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تاجگردون:بوياعتدالازمجلسدهمبيشتراحساسميشود
نماينده مردم در مجلس دهم با تاكید بر نقش از بین رفتن تنش ها و تندروي هاي سیاسي در حل مشكالت كشور، گفت: فكر مي كنم كه اگر مجلس بتواند در فضاي آرام قدم بردارد در اين زمینه موفق خواهد 
شد. به گزارش جماران  تاجگردون با بیان اينكه بوي اعتدال از مجلس دهم بیشتر احساس مي شود، افزود: وقتي كه اعتدال حاكم شود عمال نوع رفتارهايي هم كه صورت مي گیرد متناسب مي شود. با از بین 
رفتن تندروي ها در عرصه سیاست خیلي از مشكالتي كه ايجاد شده بود در اين مجلس مي تواند حل شود. 

پیام ريیس جمهور به مناسبت روز 
جهاني محیط زيست: 

تغییر فوري و جدي روندهاي 
رو به گسترش تخريب 

محیط زيست ضروري است
رييس جمه��ور در پيامي به مناس��بت 
روز جهان��ي محيط زيس��ت،  هم��گان 
را به حفظ طبيعت س��رزميني ايران و محيط زيس��ت 
ك��ره زمين فرا خواند و اطمين��ان داد كه دولت يازدهم 
به عنوان »دولت محيط زيس��ت« همه ت��اش خود را 
براي حفظ محيط زيس��ت و حركت برنامه ها در مسير 
هماهنگي و سازگاري با طبيعت به كار گرفته است. به 
گزارش ايسنا، در بخش هايي از پيام روحاني آمده است: 
رشد جمعيت، گسترش فعاليت هاي توسعه اي و مصرف 
بي رويه از جمله عواملي است كه سبب آلودگي و تخريب 
محيط زيست كره مسكون شده و لطمات جبران ناپذيري 
بر آن وارد ساخته است. لطماتي كه ديگر پنهان نيست 
و حتي احتمال تلخ انهدام تمدن بشري بر اثر تغييرات 
اقليمي را نيز به رخ مي كشد. اين احتمال البته موجب 
ش��ده تا اراده عالي سياس��ي براي مقابله ب��ا روندهاي 
گرمايش زمين، تخريب اليه ازون، از دست رفتن تنوع 
گياهي و جانوري، آلودگي هاي شيميايي آب، هوا و خاك 
شكل گيرد و دولت ها، مردم و بخش خصوصي براي اين 
مهم به تشريك مساعي بپردازند. چنانچه اهداف توسعه 
پايدار تا سال 2030 و توافق پاريس براي مقابله با تغيير 
اقلي��م به عنوان برنامه هاي مهمي كه جهان بر س��ر آن 
به اجماع دست يافته، به تصويب رس��يده است. اما در 
كنار اي��ن توافقات، چهره ديگري از تخريب و نابودي به 
صورت جنگ و آتش اف��روزي در مناطق مختلف دنيا، 
ب��ه ويژه در خاورميانه رخ نم��وده كه خود واقعيتي تلخ 
و هشداري س��همگين براي محيط زيست است. دولت 
يازدهم براي حفاظت از طبيعت و به پشتوانه برنامه هاي 
ملي، نگاه علمي و اجتماعي، گام هايي برداشته كه روند 
مثبت احياي درياچه ارومي��ه و چندين تاالب، كاهش 
روند آلودگي هوا و تنفس س��الم تر ميليون ها شهروند، 
اقدام براي حفظ تنوع زيستي و جلب مشاركت گسترده 
مردم براي حفظ طبيعت از جمله آنهاست. اكنون و در 
پي ايجاد فضاي س��الم، آزاد و مشاركتي، فعاليت هاي 
مدني و مردمي در اين مسير رونق يافته است و از ثمرات 
آن رشد كمي و كيفي تشكل هاي مدافع محيط زيست 
بوده كه ش��نيدن هر چه بهتر صداي ش��ان براي دولت 
مغتنم اس��ت. همچنين دفاع هنرمندان، ورزشكاران، 
دانش��گاهيان و ديگر گروه هاي مرجع، اميد را به عرصه 
محيط زيست بازگردانده اس��ت. اينك پس از گام هاي 
دولت، انتظار مي رود با شكل گيري مجلس دهم، ركن 
مهم قانونگذاري نيز براي تكميل و تصويب قوانين الزم 

محيط زيستي اقدام كند. 

