چطور آبروی ایران رفت؟ ما که نباید بنشينيم دشمن ب

مواجه بشویم.

ملت بزرگ، ایستادگی ملت بزرگ،وی درادامه افزود: امروز برای هميشه تهدید ازایران برطرف شده است.البته همه اینها به همت

فداکاری ملت بزرگ، رهبری عزیز و عنایات حضرت ولی عصر (عج) بوده است.

سفری خارج از کشور بروند ونامزد دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: بنده تعجب می کنم . آقای موسوی بد نيست یک 

ببينند که دولتها و ملتها چگونه از ایشان استقبال می کنند.

افکنده بود یا االن ، البته نمی خواهماحمدی نژاد تصریح کرد: در دوره ایشان،  چند مسافرت خارج از کشور رفتيد؟ آن موقع ایران سر

زرگ نه.بگویم که آن موقع ایران سرافکنده بود، خير ، آن زمان هم عزیز بودیم ولی از دید قدرتهای ب

گ را راضی کنيم، این بر خالف نظروی اظهارداشت: اگرنگاه جنابعالی(آقای موسوی ) این است که ما باید سعی کنيم چهار قدرت بزر

امام ، برخالف منطق و استقالل ماست .

رئيس دولت به ایران60در چهارسال بيش از احمدی نژاد افزود: اما اگر ما باید با توده های وسيع ملتها و دولتها ارتباط داشته باشيم.

عضو جنبش عدم تعهد از برنامه هستهای118سفر کرده است که در هيچ دوره ای سابقه نداشته است، آیا اکنون ما عزیز نيستيم؟ 

ما حمایت کرد.

زمان آقای هاشمی تورم شدوی ادامه داد: من حاال اینجا می خواهم بگویم، جناب آقای موسوی از شما سئوال می کنم که در 

رگرفت و عده زیادیميليارد دالر استقراض خارجی کردیم . بحران های اجتماعی بسياری از شهرهای بزرگ ما را در ب49درصد، 49/5

ميليون دالر آقای کلينتون گذاشت مبنی براینکه هر شرکتی20کشته شدند، شما احساس نگرانی نکردید؟ وقتی که تحریم شد و 

درصد شما(چرا ) نگران نشدید ؟49/5ميليون دالر با ایران قرارداد نفتی ببندد، تورم شد 20که باالی 
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تير شروع کرد و می خواست تهران را بگيرد و18کاندیدای دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: وقتی که جریان برانداز در 

به قول خودشان می خواستندحرکت کند به سمت مرکز حکومت و علنا هم اطالعيه دادند و از بيرون از کشور هم حمایت شدند و 

انقالب مخملی را راه بيندازند شما (چرا ) نگران کشور نشدید؟

ید هولوکاست؟ من از شماوی خطاب به ميرحسين موسوی تصریح کرد: شما نگران نشدید . امروز به من می گوئيد چرا گفته ا

سئوال می کنم چرا نباید بگوئيم هولوکاست؟

رف بزنند ؟ یا ما باید بگوئيم شما آزادیاحمدی نژاد خاطرنشان کرد: آیا ما باید بنشينيم و اروپائيان بيایند راجع به حقوق بشر ما ح

ندارید و در حال استعمار هستيد و ملتها را دارید خفه می کنيد.

ن است. می بينيد . چطور شد کهوی ادامه داد: سياست خارجی این دولت ، سياست برآمده از متن مردم، متن خط امام و عزت آفری

لی که یک روزی اینجا به ماآنها عقب نشينی نکردند. امروز مساله هسته ای ایران در دنيا مساله دست دهم شده است، در حا

دند؟ تحریم کردند؟ االن چه کار میگفتند ، خط قرمز را شورای امنيت بگذارید ولی ما از شورای امنيت هم عبورکردیم، آنان چه کر

توانند بکنند؟ اصال مگر می شود از موضع نرمش در برابر مستکبرین ایستاد؟

د. دولت وقت از آن مقاله نویساحمدی نژاد تصریح کرد: درهمين تهران، آقای موسوی مقاله نوشتند، دوران امام شما سکوت کردی

مات بی اساسی که به ملت زدهحمایت کرد. شما سکوت کردید . شما نگران شدید؟ من به شما عالقه مندم ولی نمی توانم از اتها

می شود یا توهين هایی که به ملت می شود، بگذرم .

هولوکاست رامطرح میکنيم بدوناینکه به فایده آن فکرکنيم

، گفت: ما می آئيم و صحبت تندیجام جم آنالین: ميرحسين موسوی با بيان اینکه اگر افراط داشته باشيم به دنبالش تفریط داریم

ینه آخرش فکری بکنيم مبنی براینکهراجع به هولوکاست بيان می کنيم، یعنی هولوکاست را مطرح می کنيم بدون اینکه به فایده و هز

آیا این موضوع ما را به نتایج خودمان می تواند نزدیک بکند یا خير؟

ن موسوی گفت : صحبت از خط امامبه گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مناظره تلویزیونی شب گذشته نامزدهای انتخابات دهم ميرحسي

و حمله کردند به جنوب لبنان و در داخلشد. جا دارد که یک خاطره ای از حضرت امام دراینجا نقل بکنم. یک زمانی اسرائيلی ها آمدند 

يم و کنار لبنانيها بجنگيم.کشور همه به این اتفاق رسيدند که ما باید نيرو بفرستيم و به اصطالح اسرائيلها را بيرون کن

یی را هم پيشاپيش اعزام کردندوی افزود: آن موقع شهيد همت هم قرارشد که رئيس لشکرهایی باشد که قراربود بفرستند. نيروها

که در لبنان بررسی کننند این نيروها باید در کجا مستقر بشوند.

ه بود و شهيد همت هم آمدهموسوی گفت : فردای شبی که قراربود نيروها فرستاده بشود. به یاد دارم که جلسه روسای سه قو

د راه قدس از کربال می گذرد یعنی شمابود. مرحوم حاج احمدآقا هم آمدند و گفتند که خير است این بحث و بعد گفتند که امام فرمودن

. حاال ما بحث مان برسراین قضيه است.ما میبپردازید به جنگتان. چکاردارید به لبنان که نيرو بفرستيد به آنجا . راه قدس ازکربال بگذرد

خود را دنبال کنيد، در خصوص اسرائيلگویيم که نظام تصميم گرفت که بگوید برای اینکه با هنجارهای بين المللی سازگار باشد، هدف 

ه بيرون از کشور مهاجرت کردهفقط این حرف گفته بشود که ما موافق این هستيم که همه مردم فلسطين جمع بشوند. حتی آنانی ک

ين بکنند. این نيز بطور کامل بااند. اینها هرکس یک رای. اعم ازیهودی ، مسلمان ومسيحی رای بدهند و سرنوشت خود را خود تعي

هنجارهای بين المللی سازگاراست . جاهای دیگر هم عمل شد، بعد ازجنگهای استعماری .

