
فرامرزيان: نه سهم خواستيم و نه اسمي داديم

جزييات جلسه كميته تعامل 
اصالح طلبان با روحاني

سومين جلسه محاكمه دو متهم پرونده 
فساد نفتي برگزار شد 

متهم پرونده: مرا با بابك 
زنجاني رو به رو كنيد

گروه سياسي|  صبح يكشنبه سومين 
جلسه رس��يدگي به اتهامات دو متهم 
پرونده موسوم به فساد نفتي در شعبه 28 دادگاه انقالب 
در خيابان معلم تهران با حضور دو متهم پرونده، وكالي 
مدافع آنها، وكالي شركت نفت، وكالي بانك مسكن، 
وكالي س��ازمان تامين اجتماعي و كارشناسان بانك 
مركزي برگزار شد. دادگاهي كه محور اصلي آن بيشتر 
نحوه آشنايي بابك زنجاني با متهمان رديف دوم و سوم 
و همين طور نحوه آغاز فروش نفت بود. دفاعيات متهمان 
در مورد آنكه عافيت طلبان هنوز دس��تگير نش��ده اند 
با واكنش رييس دادگاه مواجه ش��د و قاضي مقيس��ه 
خطاب به او گفت: »شما آنها را معرفي كنيد.« در ابتداي 
جلسه قاضي مقيسه يادآور شد: در دو جلسه پيشين به 
اتهامات مهدي شمس پرداختيم. دفاعياتش را شنيديم 
كه البته هنوز ادامه دارد. بر اساس كيفرخواست قرائت 
شده توسط نماينده دادستان، مهدي شمس در جايگاه 
حاضر ش��ود و دفاع خود را ارايه دهد. رييس شعبه 28 
دادگاه انقالب مجددا اتهامات مهدي شمس را به متهم 
تفهيم كرد و افزود: افساد في االرض از طريق مشاركت 
در اخالل در نظام اقتصادي كشور با علم به موثر بودن 
اقدامات در ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسالمي 
ايران، مش��اركت عالمانه و عامدانه در تش��كيل شبكه 
سازمان يافته براي جعل و اس��تفاده از اسناد مجعول، 
كالهبرداري و پولشويي اتهامات نامبرده است. مهدي 
شمس، متهم رديف دوم پرونده موسوم به فساد نفتي 
از رياست دادگاه خواس��ت تا به يكي از وكاليش اجازه 
ده��د تا چند دقيقه اي به ج��اي او دفاع كند. فالحتي، 
وكيل متهم رديف دوم خطاب به رياست دادگاه گفت: 
منشأ مشكالت امروز تحريم دشمنان است. اگر تحريم 
نبود اين مش��كالت هم نبود. معامله اي بين دو شركت 
انجام مي ش��د، اگر پول ايران برمي گش��ت آيا ش��اكي 
وجود داشت؟ آيا مدعي العموم مي توانست طرح دعوا 
كند. وزارت نفت قانون خاص خود را دارد، يك شخص 
نمي تواند با دولت معامله كند، بايد يك ش��ركت باشد. 
آن ش��ركت از وزارت نفت، نفت بخ��رد و وجه آن را به 
دولت بازگرداند. ش��ركتي از »اچ ك��ي« نفت خريده و 
پولش را برنگردانده و موضوع فقط موضوع نفت نيست. 
پول نقدي هم هست كه وزارت نفت به برخي متهمان 
داده يا مصرف جاي ديگر شده يا نتوانسته اند ماموريت 
خود را انج��ام دهند. اين چه ربطي به موكلين ما دارد؟ 
موكلين ما بچه هاي اين نظام  هس��تند. باندي در ميان 
نيست كه همه با هم دست به دس��ت هم دهند و مال 
بيت المال را تصاحب كنند. قاضي مقيسه در اين هنگام 
در واكنش به اين اظهارات وكيل مدافع مهدي شمس 
گفت: قرار نيست شعار بدهيد و رجزخواني كنيد، اينها 
حزب اللهي نيستند. مدعي العموم موارد را بررسي كرده 
و تشخيص داده كه شبكه سازمان  يافته اي هستند. اين 
موارد بر اساس اظهارات مدعي العموم و كيفرخواست 
پرونده است. يك شبكه سازمان يافته در داخل كشور با 
تعدادي افراد كه پرونده شان هم مطرح است بيت المال 
را غارت كردند. رييس دادگاه گفت: آقاي شمس شما 
مي گوييد عافيت طلب ها گوشه اي نشسته اند، شما آنها 
را معرفي كنيد. اگر هم ما به افرادي رسيديم شما به ما 
معرفي نكرديد، دستگاه هاي امنيتي نظام و قوه قضاييه 
به اينها رسيد. فالحتي، وكيل متهم رديف دوم در ميان 
سخنان قاضي پرسيد: اگر پول ها برمي گشت اينها متهم 
بودند؟قاضي مقيس��ه هم پاس��خ داد: در اينجا سوال و 

