احســانبداغی،ابراهیمبهشــتی/درحالیکهخیلیهااورا
یکیازحامیانحسنروحانیدرانتخاباتریاستجمهوری
دوازدهــممیداننــد،خــودشترجیــحمیدهــددرایــنباره
ســکوتکند.علیالریجانیمیگویددرروزهاییکهبازاراخبار
سیاســیزیرسایهانتخابات96داغمیشــود ،دلمشغولیهای
دیگــری از جنــس اقتصــاد دارد و کســان دیگــری هســتند
کهبــارسیاســترادررقابتهایانتخاباتیبردوشبکشــند.
رئیسمجلس،هفتهاولاســفندماهمیزبانروزنامهایرانبود
توگو.البتهگفتوگو
برایطرحچندســؤالوانجامیــکگف 
در شــرایطی متفــاوت ،آقــای رئیــس آن عصــر زمســتانی
میخواســتبهجــایمصاحبــهنشســته،درحالقــدمزدن
وراهرفتــنســؤالبشــنودوجــواببگویــد.قدمزدنــیکههم
رســیدن به ســرعت گامهــای علــی الریجانی در آن ســخت
بــودوهمرســیدنبهتمرکــزش.درایــنمجالهمســهمحور
از همــه چیز مهمتــر بود؛ آینــده برجــام ،تحــوالت انتخاباتی
ســال آینده و ارزیابی وی از مجلس دهــم .الریجانی همچنان
بــا اطمینــان از آینــده برجــام ســخن میگویــد و خطــری را
متوجــه آن نمیبینــد؛ البتــه ایــن بــار در تقابــل بــا تحــوالت
احتمالــی داخــل ایــران ،نــه آنچــه در واشــنگتن میگــذرد.
دربــاره انتخابــات هــم ســعی میکند موضــع رســمی نگیرد
امــا از میــان ســخنانش میتــوان اینگونــه برداشــت کــرد
کــه اصولگرایــان بــرای او ماننــد انتخابــات مجلــس دهــم
باز هم از «اغیار» هســتند .اغیاری که فعالً سعی میکنند کاری
بــهکارهمنداشــتهباشــندوهرکــدامراهخــودرابروند.ضمن
اینکــهاوبرخــافخیلــیازاصولگرایاننگاهــشبهمجلس
دهم،نــهتنهانگاهیمنفینیســتکهدرقیاسباگذشــتههم
قدریستایشگرانهبهنظرمیرسد.

بیخبر از اصولگرایان

الریجانی ،رئیس مجلس  :ارتباط نزدیکی با اصولگرایان ندارم
تا بدانم چه سیاستی را دنبال میکنند ،آنها یکدست نیستند
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آقــای آمانــو اخیــراً ادعــا کــرده در صــورت تغییــر دولــت
درانتخاباتسالآیندهایران،برایبرجاممشکالتیپیشبیاید.
چنینادعاهاییمنطبقباواقعیتاست؟
نــه .فکــر نمیکنم حــرف آقای آمانو درســت باشــد ،چون مســأله
هســتهای موضوعی نیســت که فقط دولت دربــاره آن تصمیم گرفته
باشــد و در ســطح باالتری تصمیمگیری شــده اســت .دولتهــا مؤثر
هســتند اما همه مســائل ختم به آنها نمیشــود .ضمن اینکه نکتهای
که رهبری معظم فرمودهاند ،خیلی نکته کلیدی اســت .چون ایشــان
فرمودند ما به تعهد خود پایبند هســتیم ،مگر اینکه دیگران بخواهند
ایــن تعهد را برهــم بزنند .بنابراین این حرف بســیار پــر مغز و دقیقی
است که سیاست نظام را در این حوزه نشان میدهد.
یعنــیبهباورشــمااگرفرضبگیریــمبههردلیلــیدولتیروی
کاربیایدکهبابرجامموافقتینداشــتهباشــد،آیابازهمهمین
سیاستهایفعلیدرخصوصبرجامدنبالخواهدشد؟
بله ممکن اســت کــه به لحــاظ تاکتیکــی تغییراتی ایجاد شــود اما
سیاستکلیماتغییرینخواهدکرد.سیاستکلیهمانچیزیاست
کــه رهبری معظــم فرمودهاند .یعنــی ما به تعهدات خــود در صحنه
بینالمللــی پایبند هســتیم مگــر اینکه دیگــران بخواهنــد موضوع را
به هم بزنند که برای آن هم راهکارهایی اندیشــیده شده و ما باز هم در
آن صورت در چارچوب تعهدات و قوانین عمل خواهیم کرد.
موضوع برجام البته تنها یکی از مســائل انتخابات سال آینده
اســت و این انتخابــات زوایــای مختلف دیگــری هــم دارد ،از
جملهاینکــهاصولگرایــانتالشهاییراازمدتهــاقبلبرای
وحدت و رسیدن به نامزد واحد شــروع کردهاند .همان طور که
حضرتعالی هم در جریان هســتید ،کنگرهای هم برای رسیدن
بهنامزدواحدبرگزارشدهاست.آیاازشمابهعنوانیکچهره
اصولگرایباســابقهبرایایفاینقشومشــارکتدراینروند
دعوتیشدهاست؟
من که به عنــوان رئیس مجلس و پارلمان مصلحتی نمیبینم که
در این امور دخالتی داشــته باشــم و هر کســی بایــد در جایگاه خودش
ایفــای نقــش کنــد .ایــن انتخاباتی اســت کــه به هــر حــال جریانهای
سیاســی بــا آن مواجه هســتند .اینکــه جریانهای سیاســی بنشــینند،
فکر کنند و رقابتی در کشــور ایجاد شــود و حضور مردم باشــکوهتر شود
اتفــاق مثبتی اســت و مــن از کلیــت این موضــوع دفاع میکنــم ،حاال
چــه اصولگرایــان ،چــه اصالحطلبــان و چــه مســتقلین از این دســت
تالشهــا انجام دهند به نظر من مفید اســت که بنشــینند و فکر کنند،
کارمثبتیاست.
اینکهشــمابــهعنوانرئیــسمجلسحضورنداشــتهباشــید
قابــلدرکاســت،امــادرمقــاممشــورتورایزنــییــااینکــه
نماینــده ،شــخصیت یــا طیفــی از شــما نظــری بخواهنــد
آیامطرحبودهیانه؟
این اتفاق هم تقریباًنیفتاده .دومسأله است؛ یکی اینکهمن در این
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