و بنا به تندروی خودمان، افراط گریاین کاندیدای دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: ما وقتی که به اجتهاد خودمان 

از این فراتر می رویم ، خوب20خودمان، درموقعيتی که  آئيم  این شعار به همين شکل داده می شود . ما می  سال است 

يشتر درمعرض مظلوميت قرارمیهمينجاست که مصيبت ایجاد می شود ، به عوض اینکه اسرائيل را منزوی بکنيم آمده ایم او را ب

دهيم .

يل بودنددر سوئيس ، اضافه کرد:  مسئله ای که ایجاد شد اروپائيان بعد ازکشتار غزه درمقابل اسرائ2وی با اشاره به اجالس دوربان 
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به حيثيت ما خورد. همه آنان بازو قطعنامه صادرمی کردند و موضع داشتند. آن هم بخاطر موضعگيری و اشتباه ما و آن لطماتی که

هم پشت اسرائيل جمع شدند.

ت می شمرد. ما حاال داریمموسوی گفت: آیپک که بزرگترین نهاد صهيونيستی درآمریکاست وجود این سياست را برای خودش نعم

کنيم لذا باید واقع بينانه و باهمين را می گوئيم که براساس همين چيزی که می گویند نباید در خصوص مسائل جهانی خيال بافی 

اجرایی معمول است.تدبير عمل کنيم. مشکلی که بنده دارم برسر چيزهای دراز مدت نيست بلکه بر سر یک سری روشهای

فکر ما هستند چه در دانشگاه، چه دروی افزود: ببينيد آیا وزارت خارجه و مامورین حساس ما و آنهایی که آگاه هستند ونيروهای مت

خود وزارت خارجه این مسئله را تائيد نمی کنند و نظير این را ما یکی دوتا نداریم.

ت انتخاباتی مطرح کرده ام و گفته ام دراین نامزد دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد : بنده یک بحثی را در همين تبليغا

هرزمينه ای با هر روشی که باشد اگر ما افراط داشته باشيم به دنبالش تفریط داریم .

می کنيم، یعنی هولوکاست راموسوی با ذکر یک مثال گفت: ما می آئيم این صحبت تند (هولوکاست ) را راجع به اسرائيل بيان

را به نتایج خودمان می تواند نزدیکمطرح می کنيم بدون اینکه به فایده وهزینه آخرش فکری بکنيم مبنی براینکه آیا این موضوع ما

معاون ما می آید و می گویدبکند یا نه؟ وی خاطرنشان کرد: نتيجه اش این می شود که یک وقتی مشاهد می شود، اوضاع بد شد

که او تصور بکند که ما دوستما دوست مردم اسرائيل هستيم، آن درمقابل این است. یعنی آن افراط این تفریط را هم می آورد

هستيم.

براینکه ایشان عقب نشينیموسوی تصریح کرد: ازاین موضع هم دست برنمی دارد ، مگراینکه یک تشری به او آمده باشد مبنی

ه دوست آنها می شویم . من میبکند. آنوقت چگونه مردمی که غاصب هستند و تمام سرزمينهای فلسطين را گرفته اند و ما یکبار

گویم که این اظهارنظر درمقابل افراطی است که ما درآنجا کردیم.

احمدینژاد:حاميان شما تخلف مالی دارند/موسوی:دولت نهم هيجانی است

، مير حسين موسوی شيوه مدیریت دو تلویزیونی دوکاندیدا  انتخاباتی  لت نهم را هيجانی بی ثبات،جام جم آنالین: در مناظره 

ند و حاميان وی را به تخلفات مالینمایشی و شعاری خواند و در مقابل محمود احمدی نژاد هزینه های تبليغاتی رقيب را سنگين خوا

متهم کرد.

ه چهارشنبه شب از شبکه سومبه گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مناظره تلویزیونی ميرحسين موسوی و محمود احمدی نژاد ، ک

جی که هزینه هایسيما پخش شد، موسوی با اشاره به مسایل سياسی واقتصادی به برخی اقدامات دولت در سياست خار

اقتصاد و صنعت ، در مبادله ای که باسنگينی برای کشور به بار آوره است اشاره کرد و افزود: مردم عدم امنيت ذهنی خودشان را در 

سراسر دنيا درک می کنند، آیا یکجهان دارند، در بی اعتبار شدن گذرنامه هایشان، در سطح بين المللی تحقير شدن ایرانی ها در

دولت در مقابل این مسئله ایرانی و ایرانيت برای خودش یک مسئوليت دارد یا ندارد؟

دلم برای مردم میسوزد

نج و درد و مشکل مردم است واقعاموسوی ادامه داد: من می گویم که دولت بسيار بی اعتنا به این نوع مسایل است که مربوط به ر

از این طریق این افراط کاریمن دلم برای مردم می سوزد با این سياست هایی که ما داریم و این بالهایی که سرشان می آوریم

وجود دارد.هایی که ما داریم و اینها را من بر می گردم به آن دید اول که متاسفانه در سياست خارجی ما

ی هاشمی گفتم مرد بزرگیکاندیدای انتخابات دهمين دوره ریاست جمهوری همچنين گفت: بعد مسایل دیگری که مطرح شد، آقا

د ولی نباید دیگری، یک کمیاست، امام هم راجع به ایشان صحبت کرده بود، نقاط ضعف و قدرتش را ایشان می تواند صحبت بکن

، ما برای اینکه بگویيم خيلی تنهاسن من هم زیاد است. در عالم سياست قبل از انقالب و بعد از انقالب هم بودم ، مردم فکر دارند

ماندیم سه تا دوره را به هم پيوند بدهيم، این سه طرز فکر است.

ا اصال ما این بحث را مطرح می کنيم ، آقایوی اضافه کرد: برای اینکه ما در مقابل این طرز فکر قرارداریم، مردم این را نمی پذیرد، چر
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آقای هاشمی همخاتمی که آدم کمی هم نيست ، آدم سياسی مطرح در سطح کشور هست. هشت سال هم رئيس جمهور بوده

صدا و سيماهمينطور، ایشان مجال صحبت و گفتگو با آنها را دارند و می توانند در رادیو تلویزیون این ص حبت ها را برقرار کنند، ماشا

مسائل را حل کنند، لذا این موضوعاتهم که در اختيار دوستان هست و می توانند دعوت کنند در یک ميز گردی با آنها صحبت بکنند و 

چه ارتباطی به عقاید بنده دارد.

بيند و این شير غرانموسوی همچنين گفت: بنده می گویم این سياست خارجی شما باعث شده که کشور و حيثيت ما لطمه ب

ایرانی را در بند بکند، هم سياست خارجی واقتصادی شما.