جواب نكنيد، مستدل و قانوني صحبت كنيد. 
 متهم رديف سوم: كاره اي نبودم 

و فقط نظارت داشتم
در اي��ن هنگام مهدوي، وكيل مدافع ش��ركت نفت به 
منظ��ور ارايه توضيحات��ي از جاي برخاس��ت و گفت: 
يك ميليارد و 427 ميلي��ون و 500 هزار يورو به بابك 
زنجاني پرداخت ش��ده اس��ت. بابك زنجاني گفته بود 
م��ن بانك دارم و مي توانم پول ش��ما را ب��ه دالر و يورو 
تبديل كنم. دي ماه 1391 چندي��ن ماه از پرداخت ها 
گذش��ته بود و تبديلي انجام نش��ده ب��ود. آقايان با آن 
پول ه��ا چيزهاي ديگري خريده ان��د. وكالي متهمان 
به اين اظهارات مهدوي انتقاد داش��ته و واكنش نشان 
دادند. قاضي مقيس��ه اعالم كرد: وكالي آقايان شمس 
و فالح اجازه صحبت دهيد. با ش��لوغ كاري كار درست 
نمي ش��ود. جواب تان را آقاي مهدوي داد. آقاي شمس 
وكاليي انتخاب كردي��د كه حرفي از قان��ون نزده اند، 
بلكه ش��عار داده اند و رجز خوانده اند. متهم رديف دوم 
پرونده موسوم به فس��اد نفتي با دستور قاضي مقيسه 
در جايگاه قرار گرف��ت و در دفاع از خود اظهار كرد: 91 
بار در كيفرخواس��ت زنجاني دروغگو خوانده شده، اما 
حاال كه نوبت من شده، او راستگو لحاظ شده است. من 
كسي را دروغگو نمي پندارم و قضاوت را بر عهده دادگاه 
مي گذارم. متهم رديف دوم پرونده موسوم به فساد نفتي 
گفت: يك س��وال از همه وكالي حاضر دارم و آن اينكه 
يك بش��كه نفت معادل چند ليتر اس��ت؟ اين سوال را 
براي بزرگي اين عمليات مي پرسم. هر 7/5 دهم بشكه 
معادل يك تن است، حاال شما ببيند دو ميليون بشكه 
چه اقيانوسي است. ضمن اينكه من كاره اي نبودم و فقط 
نظارت داشتم. اين پرونده كيفري نيست و حقوقي است 

و موضوع بدهي و بدهكار مطرح است. 
متهم: بابك زنجاني از قبل با وزير رفيق بوده است

متهم رديف دوم پرونده موس��وم به فساد نفتي افزود: 
درخواست دارم يك دادگاه غيرعلني گذاشته شود و در 
رابطه با خيلي مسائل صحبت شود. قاضي مقيسه گفت: 
موضوع را بررسي مي كنم. متهم درباره ورود زنجاني به 
مجموعه نفت اظهار كرد: علم و اطالع من در آن زمان از 
خريد هواپيما، بيشتر نبوده و پول هواپيماها نيز قبل از 
سال 91 پرداخت شده است. من سعي كردم به كشور 
كمك كنم. بابك زنجاني براي مذاكره با مسووالن نفت 
به لوزان مي رود و اصال من حضور نداشتم. قاضي مقيسه 
گفت: شخص ش��ما زنجاني را به جلس��ه برديد. همه 
جلسات و روند كار درباره فروش و خارج كردن نفت بوده 
و اصال بحث خريد هواپيما و كشتي نبوده است. قاضي 
مقيسه اظهار كرد: شما مانع بازگشت محموله نفتي به 
ايران شدي؟ متهم در پاسخ گفت: من به خاطر ضرر و 
زيانش گفتم. مي خواستم از بابت خيرخواهي كمك كنم. 
قاضي گفت: آقاي زنجاني مي گويد مجري كارهاي ما 
آقايان ش��مس و فالح بوده اند. متهم تاكيد كرد: اصال 
چنين چيزي نيست و ايميل هاي زنجاني موجود است. 

  رضازاده، مديركل سياسي وزارت كشور: دولت 
مصمم است عالوه بر تداوم فعاليت هاي چهار سال 
گذشته، پاس�خ به مطالبات مطرح ش�ده در زمان 
انتخاب�ات و عمل ب�ه وعده ها را به ط�ور جدي در 

دستور كار قرار دهد. ايرنا
  حميدرض�ا حاج�ي بابايي، رييس فراكس�يون 
نماين�دگان والي�ي مجل�س: وزي�ر اصالح طلب 
كارآمد را به ف�ردي با خط و رب�ط نامعلوم ترجيح 

مي دهيم. ايسنا
  سردار جواني، مشاور عالي نماينده ولي فقيه در 
سپاه: ريشه تنش هايي كه بين عربستان و قطر به 
وجود آمده ناشي از زياده خواهي آل سعود است. 

باشگاه خبرنگاران
  پروانه مافي، نماينده مردم تهران در مجلس: نبايد 
شهرداري تهران سكوي پرتاب رياست جمهوري 

1400 باشد. جماران

منتظر نظر نهايي مجلس درباره اليحه تفكيك وزارتخانه ها هستيم
معاون پارلماني رييس جمهور گفت: منتظر هستيم در صحن علني مجلس اليحه تفكيك سه وزارتخانه تعيين تكليف شود. به گزارش ايلنا، حسينعلي اميري درباره مخالفت كميسيون هاي تخصصي با تفكيك وزارتخانه ها 
گفت: دولت اليحه خودش را به مجلس  داده و از آن دفاع خواهد كرد. او افزود: كميسيون اجتماعي به همراه كميسيون برنامه و بودجه موافقت خود را اعالم كرده اند اما برخي هم مخالف اين طرح هستند. اميري درباره اينكه 

اين اليحه تا قبل از معرفي كابينه به سرانجام مي رسد يا خير، عنوان كرد:  تالش داريم مجلس نسبت به اين اليحه نظر نهايي خودش را اعالم كند تا سرانجام دولت دوازدهم با ساختاري جديد شكل بگيرد. 