گروه سیاسي| روز شنبه فرستاده ويژه رييس جمهور 
به ديدن مصطفي تاجزاده، معاون سياسي وزير كشور 
دولت اصاحات رفت كه به تازگي با اتمام محكوميت 
هفت س��اله از زندان آزاد ش��ده اس��ت. ب��ه گزارش 
»اعتماد« حس��ين فريدون، برادر حس��ن روحاني 
پيش از اين نيز به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور 
به ماقات چهره هايي همچون مهدي كروبي و علي 
مطهري بعد از حمله به او در شيراز نيز رفته بود. به نظر 
مي رسد حسين فريدون اين بار هم در مقام فرستاده 
رييس جمهور به ديدن مصطفي تاجزاده رفته است. 

قاضي حي��دري در خصوص آخرين وضعيت پرونده 
علي اكبر جوانفكر، مش��اور رس��انه اي رييس دولت 
دهم، گفت: دو جلسه رسيدگي به اين پرونده برگزار 
و دفاعيات متهم و همكارانش در دادگاه ارايه شد. به 
گزارش مهر، وي در رابطه با صدور راي دادگاه در اين 
پرونده، گفت: راي دادگاه هنوز صادر نش��ده است و 
نمي توان بازه زماني مش��خصي را براي صدور تعيين 
كرد. ريي��س ش��عبه 1057 دادگاه كاركنان دولت 
تصريح ك��رد: هنوز برخي تحقيق��ات در اين پرونده 
باقي مانده است و پس از اتمام تحقيقات، راي صادر 

خواهد شد. 

 برادر ريیس جمهور 
به ديدن تاجزاده رفت

قاضي حیدري: راي جوانفكر 
هنوز صادر نشده است

سرخط خبرها خبر روز  گزارش

پيدا و پنهان

دادگاه

 طي نام�ه اي به وزيران كش�ور و دادگس�تري؛ 
روحاني قانون جرم سیاس�ي را ب�راي اجرا ابالغ 

كرد. فارس
آيت اهلل حسیني بوشهري: به هر گروه سیاسي 

نمي توان شناسنامه انقالبي داد. ايلنا
س�هیالجلودارزاده، نماين�ده م�ردم ته�ران 
در مجل�س: رياس�ت مركز پژوهش ه�ا به عارف 

پیشنهاد شده است. تسنیم
مصطف�ي كواكبی�ان در تذك�ري خط�اب ب�ه 
الريجان�ي: ما را مس�خره كردي�د، خودتان يك 

جوري جبران بفرمايید. خبرآنالين
احمد توكلي: فكر مي كردن�د با حل برجام همه 
جا بهشت مي ش�ود؛ اين كار اش�تباه بزرگي بود. 

