
ابتكار: گفت وگوي ملي، تنش هاي سياسي را كم خواهد كرد
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 اميدواریم با تعامل
 به تغييردركابينه برسيم

 در ديدار نمايندگان مستقل مجلسجزييات چينش كابينه در گفت وگوي »اعتماد« با محمود صادقي: 
با رييس جمهور چه گذشت؟

وعده روحاني از تغيير 50 
درصدي كابينه و حضور زنان

گروه سياس�ي| اهالي بهارستان هم 
مانند بسياري از گروه هاي سياسي، اين 
روزها مهمان رييس جمهور بودند. در آس��تانه تشكيل 
كابينه جديد همه گروه ها در تالش هس��تند تا نظرات 
و پيشنهادات خود را به گوش رييس جمهور برسانند و 
در اين ميان شايد نمايندگان مجلس نقش متفاوت تري 
داشته باشند، هر چه باشد آنها هستند كه با راي خود به 
وزراي پيشنهادي مي توانند ياريگر حسن روحاني باشند 
يا اينكه در مسير تشكيل كابينه جديد برايش دشوراي 
به بار بياورند. اكنون جزيياتي از ديدار اعضاي فراكسيون 
مستقلين مجلس با روحاني منتشر شده است. اين در 
حالي است كه فراكسيون واليي كه در دسته منتقدان 
روحاني شمرده مي شوند، قرار است ديداري با او داشته 
باشند. روحاني در ديداري كه با فراكسيون مستقلين 
داشته بر تغيير 50 درصدي كابينه و اعضاي فراكسيون 
مستقالن هم بر لزوم تقويت تيم اقتصادي دولت تاكيد 

داشته اند. 
 حساسيت مستقلين واليي درمورد تقويت

تيم اقتصادي دولت
مه��رداد الهوتي، نماينده لنگ��رود در گفت وگو با ايلنا 
جزيياتي از ديدار فراكس��يون مس��تقلين با روحاني را 
بيان كرده اس��ت و مي گويد: نمايندگان نقطه نظرات 
خود را مطرح ك��رده و به ويژه درم��ورد تيم اقتصادي 
حساسيت هايي داشتند كه افرادي قوي تر مشغول به 
كار شوند و آقاي روحاني نيز بر اين مهم تاكيد داشتند. 
الهوت��ي تصريح كرد: رييس جمه��وري درباره اهداف 
دولت دوازدهم تاكيد داشت كه برخي مسائل اقتصادي 
همچون س��اماندهي نظام بانكي، بيكاري، ساماندهي 
وضعيت موسس��ات مالي و اعتباري، صيانت از محيط 
زيس��ت، افزايش س��رمايه گذاري خارجي و پيگيري 
سياست اقتصاد مقاومتي مورد توجه خواهد بود. آقاي 
روحاني همچنين بر اهميت جذب س��رمايه خارجي 
تاكيد كرده و گفتند كه عالوه بر جذب سرمايه گذاري 
داخلي، بايد توجه ويژه به موضوع سرمايه گذاري خارجي 
براي پيشبرد اهداف كالن اقتصادي كشور داشته باشيم. 
سخنگوي فراكسيون مستقلين مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به بخشي از س��خنان رييس جمهوري در اين 
نشست اعالم كرد: جمع بندي آقاي روحاني اين بود كه 
50 درصد كابينه به همين روال موجود به كار خود ادامه 
خواهد اما 50 درصد از كابينه فعلي تغيير خواهد كرد. 
او با اشاره به طرح مطالبه ش��هروندان و راي دهندگان 
درمورد استفاده از جوانان و زنان در كابينه يادآور شد: 
آقاي روحاني در اين جلس��ه بر حض��ور زنان در كابينه 
تاكيد كرده و گفتند كه حتما زنان حضوري پررنگ تر 
در كابينه بعدي خواهند داشت و بيش از كابينه فعلي 

