
 فراكسيون اميد
رويش خواهد داشت نه ريزش

محمود ميرلوحي در گفت وگو با »اعتماد«:
راهبرد مخالفان براي 

 تك دوره اي كردن
دولت روحاني 

مهم تري��ن مس��اله اي ك��ه جريان ها 
و گروه ه��اي سياس��ي مخالف دولت 
براي تك دوره اي كردن دول��ت روحاني بر آن مانور 
خواهند داد، مسائل اقتصادي است. آنها نمي خواهند 
روشنگري كنند و مي كوشند با ايجاد فضاي تشويش 
و ناامي��دي در جامعه تنها مش��كالت را بزرگنمايي 
كنند و توجهي ندارند كه بس��ياري از اين مشكالت 

باقيمانده از دولت پيشين بوده است. 
زماني كه آق��اي روحاني دولت يازده��م را تحويل 
گرفت، ت��ورم باالي چهل درصد ب��ود و االن چيزي 
نزديك به 10 تا 11 درصد شده است. رشد اقتصادي 
در دولت پيشين با وجود فروش باالي نفت و درآمد 
 بي س��ابقه دولت هاي نهم و دهم در آن زمان منفي

بود. 
دولت پيشين مي توانس��ت از آن درآمد هنگفت در 
پروژه ها و توسعه مسائل زيربنايي اقتصاد بهره گيرد 
اما متاس��فانه چنين نش��د و با حجم بسيار بااليي از 
بدهي ها دولت را تحويل داد و حتي صندوق توسعه 
ملي كه از دول��ت اصالحات با 15 ميلي��ارد دالر به 
دولت نهم تحويل داد نيز خالي شده بود و به آن هم 

دست زده بودند. 
دولت هاي نهم و دهم وضعيت اقتصادي را به اشكال 
مختلف ب��ه وضع بحران رس��انده بودن��د. از طرفي 
در عرص��ه سياس��ت خارج��ي قطعنامه هايي عليه 
ايران در س��ازمان ملل تصويب ش��د و ايران هراسي 
در سراس��ر دنيا بيداد كرده بود. در زمينه سياس��ت 
خارجي و رش��د اقتصادي كش��ور با بح��ران مواجه 
ش��ده بود. ليكن دول��ت با وجود مش��كالت زيادي 
كه بر س��ر راهش ب��ود قدم هاي مثبتي برداش��ت و 
ب��ا توجه به اينكه مجلس دهم بيش��تر در راس��تاي 
حركت دولت است در س��ال جاري وضعيت بهتري 
براي حل مش��كالت مردم خواهد داشت. از آنجا كه 
نزديك به يك سال ديگر انتخابات رياست جمهوري 
دوازدهم در پيش اس��ت، جريان هاي مخالف دولت 
كم��اكان بر طب��ل بزرگنمايي مش��كالت كش��ور 
خواهند كوبيد. آنها بخش هاي اقتصادي را شاه بيت 
انتقادات خود مي دانند. در اين راس��تا دولت از نظر 
ارتباط رس��انه اي با مردم بايد تقويت شود تا بتواند 
واقعيت ه��ا را به م��ردم انتق��ال دهد. ب��راي اينكه 
 به وضعي��ت مطلوبي برس��يم نياز به بستر س��ازي

است. 
موفقيت تيم مذاكره كننده نوعي بستر سازي بود كه 
درآمد دولت به همين جهت مي تواند تقويت ش��ود. 
تاكنون دولت در جهت بستر س��ازي گام هاي بسيار 
خوبي را برداشته اس��ت. در حال حاضر فروش نفت 
كش��ور نزديك به دو برابر افزايش پيدا كرده است و 
برجام تاثير خوبي در افزايش درآمد دولت داش��ته 
اس��ت. مجموعا عم��ده راهبرد منتق��دان دولت در 
حوزه هاي اقتصادي، معيش��تي و س��پس مسائل و 

آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي است. 
در اي��ن حوزه ها تالش مي كنند ت��ا دولت را كم كار 
جل��وه دهند. در زمينه سياس��ت خارجي هم دولت 
را ناكارآم��د و محافظ��ه كار جلوه مي دهن��د. آنها از 
نظر فرهنگ��ي تالش مي كنند ت��ا بگويند كه دولت 
به مس��ائل ارزش��ي و انقالبي بي توجه اس��ت. البته 
اصولگرايان تندرو برد و اثر چنداني بر مردم ندارند. 
در انتخابات مجلس دهم ثابت شد كه مردم نقدهاي 
اين دسته را چندان جدي نمي گيرند. مردم رويكرد 
مثبتي نس��بت به اين تفكر ندارند. همين شكس��ت 
آنها باعث مي ش��ود كه بيشتر براي در صحنه ماندن 
تالش كنند. در اين راس��تا دول��ت و حاميان دولت 
بايد به روشنگري مردم نسبت به شرايط بپردازند. 