شگاههایمان و محيط های جوانان ووی ادامه داد: برمی گردم به یک مسئله دیگر در رابطه با همبستگی ملی ما ،  چه بالیی سر دان

ست. این دانشجو را ستاره دارمردم آوردهایم که بنده هر جا می روم اعتراض است هر جا می روم می گویند به ما اهانت شده ا

کردیم آن را دستگير کردیم، آن یکی را دستگير کردیم، آن را از دانشگاه بيرون کردیم.

انزده بار کتابش چاپ شده ،مجوزنامزد دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: بنده یک روشنفکر هستم، فردی می آید پ

يثيتی دارد، هر دولتی باید مقيداز همين دولت گرفته در چاپ شانزدهم جلویش را می گيرند، آخر دولت حيثيتی دارد ، نظام ما ح

تی ها می دانند این انتشاراتی هاباشد به آن امضاها و حرف هایی که می زند و سر حرفش باید بایستد، االن شما، مردم و انتشارا

.در این چهار سال چند تا بودند به چند تا رسيدند و چند هزار تا کم شدند و چه مشکالتی دارند

ه همه ما یک هویت اسالمیموسوی خاطرنشان کرد: یک کارهایی می شود که واقعا دردناک است و آدم را اذیت می کند، باالخر

بيست جلد کتاب چاپ کرده کافیایرانی داریم ، انسانی هستيم، شما فکر کنيد یک کتاب فروش بدبخت و بيچاره ای که با زور یک

از این کتابها را درحبس نگه دارد، در چاپ دوم و سوم ورشکست م تا  ی شود، همينطور که دارنداست که وزارت ارشاد چهار 

ورشکست می شوند.

لت هستند برای چيست ، بنده اعتقادوی اضافه کرد: خوب این در مقابل نظام قرار می گيرد علت اینکه این همه هنرمند در مقابل دو

ند، مشکل پيدا کرده اند در سطحدارم که هنرمندان خيلی سياسی نيستند و در سياست روز اصال وارد نمی شوند اما به تنگ آمده ا

ملی، به دليل همين سياستها و حاال خود روحانيت هم از یک طرف دیگر.

مادهای امام مردم را به خودی و غير خودی تقسيم می کند8دولت برخالف نص صریح فرمان 

چه شکل است، مرجعيت چگونه با دولتموسوی در ادامه با اشاره به  رابطه دولت با روحانيت تاکيد کرد: می بينيم که این رابطه به

م، تمام اینها یک نوع بدبينیروبرو می شود وتوهين هایی که در آموزش و پرورش به پيامبر اسالم شد، چگونه واکنش نشان دادی

روحانيت خراب شده ؟ چرا رابطهنسبت به دولت ایجاد کرده، خوب من می گویم آیا دولت نشسته و فکر کرده که چرا رابطه اش با 

اصلی دولت آن است که برخالف نصاش با روشنفکران از بين رفته؟ چرا با جوانان ارتباط  خود را از دست داده؟ ویکی از کارهای

شعار می دهند وماده ای امام مردم را به خودی و غير خودی تقسيم می کند. بنده هر جا که می روم چند نفری 8صریح فرمان 

می دهند.جلسه را بهم می زنند و سروکله می زنند و تحریک می کنند، بقيه شعار عليه این نوع سياست ها

ر خواهم کرد که یکی از کارهایی کهنامزد دهمين دوره ریاست جمهوری تصریح کرد: حاال در رابطه با سياست داخلی بنده این را بازت

و غير خودی می کند این رادولت می کند به نظرم بر خالف نص صریح فرمان هشت ماده ای حضرت امام است. دولت مردم را خودی

به خودش جذب می کند و آن یکی را خالف سليقه خودش می داند آنرا از این جدا می کند.

احمدی نژاد:اطالعاتی که مطرح میکنيد از روی بی اطالعی است

آن حرفم را تکرار کنم. اقای موسویاحمدی نژاد در ادامه این مناظره تلویزیونی خطاب به ميرحسين موسوی، گفت: اجازه بدهيد باز 

ست.من بعضی وقتها دلم می سوزد یک اطالعاتی را شما مطرح می کنيد که می دانم از روی بی اطالعی ا

شجویان ستاره دار ، این ستاره داروی افزود: من یک موردش را باز می کنم برای اینکه معلوم بشود که اطالعات شما از کجاست. دان

است که من نمی دانم این عدهاز کجا درآمد که آقای موسوی امروز می کوبد در کله این دولت و استنادش هم به حرف یک عدهای
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چه کسانی هستند.

یعنی زمان دوست جناب80ال نامزد دهمين دوره ریاست جمهوری ادامه داد: موضوع ستاره دار در زمان آقای معين درست شد، س

ر قبولی ها یک ستاره می زدند،آقای موسوی که امروز هم حمایت می کند از آقای موسوی، آنها آمدند از کارشناسی ارشد دربراب

، یعنی شما یک مشکلییک ستاره یعنی شما در آموزش مشکل دارید، پرونده کم است نقص دارد برو بر طرف کن، دو ستاره

درهمان سال اول این دولت،درکميته انضباطی داشتيد ، تخلفی داشتيد، مراعات کنيد، این در زمان جناب آقای معين وضع شد

وقت جالب است آقای موسوی بهمنتفی شد، ما نفی کردیم ، گفتيم این توهين به دانشجو است، وزیر علوم ما این را برداشت آن

جای اینکه به دوستانش انتقاد بکند، به ما انتقاد می کند.

اتفاقا شما مردم را جدا میکنيد

دور شما جمع می شوند ما هماحمدی نژاد اضافه کرد: من واقعا متاسفم چطور اینجور شما قاطع قضاوت می کنيد .شما می روید

ها مردم این مملکت نيستند؟ چرامی رویم مردم جمع می شوند حرف می زنند دیروز بنده در مشهد بودم، این چند صد هزار آدم این

ا شما دارید مردم را جدا می کنيد،شما خيال می کنيد آنها که برای شما جمع می شوند فقط آدم هستند و مردم ایران هستند، اتفاق

ه، بنده با شما هم نظرم، نامه هم نوشتهامشما  اینها را نگاه کنيد من اینها را آوردم برای اینکه مشاهده کنيد شما فرمودید کتاب، بل

ما کمترین ميزان را داشتيمبه وزیر ارشاد تذکر هم دادم، آمارهای ما هم نشان می دهد نسبت به دوره آقای هاشمی و خاتمی

ازنظر کنترل من آن را هم قبول ندارم، البته نامه مکتوب من خطاب به وزیر ارشاد هست .

شما به یک روزنامه منتقد خود آنقدر فشار آوردید تا آن نقدها تعطيل شد

64منتقد وجود داشت آن هم ازسال وی ادامه داد: اما جناب آقای موسوی جنابعالی هشت سال نخست وزیر بودید ، تنها یک روزنامه 

دارم االن آن نقد ها را تائيد می کند کهراه افتاد، که هفته ای یک یا دو نقد اقتصادی برشما می نوشت که آمار و ارقامی که من اینجا

خواهم گفت .