مورد استفاده قرار مي گيرند. 
دفاع رييس جمهور از قرارداد توتال

اگرچه موضوع ديداره��اي اين روزهاي رييس جمهور 
كابينه است و دغدغه بيش��تر گروه هاي سياسي امروز 
چگونگي تشكيل كابينه آينده است اما به نظر مي رسد 
نمايندگان فراكسيون مستقلين مجلس با دغدغه هاي 
ديگري هم نزد رييس جمهور رفته ان��د. قرارداد توتال 
كه بزرگ ترين قرارداد نفتي ايران در دهه گذشته است 
بسيار مورد هجمه مخالفان دولت قرار گرفت. الهوتي 
در گفت وگ��و با ايس��نا جزييات ديگ��ري را نيز مطرح 
مي كند و مي گويد: آقاي روحاني همچنين گفتند كه در 
خصوص قرارداد توتال با افراد صاحب نظر و كارشناسان 
اقتصادي مشورت شده و ايشان از اين قرارداد در راستاي 
سرمايه گذاري هاي خارجي كشور دفاع كردند و ما هم 
معتقديم كه حرف ايشان درست است؛ همچنان كه در 
برنامه ششم عدد سرمايه گذاري خارجي مشخص شده 
است. الهوتي اضافه كرد: اعضاي فراكسيون مستقلين 
همچنين در اين جلسه عنوان كردند كه همه جريانات 
سياس��ي در پيروزي آقاي روحاني نقش داش��ته اند و 
درست نيس��ت كه فقط يك جريان در مورد كابينه از 
ايشان مطالبه گري داشته باش��د. تاكيد ما اين بود كه 
آقاي روحاني به عنوان بنيانگذار فرهنگ اعتدالي اين 
مش��ي را در دولت دوازدهم و تشكيل كابينه نيز مالك 
عمل قرار دهد. عبدالرضا عزيزي، عضو هيات رييس��ه 
فراكس��يون مس��تقالن واليي مجلس هم كه در اين 
ديدار حضور داشت در گفت وگو با فارس اظهار داشت: 
رييس جمهور با بيان اينكه اشتغال خالص ايجاد شده در 
سال هايي 94 و 95 بين 640 هزار تا 650 هزار در سال 
بود، افزود كه ايجاد اشتغال براي 900 هزار به باال در سال 
نيازمند سرمايه گذاري داخلي و خارجي است و به ويژه 
در مورد سرمايه گذاران خارجي اين نكته اهميت دارد 
كه بايد به همراه خود تكنولوژي را نيز بياورند. عزيزي 
خاطرنشان كرد: روحاني با اش��اره به ارتباطات خود با 
رهبر معظم انقالب گفت كه عالوه بر مس��ائل كاري و 
بحث دولت، ارتباط و دوستي من با رهبر معظم انقالب 
به 50 س��ال قبل باز مي گردد و ط��ي اين مدت با رهبر 
معظم انقالب رفت و آمد خانوادگي داش��تم و در همه 
امور با ايشان مشورت مي كنم و دولت متعلق به ايشان 
است و اگر دس��توري بدهند حتما اطاعت مي كنيم. او 
افزود: رييس جمهور اظهار داشت من به وزرا گفته ام كه 
اگر مقام معظم رهبري از شما چيزي بخواهند آن را اجرا 

كنيد و بعد به من اطالع دهيد. 