حسين كاشفي
 عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران

   مرتضي الويري: رياس�ت عارف پاس�خ به راي 
مردم است . ايرنا

  احم�د حكيمي پور: م�ا به هيچ وج�ه آويزان از 
سقف قدرت نبوديم و نخواهيم بود. فارس

  قدرتعلي حشمتيان، نايب رييس خانه احزاب: 
54منتخ�ب مس�تقل ب�ه ع�ارف راي مي دهند. 

باشگاه خبرنگاران جوان
  پرويز س�روري، قائم مقام جمعي�ت رهپويان: 
رياس�ت آيت اهلل جنتي در خبرگان دل نيروهاي 

انقالبي را شاد كرد. فارس
حس�ين كنعاني مقدم، فعال سياسي اصولگرا: با 
پيروزي ترامپ، اي�ران وارد جنگ تمام با امريكا 

خواهد شد. آريا
  پيام مجرد، عضو شوراي مركزي حزب اسالمي 
كار: اولوي�ت جوانان رياس�ت ع�ارف بر مجلس 

است. ايسنا

باهنر: رياست عارف زلزله اي براي ما نيست
محمدرضا باهنر، دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري معتقد است كه محمدرضا عارف حتما بايد كانديداي رياست انتخابات مجلس دهم شود. باهنر در همين رابطه گفته است: به نظرم حتما آقاي عارف بايد 
كانديدا شود چون اصال فعال سياسي كه نمي تواند اينگونه عقب نشيني كند. آقاي عارف هم مطمئنا بايد كانديدا شود و تالش هم بكند. اگر حتي آقاي عارف رييس مجلس شود زلزله اي براي ما ايجاد نمي شود. 

ما ايشان را مي شناسيم و در مجمع تشخيص با هم همكاري مي كنيم. باهنر ادامه داد: من از نظر جريان سياسي قطعا ترجيح مي دهم آقاي الريجاني به رياست مجلس برسد. ايسنا

حميدرضا جاليي پور، فعال اصالح طلب گفت: امروز در 
مجلس فراكسيون اميد تشكيل  شده است، فراكسيوني 
كه همه اف��راد غير تندرو در آن ق��رار دارند و بايد اين 
فراكس��يون را حفظ كرده و به آن بچسبيم و اگر آقاي 
عارف راي هم نياورد، نبايد نااميد شويم؛ چرا كه امروز 
اصل فراكسيون اميد اس��ت. وي تاكيد كرد: نااميدي 
هيچ فايده اي ندارد، ما دو انتخابات مهم ديگر پيش رو 
داريم، انتخابات شورا و رياست جمهوري؛ ما شوراهاي 
شهر را نبايد ناديده بگيريم. شوراها خيلي مهم هستند 
پس نبايد اميد و فراكس��يون اميد مجل��س را ناديده 

بگيريم. ايسنا

غالمرضا مصباحي مقدم، عضو ارشد جامعه روحانيت 
مب��ارز طي اظهاراتي نقطه ضع��ف علي الريجاني را 
ميدان دادن ب��ه اصالح طلبان در مجلس اصولگراي 
نهم دانس��ته و گفته است: اصالح طلبان اهل معامله 
با رقبا نيس��تند. آنها اگر بتوانند رياس��ت را از آقاي 
الريجاني بگيرند حتما اين كار را مي كنند و اين طور 
نيست كه مماشات آقاي الريجاني با آنها باعث شده 
باشد ايشان را انتخاب كنند. به همين خاطر است كه 
من مي گويم اين همه انعطاف از سوي آقاي الريجاني 
جا نداشت و اصطالحا »لي لي به الالي« آنها گذاشتن 

را مناسب نمي دانم. 