ند بار عليه آن یک روزنامهنامزد دهمين دوره ریاست جمهوری اضافه کرد: چه فضایی شما برایش درست کردید خود جنابعالی چ

دست برود که جنابعالی گفتيدصحبت کردید. من متن سخنرانی شما را دارم خواهش می کنم مراجعه کنيد حافظه تاریخی نباید از

در حالی که آن گزارشی که آنکه شما در خط دشمنيد. شما دارید ضد انقالبی عمل می کنيد. شما دارید ضربه به کشور می زنيد 

کميسيون کشاورزی مجلس یکی از افرادیروزنامه نقد کرده بود گزارشی بود از برنامه و بودجه خود جنابعالی ،آمده بود رفته بود در 

که مرتبط بود آن را گرفته بود یک نقدی رویش نوشته بود .

ها را ببينيد اینها چهار سال تيتر توهيناحمدی نژاد تصریح کرد: به اندازه ای فشار آوردید، تا بخشی از آن نقدها تعطيل شد، اما این

تان بنده را به دیکتاتوری متهمهایی است که به من و دولت شده است ، تهمت ها بنده این ها را تحمل کردم شما در سخنرانيهای

گوئيد باهم مقایسه نکنيد اتفاقاکردید، این دیکتاتوری کدام دیکتاتوری است؟ زمان آقای هاشمی هم همينطور بود اینکه شما می 

رم، شخص رئيس دولت بارها عليه آنباید مقایسه کنم ، زمان آقای هاشمی یک روزنامه منتقد من کاری به مواضع آن روزنامه ها ندا

ی مگر می توانست یک کلمه انتقادروزنامه موضعگيری کرد تا باالخره صدایش را انداخت در زمان آقای خاتمی هم که معلوم بود، کس

د که ما بعدا دیگر نداشتيم که عليهکند؟ همان علمایی که جنابعالی می فرمائيد یکی شان یک اظهار نظر کرد، کاریکاتورش را کشيدن

علما کسی کاریکاتور بکشند.

رابطه دولت با روحانيت بسيار خوب است

سال8، شما خودتان رئيس جمهور دولت نهم گفت : رابطه دولت با روحانيت بسيار خوب است، معنای آن نقض حریت نيست

اتوری متهم می کنيد، اما در دوره خودتان بانخست وزیر بودید، بگویيد چند بار به دیدار علما رفتيد ، شما دولت را به بی قانونی و دیکت

وهی را گذاشتند که وزرا را تعيينفضا سازی سياسی حداقل اختيار رئيس جمهور را گرفتيد و امام را وارد صحنه کردید و ایشان گر

نها اسالم آمریکایی گفتيد که برخی از آنهاکنند، شما با نمایندگان چه کردید ، آنها یکبار عليه شما رای منفی دادند اما آنقدر عليه آ

خانه نشين شدند، این فضا فضای تحمل بود؟
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بنده عليه هولوکاست موضع گيری کردم که رهبری و مردم آن را تایيد کردند

ما چرا خودتان را جای نظام میوی ادامه داد : بنده عليه هولوکاست موضع گيری کردم که رهبری و مردم آن را تایيد کردند، ش

مجلسميليارد تومان از بانک مرکزی بدون مصوبه مجلس برداشت شد و بعد از تعطيالت تابستانی وقتی 95نشانيد ، در زمان شما 

دوباره آغاز به کار کرد دید این برداشت صورت گرفته است.

کتر است که دکترای قطعیاحمدی نژاد گفت: شما خاتمی را دکتر خطاب کردید در صورتی که می دانيد طبق مقررات ما کسی د

بيان کردید.دانشگاهی داشته باشد، یا امتحان جامع بگذراند. ایشان ليسانس فلسفه هستند اما شما این را 

یکی از مشکالت کشور ما این است که به دنبال پرونده سازی هستيم

شکالت کشور ما این است که بهدر ادامه این مناظره تلویزیونی ميرحسين موسوی در پاسخ به سخنان احمدی نژاد گفت: یکی از م

که ما مسائلی از قبيل وزیر کشور ایندنبال پرونده سازی هستيم و به دنبال پيدا کردن واژه هایی برای محکوم کردن دیگران در حالی

نشان از بی اطالعی اوست و اگر ایندولت را داریم که اگر رئيس دولت نمی دانسته وی فوق دیپلم دارد و خود را دکتر خوانده است،

این موضوع می آیيم و در مقابل مردمموضوع را می دانسته این معنای بدی دارد که نمی خواهم در این جا آن را بگویم ، ما بر اساس

جام می دهيم و یک معاون دیگر ایشانو مجلس می ایستيم و در دوران همين فرد یک معامله چند ده ميليارد تومانی را در دفتر وی ان

حت کننده است ، یکی از مشکالت ایندر حال مذاکره با یک کمپانی دیگر است، اینها در جامعه ظنی را ایجاد می کند که بسيار نارا

دولت همين گونه برخوردها است.

پرونده وزیر دیگری در اردبيل همچنان مفتوح است و سرنوشتش مشخص نيست

که چند صد ميليارد تومان ثروتوی ادامه داد : پرونده وزیر دیگری در اردبيل همچنان مفتوح است و سرنوشتش مشخص نيست وزیری

رار می گيرد که این موضوع برای مادارد و معلوم نيست که چطور این ثروت را تحصيل کرده است . در یکی از وزارت خانه های مهم ق

تبداد صغير به دليل پشت کردن بههم جای سئوال است . قانون گریزی یکی از دالیل اصلی من برای ورود به عرصه انتخابات بود. اس

قانون شکل گرفت.

نين مجلس و مواردی بسيار در اینکاندیدای انتخابات ادامه داد :رضاخان زمانی روی کار آمد که مردم به پشت سرگذاشته شدن قوا

انين ایستاده است. نمی خواهم بگویمزمينه عادت کرده بودند. این دولت هم نه یک مورد بلکه چندین مورد به طور علنی در مقابل قو

سال رئيس دولت و دولت قوانين را پشت سر بگذارند و در این زمينه8رئيس این دولت دیکتاتور شده است اما واقعا من خوف دارم که 

سليقه ای اقدام شود.

گی اشاره کنم ، بنده نمی دانم کهموسوی گفت : بنده اینجا به خودداری از اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهن

و ببرد مجلس و تصویب بکند تا بتواند از آندولت می تواند که با یک قانون اینطور رفتار بکند خوب یک قانون دیگری را باید جانشين بکند

بگذرد.

