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گفت وگو با محمد رضا عارف چهره شناخته شده اصالح طلبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت

چالش آقازادههای خارج نشین و ریزگردها علیه بارندگی!


میگوید االن پول نقدی میدهیم و تا دو ماه دیگر زیرساختها
برای کاالبرگ آماده میشود یعنی آمادگی ندارند .چه اشکالی
داشت دو ماه دیگر شروع میکردند؟ خواهش ما از رئیسجمهور
این است که یک تیم منسجم باشند و یک صدا از دولت شنیده شود
نه این که هر مسئولی حرف خودش را بزند .مردم هم مطلع باشند،
امروز مردم نگرانند .مسئله معیشت شرایط بسیار نگران کنندهای
را ایجاد کرده است .گزارش دهند که پرداخت یارانه نقدی در
گذشته اثر مثبت داشته یا خیر؟ از خود مردم بپرسند .اوایل مردم
فکر میکردند این جیب به آن جیب است ،بعد گفتند از جیبمان
برمی دارند به جای این که اضافه کنند .آثار تورمی آن چیست؟
آیا این پول به نفع مردم هدف هست یا نیست؟ اینها باید روشن و
به مردم گفته شود تا اطمینان آنها جلب شود .بعد هم در اولویت
بندی اشتباه نکنند .آیا ما میتوانیم خرید مرغ و شیر و تخم مرغ را
از مردم بگیریم؟ چرا از حاملهای انرژی شروع نکردند؟ در یک
خانهچهارخودروستودریکروستاممکناستدوتانباشد.فقط
باید بنزین را با یک عدد منطقی اصالح میکردند آن هم با توجیه
منطقی و اطالع رسانی و نه قایم موشک بازی که دفعه قبل انجام
شد.آنزماننمایندگانمردممطلعنبودندونتیجهاشاینشدکه
هزینههای غیرضروری به کشور تحمیل شد.
آقای رئیسی از طرحهای هدفمندی گذشته استفاده کند و طرح
جامعی را که اجماع نخبگان و دولت روی آن باشد ،تدوین کند
و مردم هم مطلع باشند .در این صورت اولویت نان نخواهد بود
و احتماال اولویت اول حاملهای انرژی خواهد بود .طرح آقای
روحانی درباره قیمت انرژی کار را تمام نکرد.

هیچ راهی غیر از
صندوق رای نداریم



اجماع اصالح طلبان روی روحانی یکی از اشتباهات اصالحات بود
وقتی الریجانی تایید نمیشود ،این پیام دارد
3.4 M views

3.9 M views

نوستالژی بازی با تلفنهای عمومی

نقش ریزگردها در کاهش بارندگی

هرچند هنوز در گوشه و کنار شهر و در برخی اماکن تلفنهای
کارتی دیده میشود اما رفته رفته نسل این تلفنها رو به
انقراض است .روز گذشته در نیویورک آمریکا آخرین باجه
تلفن عمومی جمعآوری شد .انتشار این خبر باعث شد بسیاری
خاطرات شان را از تلفنهای عمومی تعریف کنند .کاربری
نوشت« :ما بچههای دهه پنجاه و شصت هم حموم عمومی
دیدیم هم جکوزی ،هم ژیان دیدیم هم لکسوس ،از هفت
سنگ رسیدیم به  .ps5با تلفن عمومی و سکه دوزاری خاطره
داریم و با موبایل توییت زدیم ».کاربری هم نوشت« :کاش
این باجههای تلفن عمومی رو توی شهر بذارن بمونه ،حس
نوستالژیک خوبی داره».

نتایج یک پژوهش در خصوص تاثیر ریزگردها بر کاهش
بارندگی منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .پژوهشگران
مؤسسه تکنولوژی کارلسروهه در آلمان ( )KITبر پایه نتایج
تجزیه و تحلیلی که انجام دادهاند به این نتیجه رسیدهاند که
وجود ذرات معلق و ریز گردها باعث کاهش بارندگی میشود.
در این تحقیق که دویچه وله درباره آن نوشته ،آمده است:
«به دلیل وجود نانوذرات موجود در هوا ،قطرهها بسیار کوچک
باقی میمانند که قادر به پیوند با یکدیگر نیستند و به این
ترتیب نمیتوانند بر مقاومت باد غلبه کنند و در نتیجه سقوط
یا بارشی هم اتفاق نمیافتد .به این ترتیب قطر ههای آب
مدت طوالنیتری در جو باقی میمانند بنابراین بارش باران
به واسطه وجود نانوذرات ،پیوسته به تعویق میافتد تا این
که در نهایت به شکل بارانی سیلآسا به زمین فرود میآید».