علي صوفي، عضو ش��وراي 
ري  سياس��تگذا ل��ي  عا
انتخاب��ات اصالح طلب��ان 
با اش��اره به انتخاب رييس 
مجل��س دهم و جلس��ات 
برگزار ش��ده فراكس��يون 

اميد خاطرنش��ان كرد: ما ارزيابي قبلي داش��تيم كه 
168 كرس��ي مجلس دهم متعلق ب��ه اصالح طلبان 
اس��ت و با جايگاهي كه در مجلس داريم، مي توانيم 
حرف اول مجلس را بزني��م. وي گفت: الريجاني در 
اردوگاه مقابل اصالح طلبي ديده و تعريف نمي شود و 
ليست اميد از نامزدي وي در قم حمايت كرده است. 
وي افزود: آق��اي الريجاني اين ظرفي��ت را دارد كه 
محوريت اصولگرايان معتدل را داش��ته باشد و آنها 
را مديريت كند و با اصالح طلبان اين تعامل را داشته 
باشد و با حفظ هويت اصالح طلبي و اصولگرايي با هم 
در مجلس به دولت كمك كند و سعي كنند به كمك 

يكديگر مشكالت كشور را حل كنند. ايسكانيوز

خبر كوتاه

جاليي پور: اگر عارف راي 
نياورد، نبايد نااميدشد

الريجاني »لي لي به الالي« 
اصالح طلبان گذاشت

صوفي: الريجاني محور 
معتدلين مجلس دهم باشد
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چه كساني از 
رياست عارف 

حمايت مي كنند؟
اصولگراياني مي خواهند 
به عارف راي دهند كه اگر 

بدانيد تعجب مي كنيد.

گفت وگوي روز

ب��ا نزديك ش��دن به نخس��تين انتخاب 
مهم مجلس دهم يعني انتخاب رياس��ت 
مجلس، ب��ازار بحث ه��ا در اي��ن زمينه 
داغ ش��ده اس��ت. اصالح طلبان از همان 
ابت��دا اعالم كردند ك��ه محمدرضا عارف 
را تنها نامزد خود براي كرس��ي رياس��ت 
مي شناسند. در اين راستا البته رسانه هاي 
اصولگ��را س��اكت نمانده ان��د. چرخش 
ناگهاني از عدم حمايت از الريجاني پيش 
از انتخابات تا حماي��ت از الريجاني براي 
كرسي رياس��ت پس از انتخابات نشان از 
تالش آنها بر ايجاد تفرقه در ائتالف شكل 
گرفته مي��ان اصالح طلبان و اصولگرايان 
معتدل در جريان انتخابات دارد. محمود 
ميرلوح��ي، قائ��م مقام س��تاد انتخابات 
اصالح طلبان معقتد اس��ت كه راي مردم 
مبني بر تغيير، واضح و روشن بوده است و 
عدم كانديداتوري عارف شانه خالي كردن 
از مسووليت خواهد بود. اين فعال سياسي 
اصالح طلب در گفت وگويي كه با »اعتماد« 
داشت به تحليل برخي 
مواضع رس��انه هاي 
تن��درو در بح��ث 
نيز  رياست مجلس 

پرداخت. 
د  يج�ا ا

تغيير و تحول در رياست مجلس 
ده�م را تا چه ح�د داراي اهميت 
مي دانيد؟ تحليل ش�ما از شرايط 
انتخ�اب رياس�ت مجل�س دهم 

چيست؟
بر اساس آنچه از نتيجه دو مرحله انتخابات 
به دست آمده است، 167 نفر با نام ائتالف 
اميد به مجلس راه پي��دا كرده اند. در يك 
جلس��ه پيش از مرحله دوم و دو جلس��ه 
پس از آن با اعضاي ليس��ت امي��د، افراد 
نش��ان دادند ك��ه به حفظ اي��ن ارتباط و 
عنوان عالقه من��د بوده و ب��ه قولي كه به 
مردم دادند پايبند هستند. تا اين مرحله 
هرچه آنها تماس گرفته اند يا ما به صورت 
فردي و جمعي تماس داشتيم، ديديم كه 
اعضاي ليست اميد به ائتالف اميد پايبند 
هستند. قبال هم چيزي كه در ميثاق نامه 
به دوستان گفته ش��د و آنها امضا كردند 
اين بود كه با خردجمعي و فعاليت جمعي 
كار كنند. رفتار فردي و تكروي نداش��ته 
باشند. شاهد هس��تيم آنها هم به موازات 
فراكسيون اميد تالش مي كنند تا متشكل 
ش��وند. دو فراكسيون عمده مجلس دهم 
تعيين كننده خواهد بود. پيش تر گفته ايم 
كه اعضاي فراكسيون اميد ميثاق نامه اي 
را امض��ا كرده ان��د و با م��ردم و راي مردم 
نوعي ميثاق بين منتخبين و مردم شكل 
گرفته و برداش��ت ما اين است كه آنها به 