يص مصلحت، دولت پایش راوی افزود: انحالل غير قانونی شورای عالی و خودداری از اجرای مصوبه مجلس وهمچنين مصوبه تشخ

ز مجمع تشخيص مصلحت ما دیگردریک کفش کرده که من اجرا نمی کنم ، دوست ندارم حاال هزار بهانه می آورد من فکر نمی کنم ا

مصلحت می تواند ازمرجعی باالتر داشته باشيم که رای رهبر انقالب هم پشت آن هست و حتی آنقدر مهم است که براساس

اهایی که دولت منحل کرده بهمشکالتی که شرعی داریم فراتر برود وآنجا همه تصویب کردند، مصوب شد که هيجده تا از این شور

بار است.جای اساسی خودش برگردد و دولت هنوز هم که هنوز هست این را اجرا نکرده یکی شورای پول واعت

دولت می خواهد تمام اختيارات بانکها و موسسات زیر دست خودش باشد و کسی دخالت نکند

درصدی یک دليلش همين عدم برگزاری شورای پول واعتبار است یک25موسوی ادامه داد: بنده به مردم می گویم که این تورم 

شد کسی دخالت نکند،دليلش این هست که دولت می خواهد تمام این اختيارات بانکها و تمام موسسات زیر دست خودش با

اش این تورم واین وضعيتنماینده دادستانی نباشد، نماینده بخشهای مختلف نباشد نماینده بخش خصوصی نباشد خوب نتيجه 
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درصد واین نتيجه اش است ونقدینگی دو ونيم برابر25اقتصادی می شود که همه دادشان باال است، صنعت درحال خوابيدن، تورم 

عمومی که بنده نمی خواهم اینوضعيتی است، از زمانيکه دوستان دولت را در اختيار گرفتند، هزینه کردن غيرقانونی از بودجه

ی از مهمترین سازمان هایمسئله را بگویم ،می گویم به صورتجلسات مجلس نگاه کنيد و گزارش دیوان محاسبات عمومی که یک

نظارتی کشور است.

دات قانونی آن هست، بنده در ایننامزد دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: انحالل سازمان برنامه و بودجه که مستن

ت با برنامه مخالفزمينه حساسيت دارم دليلش این است که من حسی داشتم زمان مسئوليت خودم که یک عدهای ممکن اس

ال نعمت خدا می ریزد بر سرشان ، اصالباشند یک عده از اول انقالب با برنامه مخالف بودند، می گفتند شما به خدا توکل کنيد، از با

خوششان نمی آمد و می خواستند تک روی کنند.

ن اجرایی بودم مسئله اموروی افزود: به همين دليل احساس خطر ، بنده در مجلس بازبينی قانون اساسی سخنگوی بخش کميسيو

جاست تنها سازمانهایی است کهاستخدامی و برنامه و بودجه مخصوصا پيشنهاد بنده است که در قانون اساسی ما بياید جالب این

که یقينا هيچگونه اختياراتی نمی توانددر قانون اساسی آمده ، خوب دوستان آمدند این را منحل کردند و تبدیل کردند به یک معاونتی 

داشته باشد.

م و دستور توقف اجرای قانون مالياتموسوی ادامه داد: زیر پا گذاشتن قانون ماليات مستقيم اگر الزم باشد جزئياتش را بنده بخوان

ریت خدمات کشوری، من ليستی میبرارزش افزوده که اصال در اختيار دولت نيست که چنين کاری انجام بدهد، عدم اجرای قانون مدی

مان ميراث فرهنگی وگردشگری ،خوانم و مراحل بعدی ممکن است دانه دانه بگویم، الحاق غيرقانونی سازمان حج و زیارت به ساز

ر قانونی است ونباید صورتوقتی رهبری دخالت کردن این مسئله برگشت آن هم بصورت صریح درصورتی که مشخص بود این کار غي

بگيرد.

نده یک موردی دارم ، وزیر علومنامزد دهمين دوره ریاست جمهوری همچنين گفت: بی اعتنایی آشکار به احکام قانون دادگاهها، ب

ی کند و می گوید که من به این رئيسدرمقابل دیوان عدالت اداری که حکم داده و صریح می گوید اصال این کار را نکند اما افتخار م

اه مخالفت کند و در مورد این موضوعدانشگاه که فردی انقالبی و جانباز بود گفتم در صورت اخراج نيز با ورود این متخلف به دانشگ

ده که وضعيت این استاد چهرسانه ها به حمایت ازرئيس دانشگاه نپرداختند سپس اینجا گفته شده چطور شده چند بار گفته ش

اههای قانونی راه حل پيدا کند کههست ایشان صریحا این نامه را نوشته، خوب ایشان ممکن است با این فرد مخالف باشد برود از ر

ممنوعيت تصدی بيش از شغلنباشد در آنجا ولی بی اعتنایی آشکار به مدرک جعلی آقای کردان و حمایت و نقض آشکار قانون 

است.

یکی از دالیل اصلی آمدنم به صحنه انتخابات همين مسایل گریز از قانون بوده است

اب دارد دنبال این مسایل بروندوی اضافه کرد: من فکر می کنم که دوستان عوض اینکه بروند پرونده سازی کنند وچيزهایی که جو

انهایی که هست. بنده واقعابهتر است، بروند دنبال حل مسایلی که مشکالت کشور را حل بکنند و کشور را نجات بدهند از بحر

ود به صحنه انتخابات همين مسایلصادقانه و بدون هيج نوع شيله و پيله یکی ازدالیل اصلی، یکی ازمهمترین انگيزه های من از ور

گریز از قانون بوده است.

باه کردم، ولی دائم این را روش کرده وموسوی تصریح کرد: می خواهم به مردم این را بگویم که اگر دولت چند بار نه یکبار بگوید اشت

جلسی که تا اندازه زیادی با خودادامه دهد از جایی که با سليقه اش مخالف است در مقابل قانونی که مجلس تصویب کرده آن هم م

از دست می دهند آیااین رئيس جمهوری کامال همسو است، بایستد، بعد از یک مدتی مردم به این مسئله حساسيت خود را

احساس خطر برای کشور نمی کنند؟ آیا کشور روی پای خودش می ماند؟

احمدی نژاد:این دولت قانون را زیر پا گذاشته؟

باره آن جمله را درخصوص قضاوتدر ادامه این مناظره تلویزیونی احمدی نژاد خطاب به ميرحسين موسوی اظهار داشت: من باید دو

ک مصوبه مجلس ، آن هم قانونهای جناب آقای موسوی بيان کنم، این دولت قانون را زیر پا گذاشته؟ شما استنادتان فقط به ی
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می خواهيد قانون را اجراشوراهاست؟ شورای نگهبان می گوید این خالف قانون اساسی است ،مجمع تشخيص می پذیرد، اگر شما 

ولت برخالف قانون عمل کرد می آید ، باطلکنيد و واقعا معترضيد شما دو خط بنویسيد به دیوان عدالت اداری ، ما قانون داریم که اگر د

می کند.