   امي�ر بني طرف�ي، مديرعامل س�ازمان صنايع 
هوايي كش�ور گف�ت: در بحث طراح�ي و توليد 
مش�ترك بالگردها در حال كارك�ردن با روس ها 
هس�تيم ك�ه در بحث طراح�ي مش�ترك كار به 
مرحله اجرايي نرس�يده اما زمينه هاي آن فراهم 
ش�ده و ق�رارداد آن در حال نهايي ش�دن و امضا 

اس�ت. فارس
   رزماي�ش روي نقش�ه ناهمتراز والي�ت ۹۶ به 
صورت دو طرفه و كنترل ش�ده ب�ا هدف ورزيده 
كردن دانش�جويان دانش�گاه فرماندهي و ستاد 
ارت�ش درخصوص وظايف فرماندهي و س�تاد در 

محيط عملياتي ناهمتراز برگزار شد. مهر
   پروانه مافي، عضو كميسيون ماده ۱0 احزاب: اگر 
در بررس�ي مجدد جبهه       مردمي و ديگر جبهه ها، 
احزابي كه معرفي مي كنند شرايط الزم را نداشته 

باشند، فعاليت آنها    منتفي مي شود. ايسنا 

سردار حسين دهقان، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح با اش��اره به راهبرد وزارت دفاع در تقويت و روز 
آمد سازي پدافند هوايي كشور در بردهاي پست، متوسط 
و بلند اظهارداشت: سامانه صياد 3 با برد عملياتي حدود 
120 كيلومتر و ارتفاع پ��روازي 27 كيلومتر در مقابل 
تهديدات هوايي در برد متوس��ط و بلند طراحي شده 
است. به گزارش فارس، وزير دفاع افزود: موشك صياد3 
بر اس��اس آخرين فناوري هاي روز دنيا طراحي شده و 
قادر است با انواع مختلف تهديدات مانند هواپيماهاي 
جنگن��ده رادار گري��ز، هواپيماهاي بدون سرنش��ين، 
موشك هاي كروز، بالگردها و انواع مختلف پرنده هاي 
مدرن داراي مانور، س��رعت و ارتفاع ب��اال در محدوده 
عملياتي خود درگير شود. وي افزود: اين موشك داراي 
هدايت تركيبي و مجهز به جست وجوگرهاي پيشرفته 
فعال، نيمه فعال و همچنين مادون قرمز است. وزير دفاع 
گفت: اين موشك از قابليت هاي پيشرفته مقابله با انواع 

جنگ الكترونيك برخوردار است. 

وزارت اطالعات در اطالعيه اي نوشت: 
»به دنبال انتش��ار برخي اظهارنظرها و 
اخبار در رسانه هاي گروهي مبني برتفاوت ديدگاه وزارت 
اطالعات با ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز درباره 
برآورد حجم قاچاق ساالنه كاال در كشور، بدين وسيله 
اعالم مي دارد كه وفق ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز، وزارت اطالعات يكي از اعضاي اصلي ستاد و عضو 
فعال كارگروه هاي مختلف تش��كيل شده ذيل ماده 4 
قانون مزبور از جمله كارگروه برآورد حجم قاچاق است 
و در فرآين��د جمع آوري اطالعات پاي��ه و برآورد حجم 
قاچاق ساالنه كشور وفق دستورالعمل اجرايي ماده 16 
قانون مزبور، حضور موثر داشته و در اين ارتباط نظري 
متفاوت از ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز ندارد.«

گروه سياسي| ميهمان »بدون تعارف« اين هفته خبر 
20:30، در ابتداي برنامه اينگونه معرفي مي شود: »در 
روستاي اژه از توابع اصفهان و در خانواده اي كشاورز به 
دنيا آمد؛ تحصيالت حوزوي را در مدرسه حقاني ادامه 
داد و در دانشگاه نيز در رشته حقوق بين الملل تحصيل 
كرد، او يكي از 22 مقام ايراني است كه اتحاديه اروپا در 
سال 1390 ورود آنها را به كشور هاي اين اتحاديه ممنوع 
اعالم كرد«. محس��ني اژه اي معاون اول دستگاه قضا، 
قاضي 61 ساله اي است كه در برنامه اين هفته شبكه دو 
سيما، در پاسخ به سوالي در خصوص تاكيداتش براي 
برگزاري علني دادگاه هاي مفاسد اقتصادي گفت: بنده 
اين موضوع را منحصرا درباره مفاس��د اقتصادي عرض 
نكرده ام؛ اعتقاد من اين اس��ت ك��ه دادگاه علني اثرات 
مثبت خيلي زيادي دارد. ما مي گوييم دادگاه علني باشد 
كه قابل پخش باشد؛ صدا و سيما پخش كند و رسانه ها 
هم بتوانند به آن بپردازند. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ 
به اين سوال كه مي گويند بابك زنجاني قرباني است و 
پشت پرده، دانه درشت هاي ديگري هستند، اظهار كرد: 
»تاكنون هيچ كس چنين چيزي با ش��اهد يا قرينه اي 
ارايه نداده اس��ت. تنها چيزي كه گفته اند اين است كه 
نمي ش��ود يك نفر به تنهايي اين كار را بكند كه قاعدتا 
تنها نبوده است. ما هر چه به نظرمان مي رسيده، از رو، 