نامه نیوز
پورمحم�دي: ام�ام راح�ل)ره( نم�اد ع�زت و 

حق طلبي بودند. نامه نیوز

ميپرسند؛روحانیرييسجمهور
يکدورهایاست؟منمیگويم»خير«

روايت علي الريجاني از انتخابات، برجام، دولت هاي دهم و يازدهم و اصولگرايان

خش��نودي علي الريجان��ي رو به افزايش 
اس��ت؛ اين را مي ش��ود از صحبت هايش 
در مصاحبه با هفته نامه »مثلث« فهميد. 
جايي كه بعد از ابراز خشنودي چندباره از 
موقعيت و عملكرد دولت حسن روحاني، 
رضايتش از تركي��ب مجلس را هم پنهان 
نمي كند. مجلسي كه ديگر اصولگرايان آن 
را چندان قوي نمي دانند اما رييس مجلس 
معتقد است كه قابليت ها و تخصص هاي 
خوب��ي در دوره جدي��د پارلم��ان گ��رد 
هم آمده اند. علي الريجاني بعد از آنكه راي 
اصولگرايان براي تثبيت رياس��تش جمع 
كرد، همچنان تاكيد دارد كه همان تصوير 
علي الريجان��ي مجلس نهم را از خود بروز 
دهد. گو اينك��ه در اين حمايت، منتقدان 
دولت ذايقه خود را ق��دري تغيير داده اند 
نه علي الريجاني. رييس مجلس در تمام 
اظهارنظرهاي خود اين طور نشان داده كه 
مي خواهد همان اصولگراي ميانه رو بماند؛ 
فردي كه نهايتا گفت وگو را بهترين راه حل 
مسائل مي داند. حاال اين مسائل چه موضوع 
هس��ته اي و نشس��تن ايران مقابل شش 
قدرت جهاني باش��د و چه اختاف نظر با 
دولت ها و مذاكره دو رييس قوه با يكديگر. 
از همين روست كه در مصاحبه اخير خود 
بر اين تاكيد دارد كه مي تواند مسائلش را 
با حس��ن روحاني از طريق گفت وگو حل 
كند. كاري كه كمتر در دوره احمدي نژاد 
موفق به انجام آن شده بود. علي الريجاني 
از مسير تقابلي ش��ش ساله با اصولگرايان 
موافق احمدي نژاد و مخالف روحاني به يك 
چهره در سپهر سياسي ايران تبديل شد و 
از مسير رقابت با اصاح طلبان و اعتداليون 
كرسي رياستش در بهارستان را حفظ كرد. 
تا قبل از هفتم اسفند رقباي رياستش در 
مجلس دهم براي موضع گيري هاي او كف 
مي زدند و بر حض��ورش در مجلس بعدي 
اصرار داشتند و بعد از نهايي شدن تركيب 
مجلس دهم، رقباي هفتم اسفند قسمتي از 
بار زحمت ابقاي او در قامت رييس مجلس 
در برابر موئتلفين انتخاباتي اش را بر دوش 
كشيدند. ش��ايد كمتر كس��ي در فضاي 
سياس��ي ايران با اين قابليت وجود داشته 
باشد. شايد هم اصا كسي با اين مشخصات 
را نتوان فعا در فضاي سياس��ي كش��ور 
يافت. هر چه هس��ت در پديده بودن علي 
الريجاني نمي توان شك كرد. پديده اي كه 
در غايت انتخاب هيچ كدام از جريان هاي 
عمده سياسي كشور نمي گنجد و مطلوب 
سياس��ي بس��ياري از طيف ها نيست، اما 
مي رود تا ركورد تكيه بر صندلي رياس��ت 
مجلس را بش��كند. الريجاني چيزي را كه 
خوب دريافته اين است كه تعريف عمومي 
از خودش را چگونه س��امان دهد؛ منتقد 
سرس��خت محمود احمدي ن��ژاد، حامي 
حسن روحاني و ش��ريك جدي برجام. او 
در گفت وگويش با هفته نامه مثلث درباره 
پيام تشكر دولتي ها درباره نقشش در برجام 
جمله مهمي دارد؛ »كاري كه من در مدتي 
كه بحث هسته اي مطرح بود انجام دادم، 
ربطي به دولت ها ندارد. من نيازمند تشكر 
از كسي نيستم چون يك وظيفه ملي بود 
و بايد انجام م��ي دادم.« اي��ن يعني آنكه 
الريجاني نقش خ��ود در برجام را در طول 
دولت و به عنوان يك ادامه رو نمي داند. بلكه 
معتقد است كه خود همچون چهره هايي 
چون حسن روحاني و محمدجواد ظريف 
ش��ريك اين موفقيت است. با همين نگاه 
است كه او در انتقاد از محمود احمدي نژاد 
همچنان بي پروا جلو مي رود، اما حمايتش 
از دولت حسن روحاني تمام و كمال نيست. 
او هرچن��د قانونمداري دول��ت روحاني را 
مي س��تايد اما در مقابل از كنايه به كندي 
حرك��ت در رفع ركود يا جس��ارت كم در 

اجراي برجام هم چشم نمي پوشد تا بدين 
گونه بگويد كه حمايتش از دولت حس��ن 
روحاني حمايتي نيس��ت كه الريجاني را 
ذيل جري��ان دولت تعريف كن��د. به نظر 
مي رس��د رييس مجلس بيش از هر چيز 
دنبال تشخص مس��تقلي است كه تصوير 

يك اصولگراي معتدل را از او كامل كند. 