وی افزود: اجازه دهيد دو تا عدد بدهم .

خره آقایون دارند همه باهم حملهاحمدی نژاد خطاب به مجری این برنامه گفت: شما ادامه بدهيد، سه تا چهار ساعت بگذارید؛ باال

دقيقه فرصت می دهيد سه نفر در برابر یک نفر، اشکال ندارد.45می کنند و می زنند، 

، مصوباتی157است و در دولت ما 303وی افزود: طبق اسنادی که ما داریم در دولت قبل ، تعداد مصوباتی که باطل شده است، 

درصد و دولت قبل شش ونيم درصد ، چه کسی بيشتر تابع قانون است؟ اصالحاتی2/3که از ما توسط دیوان عدالت اداری باطل شده 

را اجرا می کنيم.که ما انجام دادیم در ایرادات مجلس بيشترین است، اتفاقا ما داریم عين آن قانون مصوب مجمع

ه می کنند شما را، اگر فکر می کنيدنامزد دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: شما با دو تا حقوقدان صحبت کنيد توجي

ماست هر کس هرجایی بود این راواقعا ما داریم نقض قانون می کنيم یک یادداشت می دهيد دیوان عدالت اداری این قانون اساسی

ر در دوره شما مگر کم از این اتفاقاتباطل می کند و اال اینکه در فالن جا این اتفاق افتاد، بله یک کشور بزرگی است در گوشه و کنا

افتاد، ما دنبال پرونده سازی هستيم؟

به بعد اتفاقا در دوره آقای70احمدی نژاد همچنين گفت: ماجرای کردان به این ترتيب است که در دهه هشتاد یعنی از سال 

بگيرند، دانشگاه آزادهاشمی که حامی جناب آقای موسوی است، یک موجی در مدیران درست شد که همه می خواستند دکترا 

، من در مجلس گفتم اینهم پشت قضيه بود و دکترا صادر کرد پشت سر هم ، یک موج درست شد کردان هم یکی مثل همان ها 

شيده باشد، زحمت کشيدهجور مدارک را من ارزشی برایش قایل نيستم، استاد دانشگاه دکترا باید کسی باشد شب نخوابی ک

باشد.

ینها را قبول ندارم ، می شودوی ادامه داد: این همه افراد در کشور دارند زحمت می کشند برای درس، من گفتم هيچکدام از ا

تند ، آقای کردان هم یکی از آنها،فهرست را بياوریم چقدر از آدم ها دوره آقای هاشمی و موسوی همينطور رفتند دکترای قالبی گرف

، عملکرد ایشان را بياورید راجع به یکحاال روی یک نفر انگشت گذاشتند. من در مجلس گفتم این را قبول ندارم مدرک را بگذارید کنار 

وره آقای هاشمی و آقای خاتمیکس دیگر که می گویند صدها ميليارد، من نمی دانم واقعا یک کسی بوده فرمانده لشکر بعد در د

ولت، آمد..رفته در کار اقتصاد پولدار شده زمانی که پولدار بود من بهش گفتم بگذار کنار ، بيا داخل د

این هزینه سنگين تبليغاتی شما ازکجا می آید؟

هکتار در دوره400هکتار و 80هکتار، 50هکتار، 40وی ادامه داد: من فهرستی دارم از زمين هایی که مدیران گرفتند، برایتان بخوانم 

گرفته،  کسانی که االن دارند ازواگذاری بيشترین مشکالت ما درکارگاهها برای واگذاریهای دوره قبل از این دولت است ، چه کسی

جنابعالی حمایت می کنند این هزینه سنگين تبليغاتی شما ازکجا می آید؟

کجا می آید؟ یک مورد رشتاحمدی نژاد اضافه کرد: آقای موسوی من دوست دارم شما را ، این چه نحوه هزینه کردن است از 

سر آقای قبه ، کارخانه را از بيخالکتریک بدون هيچ مزایده ای دادند به دوستان جناب آقای کرباسچی ، همسر آقای کرباسچی و هم

هکتار زمين در هرمزگان گرفتند مردم برای دو هکتار و چهار تا جوان بتوانند400تراشيدند، زمينش را بفروشند و دهها مورد اینطور ، 

بروند سرکار لنگند.

انونی است که طرف می آیدنامزد دهمين دوره ریاست جمهوری گفت: بی قانونی اینهاست جناب آقای موسوی! استات اویل بی ق

سر آقای هاشمی است.اینجا، محاکمه می شود و محکوم می شود از زندان فراری داده می شود و می رود خارج و آخرش پ

پسر آقای ناطق،  چطوری ميلياردروی افزود: بی قانونی در پسران بعضی از همين آقایانی است که امروز از شما حمایت می کنند ،

جناب آقای موسوی ما قانون راشد،  خود آقای ناطق چطوری دارد زندگی می کند؟ اینها حاميان شما هستند بی قانونی آنهاست، 
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نمی پذیریم یک مورد هم نمی توانيد بياورید.

نشيندمن اینجا پرونده ای دارم برای یک خانم، شما می شناسيد، در تبليغات انتخاباتی کنار شما می

انتخاباتی کنار شما می نشيند،احمدی نژاد ادامه داد: من اینجا پرونده ای دارم برای یک خانم، شما می شناسيد، در تبليغات

آزاد دکترا گرفته بدون کنکور و بعد دربرخالف همه قوانين کشور همزمان که کارمند بوده دو تا رشته فوق ليسانس خوانده، در دانشگاه 

اه شده ، اینها بی قانونی است.رشته غير مرتبط دانشيار شده، استادیار شده، بدون اینکه شرایطش را داشته باشد، رئيس دانشگ

یک عده ببرند، بقيه محروم باشند من باوی گفت: من با اینها مخالفم من می گویم با رانت بازی و باند بازی و ا ین جور چيزهایی که 

ت ، من وارد آمار نشدم برای اینکه درهميناینها مخالفم جناب آقای موسوی نه با قانون، بنده تابع قانونم ودولت ما قانون مدارترین اس

شما که عالی است نسبت بهدوره ای که می گوید اقتصاد ضربه خورده بهترین وضعيت اقتصاد نسبت به قبل است نسبت به دوره

ها را امام در زمان چهقبلی ها هم ، اینجا گزارش دقيقی هست ، آماری است که منتشر شده اما من سئوال می کنم گزینش

کسی منحل کرد؟ در زمان ما یا زمان شما ؟

فتيم جزو تجدید نظر گزینش پروندهاحمدی نژاد با ذکر یک خاطره تصریح کرد: آقای مهندس نقره کار باجناق جنابعالی دعوت کرد، ر

اب می داد، می گفتند خيلی مسلطهایی را می دادند به ما یک دختر خانمی آمد ، به او می گویند فالن سئوال را جواب بده اگرجو