راي مردم وفادار هس��تند. بر اس��اس اين 
قراين به نظر مي آيد هيات رييسه مجلس 
را اصالح طلبان و حامي��ان دولت بتوانند 

تعيين كنند. 
اصالح طلبان و فراكس�يون اميد 
از چه نظر عارف را براي رياس�ت 

مجلس مناسب مي بينند؟
به جهت اخالقي فكر مي كنيم كه جامعه 
نشان داد كه عملكرد آقاي عارف در سال 
92 را مورد توجه داش��ته اس��ت. ايشان 
داراي راي اول كشور به تعبيري و تهران، 
پايتخت كشور، شده است و تجارب كافي 
براي مديريت ساختارهاي گسترده دارد. 
او هيات دولت را اداره مي كرده و همواره در 
سمت ها و مسووليت هاي مهمي در كشور 
بوده اس��ت. در فراكس��يون اميد هم اين 
طور برداشت كرديم كه تمايل به رياست 
آقاي عارف دارند. هم به جهت تخصصي 
و هم به جهت اخالقي، سابقه و استحقاق 
او اين تصميم گرفته شد. استنباط ما هم 
اين اس��ت كه جامعه خيلي صريح اعالم 
كرده كه خواس��تار تغيير است. ما با همه 
ارادتي كه به آق��اي الريجاني داريم و او با 
تالش ما به مجلس آمده است و در ليست 
اميد قرار داش��ته است اما فكر مي كنيم با 
حضور عارف اين تغيير را مردم احس��اس 
خواهند كرد و اميدوار تر خواهند شد. در 
عين حال گفته ايم كه هر چه فراكسيون 
اميد تصميم بگيرد همان را تاييد خواهيم 
كرد. فراكسيون اميد قصد دارد اين مسير 
تدبيري كه تا انتخابات طي كرده را ادامه 
دهد. اين نش��انه بلوغ سياسي جامعه بود 
كه توانس��تيم به چنين ائتالف فراگيري 
دس��ت پيدا كني��م. اصالح طلبان همين 
روش هم��كاري را در مجل��س هم ادامه 
خواهند داد. با اصولگرايان و فراكس��يون 
آنه��ا در مجلس بناي هم��كاري داريم و 
مي خواهي��م مجلس كارآمدي تش��كيل 
ش��ود. روش هايي كه در گذشته مبني بر 

عدم تعامل و حذف بوده است بايد تبديل 
به رقابت هاي جوانمردانه در مسير منافع 

ملي شود. 
خيلي ها اين تحلي�ل را دارند كه 
اگر آق�اي عارف ريي�س مجلس 
نشود براي انتخابات 96 كانديدا 
مي ش�ود. اين ادعا چقدر واقعي 

است؟
اينها دام هايي است كه رقيب پهن مي كند. 
فعال دليلي نمي بينيم كه به اين مس��ائل 
بپردازيم. آنچه ما مدنظر داريم اين است 
كه دوش��نبه آينده طبق برآوردهاي كلي 
كه داريم فراكسيون اميد او را براي رياست 
كاندي��دا مي كند واميدواريم ك��ه او راي 
بياورد. گام اول 92 و گام دوم 94 بوده است 
و فكر مي كنيم ب��ا همين آهنگ و راهبرد 
گام سوم را هم بر مي داريم. اصالح طلبان 
از ابتدا به م��ردم هم قول دادن��د كه گام 
س��ومي هم داشته باش��ند. از همكاري با 
دولت و رييس جمهور براي كشور بركاتي 
ش��اهد بوديم و در مخيله و ذهن دوستان 
اصالح طل��ب نيز چنين چيزي نيس��ت. 
چني��ن ادعاهايي ك��ه مطرح مي ش��ود 
تنها براي س��رگرم كردن و حاشيه سازي 
اس��ت. برخي هم دام هايي است كه بين 
اصالح طلبان و دول��ت بي اعتمادي ايجاد 
كنن��د، اما فك��ر مي كنم رابط��ه دولت و 
اصالح طلبان اس��تحكام كافي دارد. اين 
ائتالف قطعا تا سال 96 ادامه پيدا مي كند. 
طيف معت�دل اصولگرا در جريان 
انتخابات همكاري ه�اي خوبي با 
اصالح طلب�ان داش�تند. چگونه 
اي�ن همكاري ه�ا  از  مي ت�وان 
محافظت ك�رد و در مقابل جريان 
تندرو كه در بحث رياست مجلس 
به دنبال شكاف بين اين دو جريان 