دولت هاي احمدي نژاد و روحاني نقطه 
مشترك ندارند

قسمت خواندني ديگر سخنان الريجاني 
مربوط ب��ه جايي اس��ت كه در مقايس��ه 
دولت هاي احمدي نژاد و روحاني س��خن 
مي گويد. جايي ك��ه اول از هر چيز تاكيد 
دارد؛ »فك��ر مي كنم اي��ن دو دولت مورد 
اشاره خيلي با هم نقطه مشترك ندارند.« 
او هن��وز هم از دولت قبل ش��اكي اس��ت 
و مي گوي��د: »دول��ت قبلي واقع��ا از يك 
آش��فتگي در تصميم گي��ري برخ��وردار 
بود. فكر مي كنم مش��ي خيلي دقيقي را 
مخصوصا در حوزه اقتصادي دنبال نكرد. 
قانون گريزي زيادي داشت، به طوري كه 
ما در هيات تطبيق به ي��ك رقم غيرقابل 
تصوري در رد مصوبات دولت رس��يديم و 
مجبور بوديم آن مصوبات را رد كنيم بعد كه 
تبعيت نمي كردند، مجبور شديم يك قانون 
ديگري بگذرانيم. يعني م��ا با يك پديده 
عجيب و غريبي مواجه بودي��م.« او البته 
به اينها مورد ديگري را هم اضافه مي كند؛ 
»دولت گذشته آشفتگي سياسي را دامن 
مي زد.« الريجاني البته در جاي ديگري از 
س��خنانش هم قضاوت جالبي از احتمال 
نامزدي احمدي نژاد براي رياست جمهوري 
دوازدهم مطرح مي كند؛ »فكر نمي كنم در 
ايران خيلي جاذبه اي باشد، آنها كه دو دوره 
رييس جمهور بودند دوباره به صحنه بيايند. 
مخصوصا آنكه خيل��ي تجربيات موفقي 
هم نداشته باش��ند.« در ادامه الريجاني با 
بياني كاما واض��ح و گفتن اين جمله كه 
»در دولت فعلي ما اينها را خيلي نداريم يا 
خيلي كم داريم«، در ارزيابي اش از دولت 
يازده��م مي گويد: »از نظ��ر قانون گرايي 
دولت آق��اي روحاني خيلي مقيد اس��ت. 
ش��هادت مي دهم كه كار هي��ات تطبيق 
ما كساد اس��ت. مصوبات هيات دولت كه 
مي آيد با قانون منطبق است. شايد موارد 
جزيي كه اعام مي كنم خاف قانون است 
يكي دو مورد در ماه باش��د ح��ال آنكه در 
دولت قبل موقعي مي شد كه 17-16 مورد 
را رد مي كرديم. از نظ��ر ايجاد آرامش هم 
تاش آقاي روحاني و دولت ش��ان اين بود 
كه ايجاد آرامش كنند و اين كمك مي كند 
كه ذهن ها روي مساله اصلي كشور متمركز 
شود. بنابراين به نظرم دو جنس دولت است 

و خيلي با هم متفاوتند.«

احتمال يك دوره اي شدن روحاني 
زياد نیست

رييس مجل��س در بخش��ي از اظهاراتش 
پروايي ندارد تا از لزوم ترميم كابينه بگويد. 
هرچند اين كار را با احتياط انجام مي دهد 
اما در نهاي��ت تصريح مي كن��د: »بعضي 
نماين��دگان نظرش��ان اين اس��ت كه در 
حوزه اقتصادي بايد همگرايي بيش��تري 
در كابين��ه به وجود  آيد. ق��دري به تعبير 
عاميانه تر پرگازتر بايد در مساله اقتصادي 
حركت كنند. بخشي هم روي مسائل ديگر 
نظراتي دارند. بايد با آنها صحبت كنيم تا 
جمع بندي مشتركي داشته باشيم. « علي 
الريجان��ي البته با تاكيد ب��ر اينكه »آقاي 
روحاني روي هم رفته در مس��ير درستي 
در حال حركت است« و گفتن اين جمله 
كه »اينكه س��وال ش��د برخي احتمالش 
را زي��اد مي دانند كه آق��اي دكتر روحاني 
رييس جمهور يك دوره اي باشد، مي گويم 
خير، م��ن احتمالش را زي��اد نمي دانم«، 

ق��دري پاي حمايت��ش از دول��ت را قوي 
مي كند. هر چند معتقد است دولت بايد در 
حوزه اجراي برجام و رفع ركود اقتصادي 

با جسارت و سرعت بيشتري عمل كند. 