ای برای جنابعالی صادر شد نهبود باطل ، اگر جواب نمی داد، می نوشتند ، این ها را من دیدم با چشم خودم فرمان هشت ماده

برای این دولت،  شما بگوئيد چقدر آن را اجرا کردید؟

موسوی:صحبت های مختلفی می کنند که واقعا نمی دانم چطوری می خواهند جواب بدهند

من نمی دانم چطوری میدر ادامه این مناظره مير حسين موسوی خاطرنشان کرد: خوب صحبت های مختلفی می کنند که واقعا

کمی غير عادی وغيرهخواهند جواب بدهند یکی از مشکالت صحبت کردن با آقای احمدی نژاد است ، یک مواردی است که یک

د.منتظره است، ایشان می گوید شما به دیوان عدالت اداری نامه بنویسيد ، فالن مصوبه را لغو کن

احمدی نژاد: شما ادعا می کنيد غير قانونی بوده است

همين روحيه شما که االن خودموسوی خطاب به احمدی نژاد که در فرصت صحبت وی صحبت کرد، گفت: وقت من را نگيرید ، ببينيد 

نجا عمل می کنند، می گویند چيزیصدا و سيما هم می دانند که کی ها هستند تو رجانيوز در اینجا هستند، ما می دانيم چطوری ای

ریش سفيدهای نظام آنجابنویسيد دیوان عدالت اداری آیا راه برخورد با مجلس یا مجمع تشخيص مصلحت این است جایی که 

نشستهاند، جایی که پشت سرش مشروعيتش را از کل قانون اساسی و رهبری می گيرد.

من نگفتم دیکتاتور هستيد

قضایاست در یک چيزهایی کهوی افزود: آیا به این ترتيب مسئله کشور را می شود اداره کرد؟ من می ترسم مشکل هم سر همين

اصالح کنيم همين است کهبين هست طوری عمل بکنيم ، طوری حرف بزنيم که اول برویم به سمت اشتباه و اینجا می خواهيم 

ر هستيد، ولی این روش قطعا بهمنجر به دیکتاتوری می شود ایشان می گوید چرا می گویند من دیکتاتور هستم من نگفتم دیکتاتو

و از رای مجلس هم باالتردیکتاتوری می انجامد که شما رای خودتان را به جمع مجمع تشخيص مصلحت بتوانيد ارجحيت بدهيد

بدانيد.

شایسته یک مسئول دولت نيست کسانی را که محکوم نشدهاند در قوه قضائيه نام آنها مطرح شود

کسانی را که محکوم نشده اندموسوی ادامه داد: بحث اسامی را بردند ما فکر می کنيم واقعا شایسته یک مسئول دولت نيست که

از خودشان داشته باشند، شما یک افرادیدر قوه قضائيه نام آنها مطرح شود، این جرم است ما اینجا نام ببریم بدون اینکه قدرت دفاع 

ی کنيد، ظاهرا چيزی از بنده نداشتيدرا دارید مورد حمله قرار می دهيد که در این صحنه حضور ندارند و آن را قاطی سرنوشت بنده م

آمدید حاال وصل کردید من را به دو دولت قبل.
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که ازدست شما عصبانی باشند مردمینامزد انتخابات آتی گفت: من بدون اینکه بخواهم از آنها دفاع کنم واقعا به آنها حق می دهم

، شما فکر نمی کنيد که آقایکه این صحنه را نگاه می کنند این را نپذیرند از رئيس جمهورشان که یک شهروند را محکوم کند

به عنوان یک شهروند همهاشمی چکارکرده دراین مملکت یا خاتمی چکارکرده؟ رئيس جمهور بودند؟ چه کسی بودند؟ ولی شما

ميليونی که حداقل امروز مردم دارند این50باید به ایشان حق بدهيد در جایی که نمی توانند از خودشان دفاع بکنند در یک جمع 

ام می برید کسان دیگری را نام میصحنه را نگاه می کنند ، شما متهم می کنيد، اسم خانواده شان را می برید، بچه ها یشان را ن

وه قضایيه در جهان معنایش این استبرید، بنده می گویم قوه قضائيه حکمتش این است و آقای احمدی نژاد اینک ، می گویم بدانيد ق

دتان شروع کردید ، گفتند کهوقتی کسی را محکوم می کند یعنی بقيه ملت بری هستند، این اصل اسالمی است شما از اول کار خو

رئيس بانک پارسيان را برداشتيد،هزاران مفسد در این کشور است ، پرونده را می خواهم باز کنم اسامی را می خواهم نام ببرم، 

ا مسلمان هستيم، ما متدین هستيم، مالجن مالش کردید، بعد مشاور خودتان کردید و دیگران را همينطور، خوب ، اینها گناه دارد ، م

به خدا اعتقاد داریم، نمی توانيم افراد را همينطور نام ببریم و متهمشان بکنيم.

ه دارددر مورد واگذاری هکتاری، اگر این کار را کردهاند خيلی کار غلطی بوده اما چه ربطی به بند

اما چه ربطی به بنده دارد، شما می گوئيدوی ادامه داد: در مورد واگذاری هکتاری، اگر این کار را کرده اند خيلی کار بد وغلطی بوده 

ن همه سطح جهان را پوشانده وچرا از من حمایت می کنند، بنده گفته ام هرشهروند یک ستاد ، مثل بعضی دوستانی که بنرهایشا

ز صدا وسيما استفاده می کنند، بندهاز تمام امکانات دولتی استفاده می کنند از ادارات و از خود وزارت کشور استفاده می کنند ا

آن هسته نمی تواند حرف بزند، افراداستفاده نکردم، در آنجا را باز کردیم روی همه، هسته خيلی سالمی داریم که یک نفر راجع به 

روحيه تان اینطوری هست آنها رابسيار وارسته، بسيار معتقد و مومن در آنجا هستند، اگر بودند، االن شما نام می بردید، شما 

معکوس می کردید.

دليلی ندارد که استقبال نکنيمموسوی همچنين گفت:  درها را باز گذاشتيم، هر که از ما حمایت می کند، استقبال می کنيم هيچ

ه این را گفتم االن هم می گویم به همهازهمه ملت استقبال می کنيم که از بنده حمایت بکنند، رای بدهند تا تغيير ایجاد بکنيم، بند

مردم می گویم اگر بخواهيد این فضا عوض بشود اینجوری راحت دیگران را معکوس بکنند.