است، ايستاد؟
كس��ب پيروزي مه��م اس��ت ولي حفظ 
آن مهم تر اس��ت. ديديم كه س��ه رسانه 
خ��اص اصولگ��را  در روزه��اي پي��ش از 
انتخابات نسبت به آقاي الريجاني، دولت و 
اصالح طلبان چه بداخالقي هايي داشتند 
و چقدر بر ليست خود تاكيد داشتند. حاال 
همان سه رسانه س��ردمدار دفاع از آقاي 
الريجان��ي عليه اصالح طلبان ش��ده اند و 
تصور مي كنند كه دول��ت را مي توانند به 
اين طريق وسوس��ه كنند. اين رس��انه ها 
تالش مي كنند بين اين سه بخش ايجاد 
شكاف كنند. در گذشته تا جايي پيش رفت 
كه آنها در قم حرف ها و س��خنراني هايي 
عليه آقاي الريجاني طرح كردند اما امروز 
آقاي بادامچي��ان، آقاي ترق��ي و باهنر و 
ديگر كس��اني ك��ه آقاي الريجان��ي را در 
ليست ش��ان قرار ندادند مدافع او شده اند 
و به شدت براي رياست او تالش مي كنند. 
فضا سياسي است و تنها راه مقابله با چنين 
رفتارهايي دقت و هوشياري است. وقتي 
167 نفر با ليس��ت ما به مجلس آمده اند 
و ما هم دليل و س��ندي نداريم كه نشان 
دهد آنها به ليست اميد و راي مردم به اين 
صراحت و روشني پشت كرده اند چرا بايد 
به تحليل هاي منفي روي آوريم. متاسفانه 
برخي دوستان ما دچار وسوسه مي شوند و 
مي گويند منتخبين جديد ژله اي هستند 
و وفادار نيستند. بر چه مبنايي اين حرف 
را مي زنيد؟ ما نبايد گ��ول اين حرف ها را 
بخوريم. آنها وفادار هس��تند و ما تا خالف 
آن را نبينيم مجاز نيس��تيم اين طور فكر 
كنيم. چرا حس��ن ظن نداش��ته باشيم؟ 
مي دانيم در چه شرايطي آمدند و خودشان 
هم اي��ن را مي دانند. برخي براي آمدن به 
ليس��ت اميد ده ها واسطه و ده ها تماس و 
مذاكره كردند كه بيايند و مي دانس��تند 
علم اصولگرايان ب��ه زمين مي افتد همان 
طور كه در مرحله دوم به زمين افتاد. آنها 