روايت الريجاني از دعوت مراجع
الريجان��ي پي��ش از ه��ر چي��ز درب��اره 
پيش بيني اش از سرنوشت رياست مجلس 
دهم مي گويد كه »من خيلي به اين مساله 
نمي انديشيدم، چون آنچنان طالب نبودم 
وارد انتخابات مجلس ش��وراي اس��امي 
شوم. « او با اشاره به اينكه »تصميمم اين 
بود كه بع��د از دو دوره حضور در مجلس، 
به كار ديگري مش��غول شوم«، مي افزايد: 
»بع��د از رايزني ها به اين نتيجه رس��يدم 
ك��ه وارد انتخابات ش��وم، آن هم به دليل 
شرايطي كه كشور دارد. « رييس مجلس 
دهم درباره رايزني ها براي ورود مجدد او به 
انتخابات هم توضيح داده است: »بعضي از 
آقايان مراجع بودند كه در اين زمينه نظر 
دادند و برخي بزرگان نيز نظرشان اين بود 
كه در شرايط فعلي حضور من در مجلس 

مفيد است.«

مجلس دهم تخصص هاي خوبي دارد
ارزياب��ي الريجاني از تركيب مجلس دهم 
هم اين گونه است: »افراد جديدي آمدند 
كه برخي ش��ان ش��ايد در صحنه سياسي 
خيلي ظهور نداشتند ولي قابليت ها، دانش 
و تخصص هاي متنوع و خوبي دارند. مثا 
مي بينم نمايندگان متعددي تخصص هاي 
گوناگوني در رش��ته كش��اورزي دارند كه 
خيل��ي مي توان��د كارآمدي كميس��يون 
كش��اورزي را باال ببرد يا در حوزه صنعت 
و اقتصاد نيز همين طور است، چهره هاي 
جديد اقتصاددان وارد مجلس شده اند و از 
پديده هاي جالب اين است كه در منطقه اي 
مثل اس��تان چهارمحال وبختياري س��ه 
نماينده داريم كه هر س��ه تخصص ش��ان 
شيمي  است. همين اتفاق بعضي جاهاي 
ديگر ه��م رخ داده اس��ت، بنابراين عرض 
مي كنم كه كارآمدي خوبي براي مجلس 

قابل پيش بيني است.«

با اصالح طلبان جلسه نداشتیم
او هر چند مي گويد با اصاح طلبان بر سر 
تركيب هيات رييسه هيچ جلسه هماهنگي 
نداشته اما درباره پيغام هايي از جانب آنها 
براي گش��ودن باب گفت وگ��و مي گويد: 
»گاهي اف��راد مي آمدن��د و مي گفتند ما 
مي خواهيم راجع ب��ه اين موضوع مذاكره 
كنيم ولي آدم احس��اس نمي كرد كه يك 
پش��توانه ماموريتي درس��تي دارند.« او 
البت��ه توضيح داده ك��ه در روزهاي آخر با 
محمدرضا عارف هم گفت وگويي تلفني بر 
سر اين موضوع داشته است. گفت وگويي 
كه البته به جايي نرسيد؛ »دو سه روز آخر 
مانده به راي گيري ك��ه آقاي دكتر عارف 
تماس گرفتند و گفتند: »سه نفر از طرف 
ما مي آيند براي مذاكره«، گفتم: »براي چه 
چيزي مذاكره كنند؟«، آقاي عارف گفتند: 
»براي هيات رييسه«. من هم به دوستان 
فراكس��يون واليت گفتم نماين��ده اي از 
هر گرايش انتخاب ك��رده و با نمايندگان 
آنها صحبت كنند. چ��ون فاصله زماني تا 
راي گيري كم بود، همه كارها شكل گرفته 
بود. ظاهرا آن آقايان پيش��نهادي دادند و 
پيشنهادي هم اينها دادند، گويا نتوانستند 
آن پيشنهاد فراكسيون واليت را مورد توجه 

قرار دهند.«

 دولت در انتخابات هیات ريیسه
 نقشي نداشت

الريجاني در بخش ديگري از سخنانش با 
اش��اره به اينكه دولت يازدهم در رسيدن 
مجدد او به كرسي رياست مجلس نقشي 