گروه سياس�ي|  حسين مرعشي هرچند در روزهاي 
اخير به عنوان يكي از گزينه هاي اصلي نشستن بر مسند 
شهرداري تهران شناخته ش��ده اما براي دومين بار به 
صراحت گفته است كه تمايلي براي حضور در شهرداري 
تهران ندارد. پيش از اين گفته بود كه چون 27 سال در 
اين كشور كار مديريتي كرده ديگر زمان بازنشستگي اش 
فرا رس��يده اس��ت اما اين بار عالوه ب��ر آنكه رفتنش به 
خيابان بهشت را تكذيب مي كند يك خبر هم مي دهد و 
مي گويد در تالش براي شهردار شدن محمدعلي نجفي 
البته در صورت عدم حضور نجفي در سازمان مديريت 
و برنامه ريزي، است. مرعشي از تالش هاي اين روزهاي 
اصولگرايان عليه دولت نيز تحليل جالبي دارد و مي گويد: 
آقاي جليلي دولت واقعي نتوانست تشكيل دهد، اميدي 
هم ندارد كه در آينده دولتي تشكيل دهد، يعني دولت 
در سايه هم تشكيل ندهد؟ به گزارش ايلنا جمله هاي 

كليدي اظهارات حسين مرعشي به شرح زير است.
  اينكه من چرا عالقه مند به حضور در شهرداري نيستم 
بحث امروز و ديروز نيست، اساسا معتقدم بايد آزاد بود. 
آزادي را با چيزي عوض نمي كنم؛ در حال حاضر هرجا 
دلم بخواهد م��ي روم، هر مصاحبه اي كه بخواهم انجام 
مي دهم اما وقتي مس��ووليتي را مي پذي��ري در قيد و 
بند قرار مي گيري. من آزادي خ��ودم را نمي خواهم از 
دست بدهم. من يك »جو« عالقه به حضور در سيستم 
ندارم؛ من عالقه به خدمت دارم. تجربه كرده ام كه آدم 
بدون داشتن مسووليت هاي رسمي مي تواند به جامعه 
خدمت كند. كار شهرداري بسيار سخت است اما فشارها 
و تحميل ها عامل نپذيرفتن من نيست، اگر بنا باشد من 
شهردار شوم اصال اين مسائل براي من دغدغه نيست، 
حتي مش��كلم بدهي هاي ش��هرداري نيست؛ مشكل 
من نهادها نيس��تند من خودم قصد ورود به سيس��تم 

رسمي را ندارم. 
  دوستان به من لطف دارند و من را هم به عنوان گزينه 
ش��هرداري پيش��نهاد دادند، اما من به علت نداش��تن 
تخص��ص در اين زمينه، پيشنهادش��ان را رد كردم اما 
اعالم كرده ام اگر بن بس��تي حاصل شد و شخصي اين 
مسووليت را نپذيرفت كه بعيد مي دانم اين اتفاق بيفتد 
شايد ش��هرداري را بپذيرم. البته گزينه برتر از نظر من 
محسن هاشمي است اما با توجه به مصوبه آخر شوراي 
پنجم مبني بر عدم خروج عضوي از شورا، شهردار شدن 
او منتفي است. با اين حال ميثاقنامه  اي كه ليست اميد 
امضا كرده اند مانعي در راستاي شهردار شدن هاشمي 
نبود. پس از او نيز گزينه برتر براي ش��هردار از نظر من 
محمد علي نجفي است . در هر حال تمام تالش خود را به 
كار بسته ام كه اگر سازمان برنامه و بودجه به آقاي نجفي 

پيشنهاد نشد سمت شهرداري را بپذيرد. 
  از ابتدا ش��هرداري عارف مطرح نبود.  خودشان هم 
تكذيب كردند. او عالقه مند است كه شهردار به او نزديك 

باشد اما قطعا خودش ورود نخواهد كرد. 
  اطالع موث��ق و دقيقي از گراي��ش و چينش كابينه 
ندارم. مطالبات مردم از كابينه مش��خص اس��ت، يكي 
از خواس��ته ها بحث حضور وزراي زن است كه من آن 
را مثبت مي دانم، مهم آن اس��ت كه كابينه دوازدهم از 

يازدهم متفاوت باشد. 
  آتش بس سياس��ي يعني چه؟ آنهايي هم كه انتقاد 
مي كنن��د مي خواهند ب��ه دولت كم��ك كنند. آتش 
بس جمله قشنگي اس��ت اما آتشي نيست. يك سري 
اختالف نظر اس��ت كه وجود دارد. يك سري مسووالن 
نس��بت به ه��م انتقاد دارن��د؛ آقاي ص��ادق الريجاني 
منتقدآق��اي روحاني، آقاي روحاني ه��م منتقد آقاي 
الريجاني بگوييم نيست يا هست؟ اينها هم انتقادشان 
نس��بت به هم حل نمي ش��ود. درباره چيزي كه ندانم 
اظهارنظر نمي كنم. آتش بس يعني چه؟ يعني سياست 
و اختالف تعطيل. يعني آقاي روحاني قرار اس��ت تابع 
آقاي جنتي ش��ود؟ آتش ب��س غيرگفت وگو اس��ت. 
آتش بس يعني به يكديگر حمله نكنيد. يك عده دل شان 

مي خواهد فقط حرف بزنند. 
  آقاي جليلي دولت واقعي نتوانس��ت تش��كيل دهد، 
اميدي هم ندارد ك��ه در آينده دولتي تش��كيل دهد، 
يعني دولت در سايه هم تشكيل ندهد؟ دولت در سايه 
آن چيزي كه در قديم مي شنيديم اين بود كه در كنار 
دولت احزاب با يكديگر ائتالفي تشكيل مي دهندتا كار 
كارشناسي انجام دهند و به دولت كمك كنند نه اينكه 
در دست رقيب باشد. آقاي جليلي براي چه كسي دولت 
در سايه مي خواهد تش��كيل دهد؟ نه معني آتش بس 
سياس��ي را مي فهمم و نه دولت در س��ايه، فقط اين را 
مي دانم ك��ه روحاني منتخب مردم اس��ت و بايد تمام 
همت خود را بگذارد يك دولت قدرتمند تشكيل دهد 

تا كارهاي كشور را انجام دهد. 
  رييس جمه��ور اصالح طل��ب اس��ت، پ��س كابينه 
ه��م متعلق به اصالح طلبان اس��ت مگ��ر اصولگرايان 
رييس جمهور تعيين كردند؟ اما معتقدم اگر مي خواهيم 
مسائل كشور در حوزه سياست داخلي بر طرف شود بايد 

به صورت فراجناحي عمل شود. 
  اصولگرايان خودشان را مقدس و برتر و ارزشي و حق 
مي داند و نگاه شان از باال به پايين است. آنها بقيه را باطل 
قلمداد مي كنند. بايد گفت ميدان سياست، يك ميدان 
كار جمعي است و جاي تحميل عقيده نيست و تا مادامي 
كه اين رويه را دارند ش��انس خود را از دست مي دهند. 
ريشه اين رفتار در اين است كه خودشان را حق مطلق 

مي دانند كه بايد از اين رفتارها دست بردارند. 