3.1 M views

ماجرای دروغین فردی که  ۳۰ساعت زیر آوار بود!

به نوزاد حیوانات دست نزنید
حتما شما هم هشدار محیط بانها و دام پزشکان را شنیده اید
که اگر نوزاد حیوانات را در طبیعت میبینید ،به آنها دست
نزنید چون برخالف تصور شما که فکر میکنید آنها گم شدهاند،
مادر آنها از جای آنها آگاه است .در همین زمینه یکی از محیط
بانها هم تصویری از یک بره آهو را منتشر کرده که عدهای آن
را در طبیعت پیدا کرده و به خیال کمک آن را برداشته و تحویل
محیط زیست قصرشیرین دادهاند .این محیط بان میگوید سه
روز است این بره را به همان جایی که گرفته شده میبرند اما
خبری از مادرش نیست .وی میافزاید :این کار هم ضربه به
نوزاد حیوان میزند و هم حیوان مادر ،چون این بره به تنهایی
شانس زندگی در طبیعت را از دست میدهد.





2.8 M views
2.4 M views

سخاوتمندی و انسانیت در کنار متروپل
یکی از روزنامه نگاران فعال فضای مجازی با انتشار عکسی
نوشت« :به اين عكس خوب نگاه كنيم .پيرمرد تنگدستی كه خانه
محقري در مجاورت برج ويران شده متروپل دارد وقتي پي برد
براي نجات افراد گرفتار مي توان از خانه اش به زيرزمين متروپل
رسيد ،در اوج سخاوت و انسانيت اجازه داد سرپناهش را خراب
كنند شايد گرفتاران از زير آوار نجات يابند ».کاربران به این
اتفاق واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :مردم آبادان پیش
از این هم ثابت کردن برای دفاع از کشور و مردم این کشور از
جان و مالشون میگذرن و این مرام مردم جنوبه ».کاربر دیگری
نوشت« :این روزها هرکی توی آبادان کاری از دستش بر میاد
برای امداد رسانی بهتر انجام میده از تهیه نوشیدنی و غذا برای
امدادگرها گرفته تا بیل به دست گرفتن و آوار برداری».

چالش آقازادههای خارج نشین!
در روزهای اخیر رئیس اداره عملیات زمینی سپاه در برنامهای
گفت که چهار هزار آقازاده در انگلیس مشغول تحصیل
هستند .این ادعا با واکنشهای زیادی همراه شد .عبدا...
گنجی ،مدیر مسئول روزنامه همشهری در این باره در توییتی
نوشت« :گفت به فالنی 1000ضربه شالق زدند .جواب داد یا
شالق نخوردی یا 1000را نمیفهمی .اگر کسی 100نفرشان
[آقازادههای در حال تحصیل در انگلیس] را با هویت معرفی
کند ،پوشش خبری میدهیم ».محمدرضا باقری ،مجری برنامه
پرونده ویژه شبکه 3در واکنش به توییت گنجی نوشت:
«فهرست دانشجویان بیرمنگام را فقط بگیرید ،بیش از صد
نفره ».کاربری هم نوشت« :این که فردی برای علم یا تجارت بره
خارج از کشور بد نیست ،این که خودت از یک امکاناتی استفاده
کنی ولی برای دیگران بد بدونی بده».

پــس از  25ســـال از دوم
خــرداد و در سا لهای اخیر به نظر
میرسد مهمترین رقیب آن زمان
جناح چپ یعنی آقای ناطق نوری به
عنصری نزدیک به اصــاح طلبان
بدل شده است .حتی چند شب پیش
و در ماه رمضان در یک افطاری با آقای
خاتمی بر سر یک سفره نشستند.
یادمان هست جناح چپ چه روایتی
از جناح راســت و نیروهای آ نهــا و
نامزد اصلی شــان داشــت که تند و
گزنده بود .اگر برگردید به سال 76
چنان تحلیلهایی را دربــاره ناطق
نوری و جناح راست آن زمان که امروز
اصولگرایان سنتی هستند ،قبول
داریــد؟ آیا تندروی داشتید؟ شاید
اگر آن دعواها نبود ،داستانهای تند
سالهای بعد هم نبود.