مريم وحيديان

برخي  
مي گويند 
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نخواهندكرد

مي دانستند كه اگر به ليست اصولگرايان 
برون��د به مجلس راه پي��دا نخواهند كرد. 
كسي كه چنين نگاهي دارد را نبايد با ديد 
منفي نگريست. اصولگراياني بودند كه در 
مرحله اول در ليس��ت اصولگرايان بودند 
و در مرحل��ه دوم براي آمدن در ليس��ت 
ما تالش مي كردند. بعده��ا خاطرات آن 
روزها را بايد بگوييم. چه رفتاري داشتند 
و چه مس��ابقه اي گذاش��ته بودن��د براي 
اينك��ه در ليس��ت اميد عضو ش��وند. اين 
علم و دقت آنها در تش��خيص درس��ت را 
نبايد ناديده گرفت. آنها مي دانس��تند كه 
اگر با پرچ��م اميد بيايند ب��ه مجلس راه 
پيدا مي كنند و چنين هم ش��د. كس��ي 
كه چنين موضوع��ي را درك مي كرده و 
امروز هم دي��ده كه همين اتف��اق افتاده 
چرا فكر كنيم كه او به اصولگرايان ملحق 
مي ش��ود؟ برآورد من اين است كه حتي 
برخي اصولگراياني كه راي مردم را ديدند 
به سمت ما متمايل مي شوند. مستقليني 
داشتيم كه اعالم كرده اند كه با ما هستند. 
بعدها بايد اين موارد را تعريف كنيم. اين 
افراد به خاطر دغدغه هايي كه داش��تند و 
تهديدهايي مبني بر رد صالحيت ها كه تا 
روز ششم اسفند ادامه داشت، مي گفتند 
ما با ش��ما هستيم و شما ما را كمك كنيد 
اما تابلوي اميد را نمي توانيم باالي سرمان 
ببريم تا ردصالحيت نشويم. بنابراين فكر 
مي كنم نه تنه��ا آن 167 نفر ريزش قابل 
توجهي نخواهند داش��ت بلكه رويش هم 
دارد. با وجود چنين ش��رايطي چرا نبايد 

پيش بيني هاي مثبت كنيم؟
عددي كه از حمايت از عارف براي 

رياست داريم چقدر است؟
باالي 140 راي كه الزم است را داريم. 167 
نفر با ليس��ت اميد آمدند و ما به همه آنها 
حسن ظن داريم و اين را اعالم مي كنيم؛ 
مگر خالف آن ثابت شود. تحليل هايي كه 
آن سه رسانه اصولگرا يا آقاي بادامچيان و 
آقاي ترقي و نمايندگان مجلس پايان يافته 
نهم دارند را جدي نگيريد. توجه كنيد كه 
عموما نمايندگان پايان يافته مجلس نهم 
هستند كه اظهارنظر مي كنند. نبايد اين 
حرف ها را اشتباه گرفت. آنها نمايندگان 
مجلس دهم نيستند. كل مجلس دهم تا 
به حال ده نفرشان اظهارنظر روشن به نام و 
مصداقي كرده اند كه پنج نفرشان از عارف 
حمايت كرده اند و بقي��ه آقاي الريجاني. 
بقيه حرف ها جريان س��ازي رقيب است 
يا نماين��دگان مجلس نهم هس��تند كه 
مردم ب��ه آنها راي ندادند. آنها خودش��ان 
آق��اي الريجاني را در ليس��ت قرار ندادند 
و حاال مي گويند او را براي رياس��ت قبول 
دارند؛ چطور ب��راي نمايندگي او را قبول 
نداشتيد اما به رياس��ت كه رسيد حامي 
او شديد؟ فكر مي كنم آقاي الريجاني هم 
متوجه شده اند كه عده اي تالش مي كنند 
همكاري بين اصالح طلبان و اصولگرايان 
معتدل را از بين ببرند. به هر حال مجلس 
يك رييس خواهد داشت. آن يك نفر هم ما 
فكر مي كنيم فراكسيون اكثريت حق دارد 
كه پيش��نهاد دهد. اگر فرصت و شرايطي 
فراهم شد كه آقاي عارف و الريجاني روز 

قبل از انتخابات با ه��م تعامل كنند و هر 
كدام راي بيش��تري دارند كانديدا شوند 
خوب است. همه پشت سر همان يك نفر 
مي ايستيم و رييس مجلس دويست راي 
خواهد داشت. اگر چنين نشد هم مساله اي 
نيست. باالخره يك نفر بايد رييس مجلس 
شود و دو پادشاه در يك اقليم نمي گنجد. 
معني آن هم چنين نباش��د كه دو طرف 

همكاري هاي شان را قطع كنند. 
ش�نيده ش�ده ك�ه تع�دادي از 
اصولگرايان نيز از رياس�ت آقاي 
عارف حمايت كرده اند، آيا چنين 
چيزي صح�ت دارد؟ چ�ه تعداد 

بوده اند؟
باالخره مجلس و نمايندگ��ي آدابي دارد 
كه آنها راي خود را به نزديكان شان هم به 
صراحت نخواهند گفت. راي مخفي است. 