جمله هاي كليدي
حسين مرعشي: 

براي شهردار شدن نجفي 
تالش مي كنم

گزارش- گفت وگوخبر روزسرخط خبرها
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سهم خواهي 
نكرده ايم 
ونمي كنيم

ع�ارف: از ابت�دا اع�الم 
كردي�م، دوره قب�ل هم 
نشان داديم كه به دنبال 
هي�چ س�هم خواه�ي از 
دولت نيستيم و به همين 
دليل ن�ه ش�وراي عالي 
و ن�ه فراكس�يون امي�د 
تاكن�ون وارد مصادي�ق 
نشده اند. نگاه ما ارتقاي 
كيفي�ت دولت اس�ت و 
طبيعت�ا نظ�رات خود را 
درخص�وص كانديداها و 
نفراتي كه مطرح هستند 
اع�الم مي كنيم. تاكنون 
نه س�هم خواهي كرديم 
و ن�ه در آين�ده چني�ن 

خواهيم كرد.

طي چهار سال گذشته و در 
ميان مطالبات و گاليه هايي 
كه اصالح طلبان نس��بت به دولت روحاني 
داش��تند، يك موضوع بي��ش از هر چيزي 
از زب��ان مهم ترين حاميان حس��ن روحاني 
شنيده شد؛ »رييس جمهور بايد كابينه اي 
همگام با خودش داش��ته باشد«. اكنون در 
آستانه تشكيل كابينه جديد روحاني همين 
مساله مهم ترين محور گفت وگوي كميته 
تعامل ش��وراي عالي اصالح طلبان با حسن 
روحاني بوده اس��ت. به نظر مي رسد پس از 
چهار س��ال اصالح طلبان همچنان دغدغه 
س��ابق خود را دارند، دغدغه اي كه شايد در 
نظر اول كلي و س��اده به نظر برس��د اما در 
بطن خود نكات بسياري را جاي داده است. 
در همه اين سال هايي كه حسن روحاني با 
مش��كالت ميراثي كه از دولت قبل به ارث 
برده بود دست و پنجه نرم مي كرد، همواره 
خودش بود كه بار بس��ياري از مسائل را به 
دوش مي كشيد. اين موضوع حتي در كارزار 
انتخابات اخير هم هويدا شد تا جايي كه پس 
از 29 ارديبهشت حسن روحاني به زبان آمد 
و اين مساله را در يكي از سخنراني هايش به 
صورت علني مطرح كرد و از كساني صحبت 
به ميان آورد كه پاشنه هاي گيوه هاي شان را 
ور نكشيده بودند! در واقع راز سخنراني هاي 
آتشين حس��ن روحاني كه برخي را آشفته 
مي كند، همين اس��ت. چه در چهار س��ال 
گذشته و چه در روزهاي پيش از انتخابات او 
مجبور بود كمبودهاي موجود در كابينه اش 
را جبران كند و چنين شرايطي سبب شد تا 
حس��ن روحاني همواره چند قدم از اعضاي 
كابينه اش جلوتر باشد، جايي كه آنها سكوت 
مي كنند لب به سخن بگشايد. معمول است 
ك��ه وزراي كابينه سينه ش��ان را در مقابل 
حم��الت به دول��ت و رييس جمهور س��پر 
مي كنند اما چهار س��ال گذشته اين حسن 
روحاني بود كه سپر بالي وزرايش بود. اكنون 
همين مساله مهم ترين محور مطالباتي است 
كه اصالح طلبان در ديدار با حسن روحاني 

مط��رح كرده اند. ژاله فرامرزي��ان از اعضاي 
شوراي عالي سياس��تگذاري اصالح طلبان 
در گفت وگو ب��ا »اعتماد« جزيياتي از ديدار 
روز ش��نبه اعضاي كميته تعامل اين شورا 
با حسن روحاني را روش��ن كرد. به گفته او 
اصالح طلبان در اين ديدار چهار س��رفصل 
مهم را با رييس جمهور در ميان گذشته اند 
و به عن��وان مطالبات جري��ان اصالح طلب 

بيان كرده اند. 
وجود كابينه همراه

ژال��ه فرامرزيان نخس��تين مس��اله مطرح 
شده از س��وي آنها را ضرورت وجود كابينه 
همراه بي��ان مي كند و مي گوي��د: ضروري 
است كه اعضاي دولت همراهي بيشتري با 
رييس جمهور داشته باشند و اين احساس 
در مردم ايجاد ش��ود كه هي��ات دولت در 
هماهنگ��ي كامل با رييس جمهور اس��ت. 
او در ادامه مس��اله را كمي مصداقي تر بيان 
مي كند و مي گويد: در واقع لزوم پاسخگويي 
وزرا به ش��بهاتي كه منتق��دان و مخالفان 
مطرح مي كنن��د ضروري اس��ت و به طور 
مشخص اين گونه باش��د كه وقتي اتفاقي 
رخ مي دهد يا شبهه اي ايجاد مي شود وزرا 
در حوزه هاي مربوطه شان ورود پيدا كنند 
و آنها پاسخگوي برخي از انتقادها و شبهات 
باشند. اين حرف به خوبي پرده از مهم ترين 
دغدغه اصالح طلب��ان درمورد دولت آينده 
برم��ي دارد. اصالح طلبان توق��ع كابينه اي 
را دارن��د كه تمام قد پش��ت رييس جمهور 
بايستند و در واقع باري از دوش او بردارند نه 
اينكه بار مسووليت روحاني را در چهار سال 