من قبال هم گفتم که ما روی اصول اصلی
در دو جریان اختالفی نداریم .اختالفات
ما روی راهبردهای عملیاتی و اجرایی
است و در نهایت هم میگوییم اگر به قدرت
برسیم بهتر عمل میکنیم و رقیب هم
همین را میگوید .بــرای همین مــردم به
شوخی میگویند اینها با هم هستند و
روز انتخابات با هم دعوا میکنند اما شاید
بخشیازتندرویآنزمانتحتتاثیرفضایی
بــود که به جریان چپ تحمیل شد چون
هیچ چیز در اختیارش نبود .برخوردهایی
را که با رسانههای محدود چپ میشد،
در نظر بگیرید ،به خصوص در دولت دوم
آقای هاشمی .چارهای جز این نبود .وقتی
کاندیدای مدنظرش را به دانشگاه راه
نمیدهند تا حرفش را بزند به اجبار به آن
طــرف مـــیرود .دو طــرف گاهی تندروی
داشتند .حاال آن طرف در حاکمیت بود و
نیاز به برخی حرکات تند نداشت اما طرف
مقابل ابــزار کمتری داشــت .فکر میکنم
امروز دو جریان به یک عقالنیت بیشتری
رسیدند البته همچنان با افــراط و تفریط
روبه رو هستیم.

االن خیلی فرق کرده است؟

به نظرتان ناطق نوری سال  76با

انسانها تغییر میکنند .ما به طنز درباره اصولگرایان میگوییم
اصولگرایاندرنهایتاصالحطلبمیشوند.واقعیتهمیناست.
به این دلیل این موضوع را گفتم که سال گذشته حتی
این بحث مطرح شد که آقای ناطق نوری کاندیدای اصالح طلبان
شود ،چیزی شبیه حمایت از روحانی.

این یک بحث جدی است .من واقعا همیشه دنبال اجماع بودم
و امروز کشور ما برای حل مشکالتش باید در موضوعات مهم به
اجماع برسد اما با حفظ هویت .این که یک اصولگرا کاندیدای
اصالحات بشود ،آدم شک میکند .میتوانند ائتالف کنند همان
طور که ما در مجلس دهم به اصولگرایان پیشنهاد ائتالف دادیم
اما جواب نگرفتیم و نیامدند .گفتیم برای اولین بار اجماعی ایجاد
و مثال فهرست تهران را تقسیم کنیم .امروز هم اعتقاد به اجماع یا
ائتالفدارم.اینکهاصولگرادرفهرستشیکاصالحطلببگذارد
و برعکس را نمیفهمم.
ولی شما آقــای روحانی را که تا سال  92به هیچ وجه
اصالح طلب محسوب نمیشد ،به عنوان نامزد نهایی اصالحات
معرفی کردید.

آقای روحانی هیچ وقت اصالح طلب نبوده و خودش هم ادعایی
نداشته است.
ولی شما این کار را کردید.

به نظرم یکی از اشتباهات اصالحات در آن زمان بود.

از این نظر میگویید که خودتان را کنار گذاشتند؟

مناگرمطرحنبودماینبحثراقویترمطرحمیکردمچوناعتقاد
به خرد جمعی دارم .در آن شرایط که بهترین شرایط را در بین
کاندیداها داشتم به خرد جمعی عمل کردم.
پس این انتقاد را به آقای خاتمی هم دارید چون با نامه
آقای خاتمی کنار کشیدید؟

اوال که ائتالف نبود .در ائتالف باید سهم دو گروه بعد از پیروزی
مشخص باشد .چه سهمی اصالحات گرفت؟
جریان اصالحات همیشه منبع تغذیه مدیریت کشور بــوده و
نیروهای زبده و برجستهای را تربیت کرده است .واقعیت این است

اوضاع و احوال اصالح طلبان و اصالحات ظاهرا جالب
نیست .شما در سه انتخابات اخیر شکست خوردید .علت این
سرخوردگی چیست؟ چرا همچنان به انتخابات امیدوارید و فکر
میکنید در بازی که علی الریجانی جایی ندارد ،به شما اجازه
بازی داده میشود؟

عکس :فرهاد سپندار

ماجرای فــردی که پس از  ۳۰ساعت گرفتار بــودن از زیر
آوار ساختمان متروپل نجات پیدا کرده بود ،ساختگی از آب
درآمد .چون پیش از این تصاویری از این فرد منتشر شده
بود که نشان میداد او قبال در حال کمک رسانی به مردم
در آوار برداری از ساختمان متروپل بوده است .دانشگاه
علوم پزشکی آبادان متنی را درباره همین ماجرا منتشر کرد
که در بخشی از آن آمده است« :گزارشگر صداوسیما به
محض اطالع ،برای تهیه گزارش در بیمارستان با فرد مصدوم
مصاحبه میکند که فرد مدعی میشود  ۳۰ساعت در زیر آوار
بوده درحالی که مشخص میشود این فرد از نیروهای مردمی
حاضر در محل بوده و برای کمک به داخل حفره ایجاد شده
میرود ».کاربری نوشت« :اطالع رسانی زود مهمه ولی دقیق
بودن خبر مهمتر از سرعتشه چون خبری که زود منتشر شده
ولی مشخص شه اشتباه بوده به شدت تخریب کننده است».