سال برای دکترای علوم سياسی زحمت کشيده است10همسر بنده 

این را اینجوری کردن اینجورینامزد دهمين دوره ریاست جمهوری تصریح کرد: ایشان جلوی بنده عکس خانم بنده را می گيرد که 

سال برای دکترای علوم سياسی زحمت کشيده ، سندهایش موجود است10کردن، ایشان مهمترین روشنفکر زن این کشور است ، 

ست بله ایشان افتخارش این، مدارکش هست، سایت های مرتبط با شما برگشتن عليه ایشان جوسازی کردند، ایشان قرآن پژوه ا

.است که فوق ليسانس رشته هنر هم دارد، دکترای علوم سياسی و فوق ليسانس علوم سياسی هم دارد

ی کنيد، بنده خبر دارم و متاسفانه یکیوی خاطرنشان کرد: شما ببينيد آن موقعی که کنکور بوده برای دانشگاه آزاد بروید آن را بررس

ردم باشد ، مشغول رفتناز دالیل مشکالت دولت همين است، معاون اجرایی آقای رئيس جمهور بجای اینکه مشغول حل مشکالت م

بخورد.و سرکشی به این پرونده و آن پرونده به آنجا و اینجاست که یک چيزی بسازنند که به درد امشب

م اگر ایشان هم این کار را کرده بازموسوی گفت : ایشان می گوید، ستاره دار کردن، کار زمان آقای معين بوده است. خوب کاری ندار

کار بدی کرده است ولی بنظر نمی رسد که اینجور به آدم ها گيرداده باشند.

دولت فعلی هم من هيچ سخنیوی افزود: برای وارد شدن به این دوراز انتخابات من هيچ انگيزه ای نداشتم. درمدت چهارسال 

نگفتم. فقط دیدم شما دارید کشور را به خطر می اندازید.

دی را مطرح خواهم کرد که با چهنامزد دهمين دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: بنده در برنامه های دیگر مسایل اقتصا

ال بانکها را تبدیل به حيات خلوتروشی شما کشور را دارید اداره می کنيد . برای مثال همين عدم تشکيل شورای پول واعتبار، عم

می کرده است. یک خزانهشما کرده است . من می گویم این سياست قجری است. مگرحکم قجری یا حاج ميرزا آقا آغاسی چکار

داشته است . دستش را می کرد توی آن و به این و آن تخصيص می داده است.
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حدود بکند. سازمان برنامه مدیریتموسوی همچنين گفت: آقا! شورای پول واعتبار برای این است که شما را محدود بکند، بنده را م

ساب کشی بکند. که در نتيجه اینوبرنامه ریزی برای این است که نگذارد شما هرجور دلت خواست هزینه بکنيد. بياید و از شما ح

این مسایل نباید پيش بياید. خوبچيزی که دیوان محاسبات ما می گوید، پولها گم شد یا به خزانه ریخته نشد. چندهزار تخلف شد.

این به صالح همه ما هست. به صالح شما هم هست به صالح همه ملت ماست. شما این کار را نکردید.

بحث بنده از روی دلسوزی است

بکند و اگر بقيه ابعادش را هموی تصریح کرد: بحث بنده از روی دلسوزی است. رسما از روی طرح مشکلی است که اگر ادامه پيدا

از این سياستهاست و شکستبشکافم خواهيم دید که همين مسایلی چون بيکاری، تورم واعتياد و بد فرهنگی هم نتيجه و ناشی

ست نزدیک نداریم باز همما درسياست خارجی هم همين مساله است و باالخره اینکه اگر می بينيم درسطح منطقه یک کشور دو

م و دوباره برای شما میناشی ازهمين قضيه است و تماما برمی گردد به این چيزهایی که من درچارچوب همان طرحی که گفت

خوانم، ببينيد که آیا مسایل اثر دارد یا ندارد.

بن بستها می کشاند را برای شما مطرحموسوی گفت: بنده چهار، پنج تا ویژگی هایی که دراین نوع مدیریت وجود دارد و ما را به این 

دی نژاد ما را مجبور کرد چيزهایی بگویمکردم. به هرحال می ارزد دراین چهاردقيقه باقيمانده از وقتم عنوان بکنم. ولی چون آقای احم

که خوش نداشتم در این جا مطرح بکنم.

ایشی و شعاری. خيال بافی ونامزد دهمين دوره ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: به هرحال این یک مدیریت هيجانی بی ثبات، نم

ما سياست خارجی تدوینخرافه گرایی است . ما مرتب داریم می شنویم که اسرائيل درحال فروپاشی است. خوب براساس این

قانون گریزی است.می کنيم. خوب معلومه که به بيراهه می رویم. معلومه که اشتباه می کنيم و این خود محوری و 

آدمی که قانون محور نباشد گرفتار قانون گریزی می شود

محور نباشد از قانون فرار می کند. و قانونوی افزود: آدمی که قانون محور نباشد، گرفتار قانون گریزی می شود. بنابراین اگر آدم قانون

گر قانون را هم دوست نداشته باشد.را هم دوست ندارد اما آدم قانون محور می رود و از راه قانونی مسئله را حلش می کند. حتی ا

افراط وتفریط هایی که اینهاموسوی در ادامه گفت: در خصوص این روزمرگی ها و سطحی نگری ها و سایر این مسایل و بویژه آن

خودم را به مردم می دهم مبنیدراین چهارسال گذشته به ملت ما خسارت زده و لطمه زده بعدا صحبت خواهم کرد. اما حاال پيام 

می توانند راجع به این دوره هم قضاوتبراینکه از مردم بوده ام و به مردم برمی گردم . مسلما مردم دراین باره قضاوت خواهند کرد،

می توانند واقعا تصميم بگيرند. این بودبکنند. دراین زمينه می توانند ببينند که رویه ها و سياست ها چگونه است و براین اساس آنها

که من این را برای کشور خطرناک دیدم و از روی احساس وظيفه آمدم.

را خوار کردن و برای یک نامه بهوی تصریح کرد: درپایان من ازهمه مردم تشکرمی کنم و مردم را به ارزش ها دعوت می کنم. مردم

ت.دنبال ماشين خود کشيدن به عنوان اینکه ما سياست رو در رو با مردم داریم، این روش کار نيس

خودمان را تقویت بکنيم تا شاهد برخیموسوی خاطرنشان کرد: برای مردم باید توليد ایجاد کنيم. کارایجاد بکنيم. توليد ملی وصنعت 

ی وارد شده نمی توانيم سيرنابسامانيها نباشيم. مثال محصول همدان سير است اما مردم آنجا می گویند از وقتی که سير چين

بکاریم، اینطور مسائل را باید از بين ببریم.

که صنعت ، اقتصاد ، کشاورزی و توليدوی در پایان گفت: ما باید عرق ملی داشته باشيم و از نظر من برای ما واقعا تحقير آميز است

نقالب اسالمی باشد.ما این اندازه در معرض نابسامانی قرار گيرد، آروز می کنم نتایج بحثها و گفتگوها به نفع ا

يرقانونی از مطالب سایت پيگرد قانونی خواهد داشت .تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه جام جم می باشد. هرگونه استفاده غ
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