آينده سنگين تر كنند. 
تعامل با مجلس 

بس��ياري از نماين��دگان مجلس معتقدند 
دولت حسن روحاني كمتر از آنچه كه توقع 
مي رود تالش مي كند با مجلس وارد تعامل 
شود. اين مس��اله بي شك براي نمايندگان 
اصالح طل��ب ك��ه حام��ي او نيز هس��تند 
پررنگ تر به نظر مي رسد. شايد از همين رو 
بود كه محمدرضا عارف در نشستي كه روز 
پنجشنبه با اعضاي ش��وراي اصالح طلبان 
سراسر كش��ور داش��ت از اين مساله گاليه 

كرد، مس��اله اي كه حتي برخ��ي نزديكان 
دولت آن را س��هم خواهي قلمداد كردند و 
واكنش هاي زيادي را برانگيخت. فرامرزيان 
اما مي گويد يكي از مطالبات اصالح طلبان 
از رييس جمهور همين اس��ت و به ضرورت 
تعامل دولت با نمايندگان مجلس و به ويژه 
فراكسيون اميد اش��اره مي كند و مي گويد: 
مجموعه شعارهاي آقاي روحاني در طول 
انتخابات جنس اصالح طلبانه داش��ت كه 
مورد حمايت تمام قد نمايندگان فراكسيون 
اميد نيز قرار گرفت. او در ادامه مي گويد: اگر 
قرار باشد اين وعده ها محقق شود بايد يك 
تعامل دو س��ويه ميان فراكس��يون اميد و 
دولت برقرار شود. فرامرزيان اين موضوع را 
در راستاي دفاع مشترك دولت و مجلس از 

برنامه هاي دولت مي داند. 

ضرورت ادامه جلسات با اعضاي كابينه
به نظر مي رسد شوراي عالي سياستگذاري 
اصالح طلب��ان تنه��ا ب��ه جلس��ه اي كه با 
روحاني داشته رضايت نمي دهد و برنامه اي 
طوالني ت��ر را در نظ��ر دارد. فرامرزي��ان 
يكي ديگر از مس��ائل مطرح شده در ديدار 
ب��ا رييس جمه��ور را ض��رورت برگ��زاري 
جلس��ات كميته تعام��ل با اعض��اي موثر 
دولت عنوان ك��رد و گفت: اصالح طلبان به 
عنوان مهم ترين حام��ي روحاني و دولت او 
مي توانند مستمر در ديدار با شخص ايشان 
و اعضاي موثر كابينه هم مشكالت جامعه 
را به گوش اعضاي هيات دولت برس��انند و 
هم بازتاب عملكرد دولت را. به نظر مي رسد 
اصالح طلبان مي خواهند به گونه اي نقش 
حلقه وصل مي��ان روحان��ي و پايگاه مورد 
حمايتش را بازي كنند. اين در ش��رايطي 
است كه دولت حسن روحاني در چهار سال 
گذشته از اين مساله رنج برده و در اين حوزه 
ضعف هايي داشته است و حاال اصالح طلبان 

مي خواهند اين ضعف را پوشش دهند. 
موضوع جوانان وزنان 

ضرورت استفاده از زنان و جوانان در كابينه 
آينده حس��ن روحاني بيش از هر چيز بيان 
شده اما اصالح طلبان پا را فراتر گذاشته و از 
جوان شدن مديريت كشور سخن گفته اند. 
فرامرزيان در اين مورد گفت: مطالبه ديگر 
ما از آقاي روحاني ايجاد ظرفيت هايي براي 
استفاده از زنان و جوانان در مديريت آينده 
كشور است. به گفته او تنها با استفاده از چند 
وزير زن يا جوان در س��طح هيات دولت يا 
مديران بلند مرتبه اين مساله حل نمي شود 
و اضافه مي كند: ما معتقدي��م دولت آقاي 
روحاني موقعيت مناسبي دارد تا ظرفيتي 
را ايجاد كند كه زنان و جوانان بتوانند سهم 
بيشتري در مديريت هاي كالن كشور داشته 
باشند و دولت ايشان بايد چنين ظرفيتي را 
ايجاد كند تا بتوانيم چنين نيروهايي را براي 
آينده مديريتي كش��ور تربيت كنيم. او در 
ادامه مي گويد: ميانگين سني مديريت كشور 
از ميانس��الي عبور كرده و اين مي تواند يك 
زنگ خطر باشد. فرامرزيان ادامه مي دهد: 
بايد براي آينده كش��ور مدير تربيت كرد و 
دولت آقاي روحاني فرصت مناسبي است تا 
مكانيزم درستي در اين مسير اتخاذ شود. او 

همچنين درمورد ضرورت استفاده از زنان 
ني��ز گفت: 50 درصد جامعه اي��ران را زنان 
تش��كيل مي دهند و اين در حالي است كه 
اين بخش از جامع��ه هيچ نگاهي را كه آنها 
را نمايندگي كن��د در عرصه تصميم گيري 
و تصميم س��ازي ن��دارد و چنين موضوعي 
سبب مي شود زنان نس��بت به تصميمات 
و سياس��ت هاي مهم كشور احساس تعلق 
نداشته باش��ند. فرامرزيان در ادامه اضافه 
كرد: نبايد اجازه دهيم چنين حسي بر زنان 
كشور القا شود و بايد با اتخاذ سياست هاي 
درست در اين حوزه زنان را در تصميم گيري 