نداشته و در مساله داخلي پارلمان دخالتي 
نكرده، توضي��ح داده اس��ت: »اين قيل و 
قال هاي سياس��ي بي��رون مجلس خيلي 
در داخل مجلس تاثي��ر نمي گذارد. اتفاق 
درستي هم هست كه تاثير نگذارد. علتش 
هم اين اس��ت كه اين افرادي كه نماينده 
شدند، خودش��ان از يك نخبگي سياسي 
برخوردارن��د. باالخره در رقاب��ت با تعداد 
زيادي پيروز ش��دند، بنابراين يك زرنگي 
در كارش��ان دارند. « وي همچنين افزوده 
اس��ت: »انتخاب هيات رييسه يك مساله 
بيروني نيست، يك مساله درون پارلماني 
است. رايزني عيبي ندارد اما اينكه جنجال 
و فضاس��ازي كنند، خيلي معقول نبود. به 
همين دليل هم من سكوت كردم و هرچه 
بحث راجع به هيات رييسه مجلس شد من 
حرفي نزدم. چون اين كار را قبول ندارم. فكر 
مي كنم يك سازوكار دروني دارد و بايد از 

همين سازوكار استفاده شود.«

نواب ريیس، افراد سنجیده اي هستند
ريي��س اصولگراي مجل��س دهم نظرش 
درباره ن��واب رييس اي��ن دوره را هم اين 
گونه توضيح داده اس��ت: »برادران خوبي 
هس��تند، من اينها را از سابق مي شناسم. 
افراد خوب و سنجيده اي هستند و سابقه 
پارلماني قوي دارند. ه��م دو دوره با آقاي 
پزش��كيان در مجل��س ب��ودم و كاما به 
سلوكش آشنا هستم و هم دكتر مطهري 
را بيش��تر از ديگران مي شناسم. او فردي 
س��نجيده و الي��ق اس��ت.« وي تصريح 
مي كند: »فكر مي كنم ه��ر دو برادري كه 
به عنوان نايب رييس انتخاب ش��دند، هم 
تجربه خوبي در حوزه پارلمان دارند و هم 
فهم ش��ان نسبت به مس��ائل كان كشور 
اين اس��ت كه ش��رايط كش��ور احتياج به 
يك همگرايي و آرام��ش دارد. اينكه افراد 
عقايد مختلف داشته باشند اشكالي ندارد، 
معتقدم مجلس باي��د تبلور بيرون، از نظر 
صحنه سياسي باشد و اين خوب است كه 
صداهاي بيرون در داخل مجلس شنيده 
ش��ود. در واقع مهم اين اس��ت كه مسائل 
كان را ببينيم و متناسب با آن، مجلس را 
به كار گيريم تا مسائل كشور حل شود. اين 
روش را بايد پيگيري كنيم.« او همچنين 
در ادام��ه س��خنانش تاكي��د مي كند كه 
جابه جاي��ي آراي علي مطه��ري و محمد 
دهقان در هيات رييس��ه داي��م هم چيز 
عجيبي نب��وده و آن را به مس��ائلي چون 
احتمال غيبت برخي نمايندگان در جلسه 

راي گيري نسبت داده است. 

 مي دانستم آرايش اصولگرايان
 موفق نمي شود

الريجاني هر چند تاييد مي كند كه براي 
ائت��اف انتخاباتي ب��ا اصولگرايان دعوت 
ش��ده اما در جمله اي گاي��ه وار تصريح 
مي كن��د: »اماديروقت دع��وت كردند.« 
او با رد ادع��اي طرح اين دعوت توس��ط 
حدادعادل مي گويد كه توس��ط آيت اهلل 
موحدي كرماني دعوت ش��ده ب��وده. اما 
قسمت خواندني س��خنان او جايي است 
كه به بيان داليل رد اين دعوت مي پردازد؛ 
»من نمي خواهم نق��دي به كار آن آقايان 
وارد كنم. ولي تحليلي از شرايط داشتم كه 
فكر مي كردم اين آرايش موفق نيست. به 
آنها هم حدود 8 ماه پيش وقتي نمايندگان 
جامعه روحاني��ت مبارز اينجا تش��ريف 
آوردند صريح گفتم. من گفتم فكر مي كنم 
»صحنه سياسي داخل كشور با مختصات 
فعلي باي��د مورد ارزيابي ق��رار گيرد، اين 
آرايش��ي كه در حال ش��كل گيري است 
متناسب با شرايط نيست. « منتها اين يك 
راي بود. « او تاكيد مي كند كه بر اس��اس 
تحليل خود معتقد بوده روش اصولگرايان 

به موفقيت ختم نخواهد شد. 