به طور كلي صحت دارد؟
بله. روزي كه از اي��ن مرحله عبور كرديم 
م��واردي را خواهيم گفت كه حتي برخي 
اصولگراي��ان نيز گفته اند ب��ه آقاي عارف 
راي مي دهيم. مصداقي دارم از كساني كه 
دوس��تان از راي آنها به آقاي عارف تعجب 
مي كنند. بين مرحله اول و دوم س��كوت 
كردي��م واع��الم كرديم كه بح��ث آقاي 
الريجاني و عارف دام اس��ت. اين مس��اله 
نشانه اين اس��ت كه ما برنامه و چارچوبي 
داريم. همواره گفتيم كه مساله مربوط به 
درون مجلس است. االن هم اگر حرف هايي 
مي زنيم به خاط��ر امكانات تبليغي رقيب 
اس��ت و در حدي ك��ه به س��امانه جريان 
اصالحات آسيب نزند پاسخ مي دهيم. روز 
دهم خرداد هرچه تصميم مجلس باشد ما 
همان را تمكين كرده و حمايت مي كنيم. 
اگر رياس�ت مجلس ب�ا اختالف 
كمتر از 10 راي انتخاب ش�ود چه 

پيام و معنايي خواهد شد؟
مطلوب ما اين اس��ت كه اين اتفاق نيفتد 
و يكي از اين دو بزرگوار به صحنه بروند و 

با راي دويست نفر راي بياورند. اگر چنين 
نشد هم دنيا به آخر نمي رسد. ما خودمان 
را ب��ه ج��اي دكتر ع��ارف و فراكس��يون 
مي گذاريم و مي بينيم كه نمي توان از زير 
بار مسووليتي كه مردم داده اند شانه خالي 
كرد. در مدت دو ماه در جلسات تبليغاتي 
خواس��ته مردم سرليس��ت و بعد رياست 
مجلس بوده اس��ت. به چ��ه جهت برخي 
فكر مي كنند كه ايش��ان باي��د فداكاري 
كن��د؟ در س��ال 92 همه كارشناس��ان و 
آقاي خاتمي معتقد بودن��د كه فداكاري 
او به نفع اصالحات است. امروز هيچ كس 
چني��ن توصيه اي به آقاي ع��ارف ندارد و 
خودش ه��م چنين فك��ري نمي كند. او 
كانديدا نش��دن خود را شانه خالي كردن 
تلقي مي كند. مردم با راي به همه 30 نفر 
ليس��ت اميد خواس��ته هايي دارند. آقاي 
عارف با چه دليل و اس��تداللي مي تواند از 
زير بار مس��ووليتي كه مردم به او داده اند 
ش��انه خالي كند؟ راي مردم تغيير است. 
اگر نماين��دگان تاييد كردن��د كه خوب 
اس��ت و اگر نش��د هم مس��اله اي نيست. 
متاس��فانه برخي بين 5 اسفند و 8 اسفند 
تفاوتي قائل نيس��تند. 5 اس��فند ما فكر 
نمي كردي��م چنين تعدادي راي داش��ته 
باش��يم اما 8اسفند همه ديدند كه اتفاقي 
در كشور افتاد. بزرگاني كه مي شناختيم 
از جمله آقاي ابوتربي، آقاي توكلي و آقاي 
غفوري ف��رد راي نياوردند. اين چه پيامي 
دارد؟ آقاي عارف ح��ق دارد كه اين پيام 
را ناديده بگيرد و مانند آنچه 5 اسفند فكر 

مي كرديم تصميم بگيرد؟  
آقاي الريجاني چرا تمايلي براي 
تعام�ل ب�ا اصالح طلب�ان از خود 

نشان نداده است؟
اخيرا در گزارش��ي كه آق��اي تاجگردون 
مي دادند ش��نيدم كه ظاهرا در خصوص 
هياتي ك��ه از فراكس��يون آق��اي عارف 
مشخص شدند تغييري ايجاد شده است. 