پشت و جانب پرده را در اين پرونده بررسي كرده ايم.«
مجري سوالي در مورد مجازات هاي جايگزين و حذف 
اعدام قاچاقچيان مواد مخدر پرسيد كه محسني اژه اي 
با تاكيد بر اينكه دس��تگاه قضا طرفدار اعدام نيس��ت، 
تصريح كرد: در مورد مواد مخ��در كه امروز دنيا به آن 
مبتالس��ت، عده اي مي گويند اعدام زياد اس��ت. اصال 
قوه قضاييه طرفدار اين نيست كه افراد اعدام شوند؛ بلكه 
مي گوييم بس��ته اي تعريف شود كه با اين فساد بزرگ 
خانمانسوز برخورد شود و اگر امكان داشت، اعدام هم 
در آن كمتر مي شود. ما فكر نمي كنيم كه تنها اعدام در 
بازدارندگي جرايم مربوط ب��ه قاچاق مواد مخدر موثر 
است؛ بلكه اعدام يك تاثير دارد، درمان يك تاثير دارد؛ 
پيشگيري يك اثر دارد و اين مجموعه بايد انجام شود 
تا اثر كامل خودش را بگذارد و اين قضيه را ان ش��اءاهلل 
به صفر برس��اند. اعتقادمان اين است كه اگر اعدام ها و 
مجازات هاي بسيار سنگين نبود، وضع بسيار بدتر بود. 
در واق��ع اعدام در بازدارندگي اين جرايم تاثير خودش 
را گذاشته؛ ولي تاثير صددرصدي در مورد اعدام اصال 

نبايد انتظار داشت. 

مديركل امور مرزي وزارت كشور از توقيف يك فروند 
شناور صيادي با مالكيت عربستان همراه با پنج تبعه 
هندي خبر داد. به گزارش ايلنا، مجيد آقابابايي درباره 
توقيف يك شناور متعلق به عربستان سعودي گفت: 
يك فروند ش��ناور صيادي صبح پنجشنبه با مالكيت 
عربستان سعودي همراه با پنج تبعه هندي كه صياد 
بوده اند به صورت غيرمجاز وارد آب هاي س��رزميني 
جمهوري اسالمي ايران ش��دند كه توسط نيروهاي 
نظامي ايران دستگير و بازداشت شدند. او ادامه داد: با 
توقيف اين ش��ناور و بازداشت صيادان افراد حاضر در 
آن براي طي مراح��ل قانوني تحويل درياباني نيروي 
انتظامي شدند كه پس از تكميل پرونده اين افراد در 
اختيار مقامات قضايي قرار مي گيرند. او با اشاره به ورود 
غيرمجاز ش��ناورهاي صيادي به آب هاي سرزميني 
كشور اظهار داش��ت: به دليل آنكه در سطح آب هاي 
مرزي مشترك همانند مرزهاي خاكي عاليم مرزي 
وجود ندارد، حضور ش��ناورهاي مختلف در آب هاي 
سرزميني ديگر كشورها طبيعي است و ممكن است 
ك��ه در برخي از مواق��ع، اين حضور ب��ه دليل خرابي  
شناورها، خرابي GPS يا اشتباه و محاسبه غيردقيق 

ملوانان صورت گيرد. 