2.4 M views

هادی محمدی -از قدیمیهای اصالحات است و حداقل  25سال است که به عنوان یک اصالح طلب در سپهر
سیاسیکشورفعالیتدارد.وزارتپستوتلگرافوتلفنورئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیدولتاولخاتمی،
معاوناولدولتاصالحاتدردورهدوم،عضویتطوالنیمدتدرشورایعالیانقالبفرهنگیومجمعتشخیص
مصلحت نظام به حکم رهبر انقالب و نماینده اول مردم تهران در مجلس دهم از جمله مهمترین مسئولیتهایی
استکهمحمدرضاعارفتاکنونداشتهوامروزبهعنوانمعدوداصالحطلبانعضومجمعتشخیصمصلحتنظام
بهفعالیتسیاسیخودادامهمیدهد.درمیاناصالحطلبانتندروزیادمحبوبیتنداردوبیشترباطعنهوکنایههایی
همچون مرد سکوت با او برخورد میکنند .خودش معتقد است با اصالحات غریبه نشده اما دنبال جنجال درست
کردن نیست و منافع ملی را در این نوع حرف زدن نمیداند .انتقادات تندی به روحانی دارد و نه تنها انتخابش به
عنواننامزداصلیاصالحطلباندرسال 92رااشتباهمیداندبلکههزینههاییراکهاصالحاتبابتاینحمایتدر
هشتسالگذشتهداد،سنگینوازعواملاصلیشکستهایاخیرانتخاباتیشانقلمدادمیکند.همچنانمعتقد
استبسیاریازحرفهاراهضممیکندامامطمئناستکهراهیجزصندوقرایبرایاصالحطلبانوجودنداردو
بهرغماینکهباردصالحیتعلیالریجانیدرسالگذشتهمعتقداستکفگیرشوراینگهبانبهتهدیگخورده،
باز هم امیدوار است در آینده اصالحات بلند شود و با هر عنوانی بتواند به راس کشور برسد .گفتوگوی یک ساعته
مارابامرداستخوانخردکردهاصالحاتکهحاالگردسپیدیکامالموهایشراپوشاندهاست،درادامهمیخوانید.

که نخبگان جامعه بیشتر گرایش به اصالحات دارند .بگویند کدام
فرد را از اصالحات گذاشتید که جریان اصالحات معرفی کرده
باشد؟ کدام از اینها را جریان اصالحات معرفی کرده بود؟
 9ماه از شروع کار دولت آقای رئیسی میگذرد .این
مدت را چگونه ارزیابی میکنید؟ دیدار خصوصی یا عمومی با
وی داشتید؟

برایارزیابیعملکردزوداست.آقایرئیسیراشخصیتبرجسته،
دردآشنا ،متعهد و پرتالش میدانم .زمانی که رئیس بازرسی کل
کشور بود من معاون اول بودم و ارتباط نزدیکی با ایشان داشتم که
بسیارمفیدبود.وقتیایشانبهعنوانرئیسجمهورانتخابشدند
من یادداشتی در مجمع تشخیص مصلحت به ایشان دادم و هم
تبریک گفتم و هم اعالم آمادگی کردم که تجربیاتم را انتقال دهم
که تا به حال هیچ جلسه خصوصی نداشتیم و تشخیص ندادند که
مشورت از ما بگیرند البته چند نامه از طرف تشکل کانون صنفی
استادان دانشگاهی ایران نوشتیم و مسائلی را مطرح کردیم ولی
ارتباط دو به دو نداشتیم .در جلسات مجمع ایشان را میبینم.

این روزها شاهد اجرای طرح یارانهای دولت آقای رئیسی
هستیم .شما هم سابقهای در این حوزه دارید و اقداماتی برای تک
نرخی کردن ارز در زمان آقای خاتمی داشتید؟ درباره آن تجربه و
اقدام فعلی که به نوعی جراحی اقتصادی است ،بفرمایید.