در برجام معذورات ديگري هم داشتیم 
كه بايد مي پذيرفتیم

اما اصل دفاع او از دولت باز هم مي ماند براي 
موضوع برجام. جايي كه الريجاني با توضيح 
درباره روند مذاكرات هسته اي و نتيجه آن 
يك بار ديگر عمق اعتق��اد خود به نتيجه 
مذاكرات را نش��ان مي ده��د. او در توضيح 
برخي توافق ها مي گويد: »چون مذاكرات 
با 1+5 تقريبا به بن بست رسيده بود و پيش 
نمي رف��ت، ما هم به لح��اظ فني به جايي 
رسيده بوديم كه بايد تثبيتش مي كرديم. 
معتقدم االن نياز نداش��تيم ك��ه كارخانه 
50 هزار س��انتريفيوژي بسازيم ما همين 
تس��لط به دانش هس��ته اي را بايد تثبيت 
و هزينه هاي پيرامون��ي را كم مي كرديم. 
اين هدفگذاري ب��ود. البته اين موضوع در 
كشور مخالف در س��طح باال هم داشت. ما 
در جلس��اتي كه نزد رهبري بوديم آنجا آرا 
مختلف بود. در نهايت كشور تصميم گرفت 
مذاكرات آغاز شود. بنابراين اين مذاكراتي 
كه مي بينيد در مساله برجام رخ داد، از آن 
زمان آغاز ش��د و من جزو موافقان مذاكره 
بودم چ��ون هدفم اين بود ك��ه تكنولوژي 
هس��ته اي را تثبيت كنيم و حواش��ي آن 
كه باوجه به كشور فش��ار وارد مي كند را 
كاهش دهي��م.« الريجاني ي��ك بار ديگر 
به برگزاري 10 جلس��ه هسته اي با حضور 
مقام معظم رهبري و 25 جلس��ه شوراي 
هسته اي اشاره دارد تا به اين نتيجه برسد؛ 
»گاهي مي شنيدم كه جايي گفته مي شد 
»مباحث تيم مذاكره كننده را كسي بررسي 
نمي كند. « اين حرف ها خاف واقع بود. « او 
حتي توضيح داده كه »ما مواردي داشتيم 
كه اينها يك مسيري رفتند و ما در شوراي 
هس��ته اي بحث كرديم كه اين مسير غلط 
است و بايد كا مسير عوض شود، بر همين 
اساس مس��ير مذاكره را عوض مي كردند، 
همين عوض كردن مسير دو ماه هم طول 
مي كشيد، بنابراين اين طور نبود كه بحث 
يله و رها باشد.« وي درباره وضعيت فعلي 
صنعت هسته اي افزوده است: »حاال تعداد 
سانتريفيوژ مهم نيست. مهم آن است كه 
آنها پذيرفتند ايران با 6 هزار س��انتريفيوژ 
غني س��ازي داش��ته باش��ند. بعضي فكر 
مي كنند اگر االن تعداد سانتريفيوژهاي ما 
20 هزار تا بود شق القمر مي كرديم؛ خير، 
چنين چيزي نيس��ت. چون ما معذورات 

ديگري هم داشتيم كه پذيرفتيم.«

گروه سیاسي

مردخاص
پارلمان

تا قب�ل از هفتم اس�فند 
س�تش  يا ر ي  قب�ا ر
در مجل�س ده�م ب�راي 
موضع گیري ه�اي او كف 
مي زدند و ب�ر حضورش 
در مجلس بع�دي اصرار 
داش�تند و بع�د از نهايي 
ش�دن تركی�ب مجلس 
دهم، رقباي هفتم اسفند 
قس�متي از ب�ار زحمت 
ابق�اي او در قامت ريیس 
مجلس در برابر موئتلفین 
انتخاباتي اش را بر دوش 
كش�یدند. ش�ايد كمتر 
كسي در فضاي سیاسي 
ايران با اين قابلیت وجود 

داشته باشد.

خبرگزاري ايرنا