يعني امكان تعامل وجود دارد؟
آخرين خبري ك��ه از آق��اي تاجگردون 
شنيدم اين بود كه ظاهرا آقاي الريجاني 
پذيرفته اس��ت كه گفت وگو هايي انجام 

شود. 
عده اي اين تحليل را دارند كه اگر 
الريجاني رييس مجلس نش�ود، 
اصولگراي�ان و برخ�ي نهادها به 
مجلس دهم حمله مي كنند و آقاي 
عارف تواناي�ي مديريت مجلس 
تحت فش�ار را ن�دارد. چقدر اين 

تحليل ها را واقعي مي دانيد؟
غيركارشناس��انه،  مطالب��ي  دو،  ه��ر 
غيرمس��ووالنه و غيرمدبرانه است. آقاي 
عارف ب��ه عنوان كس��ي كه مع��اون اول 
رييس جمهور بوده و س��ال ها دانش��گاه 
تهران را اداره كرده است،  مرد عرصه هاي 
مختل��ف آرام و غير آرام بوده و هس��ت. او 

معاون اول دولتي بود 
ك��ه ب��ا بحران هاي 
زي��ادي م�واجه بود 

و در زماني كه در 
ه  نشگا ا د
ن  ا ته��ر

قبول مس��ووليت كرده ب��ود بحران هايي 
مثل حمل��ه به كوي دانش��گاه را از س��ر 
گذرانده اس��ت. اين س��خن قطعا درست 
نيست. آقاي الريجاني وقتي رييس مجلس 
شد از صدا و سيما آمد و تجربه آقاي عارف 
را نداش��ت اما امروز به عنوان كس��ي كه 
برن��د مديريت مجلس معرفي مي ش��ود 
مطرح اس��ت. افراد از بدو تولد كه رييس 
مجلس زاده نشده اند. متاسفانه در اين باره 
عده اي دارند كم لطفي و تهديد مي كنند. 
برخ��ي از اصالح طلبان ه��م اين مواضع 
را اتخاذ مي كنند ك��ه البته به خاطر عدم 
اعتماد به نفس اس��ت. طرف مقابل هم به 
نگراني دوستان ما دامن مي زنند و تهديد 

مي كنند. اين حرف غيرمنطقي است. 
در مجلس نهم با رياست الريجاني 
حمالتي را به مجلس داشتند. اگر 
در اي�ن مجلس آق�اي الريجاني 
رييس باش�د حم�الت تندروها 

متوقف خواهد شد؟
خير. سهم تندروها در مجلس پايين آمده 
است و اثرگذاري چنداني نخواهند داشت. 
تندروها از زماني كه در قم مهر نماز و لنگه 
كفش ب��ه او پرتاب كردند و در يكش��نبه 
س��ياه مجلس و آنچه در قم در انتخابات 
رخ داد، مخالف الريجاني هستند. ممكن 
اس��ت گاهي به صورت تاكتيكي حرف از 
همكاري با او بزنند اما الريجاني بايد بداند 
كه آنها به او وفا نمي كنند و تنها يك بازي 
سياسي است كه تندروها با الريجاني كنار 
مي آيند اما با آق��اي عارف كنار نمي آيند. 
چه آق��اي عارف رييس ش��ود و چه آقاي 
الريجاني، تندروها نقش تعيين كننده اي 
در مجلس دهم نخواهند داش��ت. همان 
تعداد كم نيز در مجلس بناي ناسازگاري 
با هر دو خواهند داشت. حتي ممكن است 
به خاطر دعواهايي ك��ه با آقاي الريجاني 
داشته اند س��ازگاري بيش��تري با عارف 

نسبت به الريجاني داشته باشند. 

دانيال شايگان/ اعتماد

آقاي عارف ب�ه عنوان مع�اون اول رييس جمهور بوده و 
سال ها دانشگاه تهران را اداره كرده است، مرد عرصه هاي 
مختلف آرام و غير آرام بوده و هست. او معاون اول دولتي 
بود كه با بحران ه�اي زيادي مواجه ب�ود و در زماني كه در 
دانشگاه تهران قبول مسووليت كرده بود بحران هايي مثل 

حمله به كوي دانشگاه را از سر گذرانده است.

چرخ�ش ناگهان�ي تندروه�ا از ع�دم حماي�ت از 
الريجاني پي�ش از انتخابات تا حماي�ت از الريجاني 

ب�راي كرس�ي رياس�ت پ�س از انتخاب�ات نش�ان از 
تالش آنها بر ايج�اد تفرقه در ائتالف ش�كل گرفته ميان 
 اصالح طلب�ان و اصولگراي�ان معتدل در جري�ان انتخابات

دارد.