و تصميم سازي هاي مهم شريك كنيم. 
سهم خواهي اصالح طلبان از 

رييس جمهور، توسعه كشور است
در چند روز گذش��ته بحث س��هم خواهي 
اصالح طلب��ان از كابين��ه حس��ن روحاني 
جنجال ه��اي زيادي را به پا ك��رد. البته در 
همه ج��اي جهان اين ي��ك اتفاق طبيعي 
اس��ت كه متح��دان و حاميان ف��رد پيروز 
انتخابات از كابينه آينده سهم خواهي كنند 
و يك روال معمول اس��ت. از ژاله فرامرزيان 
پرسيديم آيا شخصي را براي وزارتخانه اي 
خاص به حس��ن روحاني پيشنهاد داده اند 
و او در پاس��خ گفت: نه، ما هيچ پيش��نهاد 
مصداق��ي به رييس جمه��ور نداديم و تنها 
مطالبات كل��ي خود را در چند س��ر فصل 
بيان كرديم. او در ادامه از برخي چهره هاي 
نزدي��ك به دول��ت گالي��ه ك��رد و گفت: 
متاسفانه در پي صحبت هاي روز پنجشنبه 
آقاي عارف برخي فرص��ت را براي تخريب 
چهره هاي اصالح طلب غنيمت شمردند و 
صحبت هايي را در اين مورد بيان كردند اما 
واقعيت اين اس��ت كه ديدار روز شنبه ما با 
رييس جمهور به هيچ عنوان سهم خواهانه 
نبود. او در ادامه گفت: س��هم اصالح طلبان 
از دولت، توسعه و پيشرفت كشور و تحقق 
برنامه هاي آقاي روحاني است. فرامرزيان در 
پايان گفت: ما هيچ نامي را براي وزارتخانه اي 
به رييس جمهور پيشنهاد نداديم، اما آنچه 
مشخص است، كارگزاران دولت بايد نسبت 
روش��ني با راي دهندگان به آقاي روحاني 
و همچني��ن وعده ه��اي ايش��ان در طول 
انتخابات داشته باشند تا تحقق اين وعده ها 

عملي شود.

گروه سياسي

خبرگزاري ايسنا

اعتم�اد آنالين، ش�يرين جمش�يديان|  محمدرضا ع�ارف، رييس 
فراكس�يون اميد مجل�س در گفت وگو ب�ا »اعتماد« به جلس�ه روز 
ش�نبه كميته تعامل ش�وراي عالي سياس�تگذاري اصالح طلبان با 
رييس جمهوري اش�اره كرد و گفت: جلس�ه خوبي ب�ا آقاي روحاني 
داشتيم. جهت گيري اصلي جلسه در خصوص چگونگي چينش كابينه 
دوازدهم بود. اعضاي حاضر در جلسه نيز نقطه نظرات و دغدغه هايي 
كه در رابطه با ارتقاي كابينه و كارهاي دولت داش�تند مطرح كردند. 
عارف با اش�اره به اينكه ادامه تعامل ش�وراي عالي سياس�تگذاري 
اصالح طلبان با دولت از ديگر مباحث طرفين بود، گفت: جمع بندي 
مباحثي كه از استان ها در اختيار داشتيم و در جلسه پنجشنبه شوراي 
عالي با ش�وراي اصالحات استان ها و نمايندگان شوراها مطرح شده 
بود را نيز به اطالع رييس جمهوري رسانديم و ايشان هم از اين نقطه 
نظرات اس�تقبال كرد. رييس فراكس�يون اميد مجلس در خصوص 
اختالفات اخير در جريان اصالحات در خصوص فعاليت هاي شوراي 
عالي سياس�تگذاري نيز گفت: هيچ اختالفي نيس�ت. وي افزود: در 
دو دوره اي كه ش�وراي عالي تش�كيل ش�ده و اتفاقا عملكرد بسيار 
ارزشمندي هم داشته بالفاصله بعد از انتخابات مباحثي را در جامعه 
نخبگي مطرح كرديم كه در خصوص ارتقاي انس�جام و همبستگي 
اظهارنظر شود ضمن اينكه درون ش�وراي عالي نيز در حال ارزيابي 
عملكرد هستيم، طبيعتا هر پيشنهاد ونقدي شود استقبال مي كنيم 
و اميدواريم طي چند ماه آينده با جمع بندي نظرات به تصميم منطقي 
برسيم. عارف در خصوص پيشنهاد رسول منتجب نيا، قائم مقام حزب 
اعتمادملي مبني بر تش�كيل مجلس اصالحات براي رفع اختالفات 
گفت: پيش�نهاد آقاي منتجب نيا در سنوات گذشته نيز مطرح شده 
بود، اما براي تشكيل مجلس اصالحات بايد به نوعي سازوكار عملي 
برسيم كه طبيعتا مورد استقبال خواهد بود. رييس فراكسيون اميد 