انتظار این بود که آقای رئیسی در این مسئله مهم با تعامل بیشتر
با نخبگان و مدیریت جدیتر و توجه به شرایط داخلی و خارجی
تصمیم گیری کند .مسئله جدیدی نیست .هدفمندی یارانهها از
دهه 70تحت عنوان فقرزدایی در زمان آقای هاشمی مطرح شد
و در برنامه سوم با مجلس این بحث را دنبال کردیم .یکی هدفمند
کردن یارانهها و یکی الیحه فقرزدایی بود یعنی حذف فقر مطلق و
کاهش فقر نسبی .متاسفانه مجلس پنجم با این موضوع سیاسی
برخوردکردوالیحهماتصویبنشد.دردولتاصالحاتبحثالیحه
فقرزدایی را جدی پیگیری کردیم اما به موانعی رسیدیم و توقع
داشتیم دولت آقای رئیسی این موانع را ببیند .متاسفانه مجلس
هفتم در همان اقدامات اولیه طرح تثبیت قیمتها را تصویب کرد و
دربرنامهچهارماحکاممربوطبههدفمندییارانههاراتغییردادند.
البته ما یکی از راهبردهای خود که به هدفمندی یارانهها کمک
میکرد یعنی تک نرخی کردن ارز را انجام دادیم ،هزینهای را کشور
داد اما ارز تک نرخی شد به طوری که حتی نرخ بازار کمی کمتر از
نرخبانکبود.متاسفانهدردولتاولآقایاحمدینژاداینوضعیت
به هم خورد و آقای رئیسی باید این را بررسی میکرد که چرا ارزی
که تک نرخی شد دوباره به شکل سابق برگشت؟ االن همان مسیر
دولت نهم با شتاب بیشتری ادامه پیدا میکند .انتظار این بود که
آقای رئیسی با مشورت نخبگان و کار کارشناسی این جراحی را
انجام مـیداد .جراحی هم که میخواهید انجام دهید باید اول
شرایط را برای عمل فراهم کنید و بعد اینکه چه کسی عمل کند؟
به یک جراح زبده میدهیم نه به یک تکنیسین اتاق عمل ،باید کار
را به یک تیم با تجربه و هماهنگ داد.
منظورتان از جراح زبده یا تکنیسین اتاق عمل در دولت
رئیسی کیست؟

من به شخص کاری ندارم ،روند را میگویم .بحث هدفمند کردن
اورژانسی نیست البته ضروری است و باید شرایط را در نظر گرفت.
بعد هم در هدفمند کردن باید از نان شروع کنید یا سوخت؟ یارانه
نان تقریبا شامل همه دهکهای کشور میشود اما مسئله اصلی
کشور سوخت است .چرا دولت در این شرایط از اصالح قیمت
حاملهای انرژی عبور کرد؟
شاید به دلیل تجربه بد آبان  98باشد.

آن جا هم بد عمل کردند.

آن جا هم شما نقد و اعتراض کردید؟

ما اصال به مصوبه سران قوا نقد داشتیم و طرح سه فوریتی دادیم اما
شرایط طوری بود که به نظر سران عمل کردیم .این که مسئولی

من راهبردی را مطرح میکنم به نام صندوق رای چون هیچ راهی
غیر از صندوق رای نداریم .اعتقاد شخصیام این است که یک
جریان سیاسی نمیتواند با صندوق رای قهر کند .قهر با صندوق
رای به ضرر خود جریان و مردم است .باید این شکستها آسیب
شناسی شود و ما در حد گروه خودمان آسیب شناسی کردیم .نگاه
من بیشتر به درون جریان است که ابتدا بیاییم علل شکست را از
ناحیهداخلاصالحاتپیداکنیم.نمیتوانیمبگوییمانتخاباتقبل
راصددرصدپیروزمیشویمولیانتخاباتبعدصفردرصدمیشود.
همیشه هم شورای نگهبان بوده که ما انتظار داشتیم طبق قانون
عمل کند اما همیشه ما با شورای نگهبان چالش داشتیم .جریان
چپ با نهادهای نظارتی در هیچ انتخاباتی بدون چالش نبوده اما
چون بدنه اصالحات بدنه نخبگی است ،در معرفی نیرو مشکل
نداشتیم پس این را اصل ندانیم .باید ببینیم چه اتفاقی در درون
اصالحاتافتادکهدوباررایصددرصدتهرانشدصفردرصد.این
خیلیمهماست.وقتیدرریاستجمهوریعمالکاندیدایاصلی
شما حذف میشود ،چه کاری میتوانید بکنید؟
شما میگویید صندوق رای تنها راه است .از طرفی نامزد
ندارید و از طرفی میگویید نامزد اصولگرا نباید نامزد اصالح
طلبان شود .این تناقضها را چطور حل میکنید؟