مجلس در ادامه گفت وگو با اعتمادآنالين در خصوص مباحثي مبني 
بر سهم خواهي اصالح طلبان از دولت كه از سوي برخي افراد حاضر در 
جريان رقيب مطرح مي شود نيز گفت: از ابتدا اعالم كرديم، دوره قبل 
هم نشان داديم كه به دنبال هيچ سهم خواهي از دولت نيستيم و به 
همين دليل نه شوراي عالي و نه فراكسيون اميد تاكنون وارد مصاديق 
نشده اند. نگاه ما ارتقاي كيفيت دولت است و طبيعتا نظرات خود را 
درخصوص كانديداه�ا و نفراتي كه مطرح هس�تند اعالم مي كنيم. 
تاكنون نه سهم خواهي كرديم و نه در آينده چنين خواهيم كرد. عارف 
در پاسخ به اينكه آيا در ديدار روز گذشته با رييس جمهور نظري در 
خصوص وزراي كابينه دوازدهم خواسته شد يا خير، گفت: طبيعتا در 
مباحث غيررسمي ممكن است درخصوص مصاديق نيز مطالبي مطرح 
شود اما در جلسه رسمي وارد هيچ مصاديقي نشديم و تنها نظرات را 
گفتيم. البته فراكسيون اميد از عملكرد وزرا ارزيابي دارد كه ان شاءاهلل 
به صورت محرمانه تقديم رييس جمهوري خواهيم كرد. وي تصريح 
كرد: دوستان ما در فراكس�يون آمار وزرا و اينكه نمرات افراد در چه 
شرايطي هست را اعالم كرده اند، اما اميدواريم اسامي محرمانه بماند 
تا تقديم آقاي رييس جمهور كنيم. عارف با تاكيد بر اينكه رايزني در 
خصوص كابينه را در س�طح تمامي فراكس�يون هاي مجلس توصيه 
مي كنيم، گفت: براي افزايش س�طح كاراي�ي دولت چنين اقداماتي 
الزم است بر همين اساس دولت هم نبايد براي رايزني به يك جريان 
يا يك فراكسيون خاص محدود شود؛ همه فراكسيون هاي مجلس بايد 
رايزني كنند تا نتيجه بهتري به دست  آيد. وي در خصوص انجام ديدار 
اعضاي فراكسيون اميد مجلس با روحاني نيز گفت: بايد منتظر ماند. 
ايشان در جلسه روز گذشته اش�اره كردند كه ان شاءاهلل در روزهاي 
آينده نيز جلس�ه اي را با فراكسيون خواهيم داش�ت كه قاعدتا اگر 

تشكيل شود در آنجا نقطه نظرات را مطرح خواهيم كرد. 

عارف در گفت وگو با »اعتماد«: 
 گزارش محرمانه عملكرد وزرا براي روحاني 

انتظارات 
فراكسيون 
مستقلين از 

روحاني
داخل�ي  سياس�ت  در 
فراكس�يون مس�تقلين 
انتظار دارد وزرايي بيايند 
كه همگام با دولت باشند.  
در اي�ن ح�وزه اف�رادي 
بيايند كه در رابطه با همه 
مس�ائل بتوانن�د قدرت 
چانه زني با مقامات ارشد 
كشور داش�ته باشند. ما 
در هم�ه رايزني هاي مان 
با صداي بلن�د مي گوييم 
كابين�ه اي مي خواهي�م 
ك�ه وزراي آن بتوانن�د با 
س�اير قوا و مقامات ارشد 
عالي كشور ارتباط داشته 
باشند و بتوانند كشور را از 

بن بست دربياورند.

زينب صفري

بح��ث چين��ش كابين��ه 
دوازدهم و نزديك تر شدن به 
موعد رونمايي از آن فراكسيون هاي سياسي 
مجلس را به تكاپو واداشته است. درست به 
موازات فراكسيون اميد و تالش هايش براي 
چينش كابينه اي هرچ��ه نزديك تر به راي 
مردم، فراكسيون هاي مستقلين و واليي كه 
اتفاقا به تازگي از يكديگر جدا ش��ده و از زير 
چتر فراكس��يون واليت خارج شده اند هم 
بيكار ننشسته اند. فراكسيون مستقلين را 
در واقع اصولگرايان ميانه رو حامي روحاني 
تشكيل مي دهند كه در انتخابات هم براي 
حمايت از او س��تادي تاسيس كرده بودند. 
تركيب فراكس��يون والي��ي را نمايندگان 
اصولگرايي تش��كيل مي دهند كه منتقد و 
مخالف با سياست هاي دولت هستند. با اين 
همه هر دوي اين فراكسيون ها در تالشند 
تا هرچه بيشتر در تركيب و چينش كابينه 
اثرگذار ش��وند. روايت يك��ي از نمايندگان 
فراكسيون واليي هم نش��ان مي دهد علي 
الريجاني، ريي��س مجلس هم در اين ميان 

مشغول رايزني هاي خودش است. 
محمدجواد ابطحي، نماينده خميني شهر 
و عض��و فراكس��يون واليي درب��اره برنامه 
اين فراكس��يون براي اثرگذاري بر كابينه 
دوازده��م به »اعتم��اد« مي گوي��د: آقاي 
الريجان��ي در ارتب��اط ب��ا كابين��ه ارتباط 
تنگاتنگي با دولت دارد و ما مي خواهيم از اين 
پتانسيل او استفاده كنيم تا وزراي معرفي 
شده وزراي كارآمد انقالبي و توانمند باشند. 
ابطحي توضيح مي دهد قرار اس��ت كميته 
15نفره فراكسيون واليي درخصوص نحوه 

تعامل با آقاي رييس جمهور و معرفي وزرا و 
كابينه دوازدهم با آق��اي الريجاني رايزني 
كنند. اما هنوز اين جلسه برگزار نشده است. 
اش��اره ابطحي به كميته تعاملي اس��ت كه 
در فراكس��يون واليي به رياست حميدرضا 
حاجي بابايي و با حضور چهره هايي همچون 
محم��د دهقان، حس��ن بيگ��ي، كوهكن، 
مصري، پژمانفر، كوچكي ن��ژاد، قاضي پور، 
بيگي، مفتح، كمال شهرياري، حسينعلي 
ش��هرياري، اديان��ي، ش��اعري، زاهدي و 
بهمني تشكيل شده است. به گفته ابطحي 
اين كميته قرار بود روز گذش��ته نخستين 
نشس��ت خودش را ب��ا الريجان��ي، رييس 
مجلس برگزار كند اما اين جلسه به تعويق 

افتاد تا به روزهاي آينده موكول شود. 
ابطح��ي مي گويد ما مالك ه��اي خودمان 
براي انتخاب وزرا و به ويژه انقالبي و كارآمد 
بودن آنها را مشخص كرده ايم هرچند آقاي 
روحاني از ما ليس��تي نخواس��ته است اما 
آمادگي داريم تا در صورتي كه اين ليست از 
ما درخواست شود اسامي وزراي پيشنهادي 
خودم��ان را ارايه كني��م. او مي گويد كانال 
ارتباط آنها با دولت در بحث چينش كابينه 
عل��ي الريجاني اس��ت و تصميمات بعدي 
آنها بعد از برگزاري نشس��ت با او مشخص 

خواهد شد. 