واقعیت نهادهای نظارتی را باید بپذیریم و تالش کنیم اینها طبق
قانون عمل کنند البته در انتخابات اخیر ،عملکرد شورای نگهبان
فراترازاصالحطلبانبودوکفگیربهتهدیگخورد.وقتیالریجانی
تایید نمیشود این پیام دارد.
البته باید امیدوار باشیم و اگر ناامید باشیم به بن بست میرسیم.
باید اصالح کنیم.

شما برخالف بیشتر وزیران دولت اول آقای خاتمی ،رای
باالیی از مجلس پنجم گرفتید که اکثریت جناح راست در آن حاکم
بود .ظاهرا از همان زمان شما تعامل خوبی با جناح مقابل داشتید.
برخی دوستان شما در جریان اصالحات هنوز سختشان است
دکتر عارف را به عنوان یک اصالح طلب بدانند و همین نرمشهای
شما در مقابل جناح مقابل در برابر تندی آنها باعث شده شما
نتوانید پایگاه قوی خود را در جریان اصالح طلب حفظ کنید .این
نقطه ضعف شماست یا نقطه حسن؟ این فضا را قبول دارید که در
حال غریبه شدن با جریان اصالحات هستید؟

البته غریبه نمیشوم بحث امروز هم نیست ،بحث پنج دهه گذشته
است و با این منشی که من اعتقاد دارم با حفظ دیدگاه و هویت با
دیگران تعامل داشته باشیم البته تعامل با نرمشی که شما گفتید
فرق دارد .ما جریان راست را رقیب جریان چپ میبینیم ولی در یک
فضای صمیمی با هم کار و رقابت میکنیم .این ماهیت جریانات
سیاسی است که از هر ابــزاری برای پیروزی خودشان و شکست
رقیب استفاده میکنند .آیا منحصر به یک جریان است؟ خیر البته
توقع رعایت اخالق و ارزش هاست ولی واقعیت چیز دیگری است
و اصولگراها هم درباره ما چنین چیزهایی میگویند .من همیشه
به این مسیر پایبند بودم که سعی کنم با تعامل با رقبا از امکانات
بیشتری برای هدفی که دارم استفاده کنم .البته کسانی که چنین
اظهارنظرهاییمیکنندنمیگویندعارفکجاازاصالحطلبیعدول
کرده یا کجا پایبند نبوده و خالف اصالح طلبی عمل کرده است.

اما این وضعیت ،اثرگذاری شما را در جریان اصالحات
کاهش داده است.

اگر اثرگذاری را کوتاه مدت و روی آنتن رفتن بدانید بله ،من اگر در
همین مصاحبه شما دو تا حرف تند بزنم ،میدانید چه جایگاهی
پیدا میکنم؟ من هیچ وقت این طور نخواهم گفت .من خیلی
چیزها و حرفها را در خودم هضم میکنم .ما اعتقاد به منافع ملی
و ارزشها داریم بنابراین تحمل میکنم و خیلی از این دوستان،
تند گالیه نکردم.

وبهعنوانسوالآخر،برنامهاصالحطلبانبرایانتخابات
بعدی چیست؟ آیا باز هم به صورت غیردموکراتیک و محفلی مثل
دورههای اخیر تصمیم میگیرید یا دنبال راههای جدید هستید؟

من اگر بخواهم راهبرد خودم را بگویم این است که اصالح طلبان
باید حضور موثری داشته باشند و هیچ راه دیگری ندارند .حاال با
چه سازوکاری ،حرف دیگری است ،آیا نهاد اجماع ساز پاسخ است
که در دو انتخابات اخیر کارساز نبود یا باید اصالح شود یا سازوکار
جدید ایجاد شود .من خبر جدیدی ندارم .نهادهای نظارتی هم
باید فراتر از قانون عمل نکنند که فراتر از قانون عمل کردن با
کاهش مشارکت مردم همراه خواهد بود که برای نظام مخاطرات
جدی دارد.
خبر ندارید یعنی قهر کردید؟

خیر .آنها کار خودشان را میکنند و ما هم کار خود را میکنیم.
قــرار نیست  24ساعته با هم صحبت کنیم اما اگر الزم باشد و
مشورت نیاز باشد ارتباط برقرار میشود.