مستقالن: دولت به نظرات مان توجه 
نكند نبايد انتظاري هم داشته باشد

اما روند تالش ها و رايزني هاي فراكس��يون 
مس��تقلين را جعف��رزاده ايمن آب��ادي، 
نايب رييس اين فراكس��يون به »اعتماد« 
مي گويد. او همان ابتداي سخنانش تاكيد 
مي كند: فراكسيون مستقلين خيلي موافق 

با ورود به مصاديق و تعيين افراد نيست. ما 
فقط ش��اخص هاي مان را مطرح مي كنيم. 
به گفته او فراكس��يون مستقلين يكسري 
ش��اخص هاي عمومي و هم شاخص هاي 
اختصاصي براي انتخاب وزرا تعريف كرده 
اس��ت. جعف��رزاده مي گويد فراكس��يون 
مس��تقلين تاكنون هيچ نشست رسمي با 
دولتي ها درباره كابينه نداشته است. هرچند 
نشس��ت هاي غيررس��مي زيادي را برگزار 
كرده اند. وقتي از او مي پرسم كه محتواي اين 
نشست هاي غيررسمي چه بوده؟ مي گويد: 
دولت در روند انتخاب وزرا و چينش كابينه 
خيلي سكرت كار مي كند. البته ما هم خيلي 
اصراري نداريم افراد را براي ما تبيين كنند. 
من و دوستانم روي اسامي اصراري نداريم. 
اما اصرار داريم فردي كه مي آيد يكس��ري 
اقدامات و كارهاي مشخصي را انجام دهد. 
وزراي انتخابي يكسري ويژگي هاي فردي را 
داشته باشند و در برنامه هاي شان موضوعات 
مشخصي لحاظ شود. او با صراحت مي گويد: 
اگر دولت نخواهد ب��ه اين موارد توجه كند 

قطعا نبايد از ما هم انتظاري داشته باشد. 
با وجود تاكيد جعف��رزاده بر عدم ورود آنها 
ب��ه مصاديق ام��ا زمزمه هايي ك��ه در البي 
مجلس درباره تالش و حمايت فراكسيون 
مس��تقلين براي حف��ظ رحماني فضلي در 
جايگاه وزارت كشور وجود داشت را با او در 
ميان گذاشتم كه پاسخ داد من نخستين بار 
است كه اين موضوع را مي شنوم. اصال اراده 
ما اين است كه بر هيچ فردي تمركز نكنيم. 
او از ديدارهاي احتمال��ي علي الريجاني و 
روحاني درباره كابينه بي اطالع است و درباره 
جلس��ات فراكسيون مس��تقلين با رييس 
مجلس هم مي گويد كه: م��ا هنوز كاري با 

آقاي الريجاني نداريم. چون درباره چينش 
كابينه ارتباطي با آقاي الريجاني نمي بينيم. 
اما با خود اعضاي دولت كارهايي مي كنيم. 
ما در حال حاضر در ديدارها و نشست هايي 
كه ب��ا دولتي ه��ا داريم ش��رايط عمومي و 
اختصاصي مان را اعالم مي كنيم و مي گوييم 
كه اگ��ر از ما راي مي خواهند قبل از معرفي 

وزرا بايد اين شرايط در آنها لحاظ شود. 

  مستقالن چه انتظاري از روحاني دارند؟
اما ش��رايطي كه جعفرزاده به آنها اش��اره 
مي كن��د چيس��ت؟ پاس��خ نايب ريي��س 
فراكسيون مس��تقلين اين است كه كسي 
ك��ه مي خواهد به عنوان وزي��ر وارد كابينه 
دوازدهم ش��ود بايد بگويد برنامه شش��م را 
اجرا مي كند يا خير. بگويد اسناد باالدستي 
مانند سياس��ت هاي ابالغي مق��ام معظم 
رهبري را اجرا خواهد كرد؟ بگويد در حوزه 
اقتصاد مقاومت��ي چه مي خواه��د بكند؟ 
مثال كس��ي كه به وزارت ني��رو مي آيد بايد 
تكلي��ف آب را براي ما مش��خص كند. آب 

در اين كش��ور بحران زا شده است. او تاكيد 
مي كند در سياست داخلي هم انتظار داريم 
وزرايي بيايند كه همگام با دولت باشند. نه 
اينكه فردي بيايد كه سياس��ت هاي دولت 
را قبول نداشته باش��د. به اعتقاد جعفرزاده 
در سياس��ت داخلي نيازمند حضور افرادي 
هستيم كه در رابطه با همه مسائل بتوانند 
ق��درت چانه زني با مقامات ارش��د كش��ور 
داش��ته باش��ند. او مي گوي��د م��ا در همه 
رايزني هاي م��ان با ص��داي بلند مي گوييم 
كابينه اي مي خواهيم كه وزراي آن بتوانند 
با ساير قوا و مقامات ارشد عالي كشور ارتباط 
داشته باش��ند و بتوانند كشور را از بن بست 
دربياورن��د و قدرت رايزن��ي و البي گري را 
داشته باش��ند. به اعتقاد جعفرزاده وزيري 
كه در خودش و ساختمانش فرو رفته باشد 
و حتي نداند كه در طبقه چندم ساختمان 
وزارتخانه نشسته چطور مي خواهد مسائل 
را حل كند. با همه اينها پيش بيني جعفرزاده 
اين است كه نسبت به دور قبل قطعا باالي 

60درصد كابينه تغيير خواهد كرد.

ارتباط تنگاتنگ الريجاني و روحاني درباره كابينه
»اعتماد« از رايزني  فراكسيون هاي اصولگراي مجلس گزارش مي دهد

گزارش روز