پيشخوان

اطالعيه

وزير دفاع: 
موشك صياد 3 از قابليت هاي 
پيشرفته مقابله با انواع جنگ 

الكترونيك برخوردار است

اطالعيه وزارت اطالعات 
درباره برآورد حجم قاچاق 

ساالنه كاال در كشور

معاون اول دستگاه قضا: 
 دستگاه قضا

طرفدار اعدام نيست

توقيف يك فروند شناور 
صيادي با مالكيت عربستان

سرخط خبرها گزارش 2 گفت و گوي روز

حضور زنان در 
كابينه منتفي است

زن�ان  حض�ور  بح�ث 
نظ�ر  ب�ه  كابين�ه  در 
مي آي�د منتف�ي باش�د. 
ر  د ر  ييس جمه�و ر
اش�اره  ب�ا  اول  دي�دار 
ب�ه محدوديت ه�ا گفت 
نتواستيم از زنان استفاده 
كنيم. ام�ا اين را هم گفت 
كه در معاونت ها و مديران 
كل از حضور آنها استفاده 
خواهيم كرد. البته ايشان 
اش�اره اي هم داش�ت كه 
ش�ايد در ميانه راه بعد از 
يك�ي دوس�ال كابينه را 
ترمي�م كن�د و از زنان در 
اين مرحله استفاده شود. 

در روزهاي�ي ك�ه بحث 
چينش كابينه دوازدهم 
داغ اس�ت اصالح طلب�ان دو دي�دار 
مهم با رييس جمهور داش�ته اند؛ يكي 
در قالب كميت�ه تعامل ش�وراي عالي 
سياستگذاري اصالح طلبان و ديگري 
در قال�ب فراكس�يون امي�د. محمود 
صادقي، نماينده تهران در هر دو ديدار 
حاضر بوده اس�ت. اگرچه محتواي اين 
دو جلس�ه به صورت رس�مي منتش�ر 
نش�ده اما ش�نيده ها و اظهارنظرهاي 
برخي اصالح طلبان گوياي اين اس�ت 
كه تركيب كابينه بعدي چندان به مذاق 
اصالح طلب�ان خوش نيامده اس�ت. با 
محمود صادق�ي درباره آنچ�ه در اين 
دو جلس�ه گذش�ته اس�ت، گفت وگو 
كرديم. او از س�ه منبع مورد مش�ورت 
رييس جمه�ور ب�راي چين�ش كابينه 
س�خن گف�ت و از اينكه ش�اكله كلي 
كابينه بس�ته ش�ده و تنها 5 يا ۶ وزير 
تكليف شان قطعي نشده است. صادقي 
مي گوي�د رييس جمهور تم�ام وزراي 
پيش�نهادي خ�ودش را ن�زد رهبري 
برده و در حال رايزني با ايش�ان است. 
او همچني�ن مي گوي�د معرف�ي وزير 
زن در كابين�ه دوازدهم منتفي اس�ت 
هر چند رييس جمهور گفته ش�ايد در 
ميانه راه و هن�گام ترميم كابينه بتواند 
از آنها استفاده كند. صادقي در تحليل 
چرايي دور ش�دن كابين�ه از انتظارات 
اصالح طلبان از فش�ار برخي طيف ها و 
شخصيت ها در مجلس بر رييس جمهور 
س�خن مي گويد. او در مجموع ارزيابي 
اميدواركنن�ده اي از چين�ش كابين�ه 
دوازدهم ندارد اما در عين حال مي گويد 
بناي فراكسيون اميد و اصالح طلبان بر 
حمايت و تقويت دولت اس�ت. مشروح 
گفت وگ�وي »اعتماد« ب�ا او را در ادامه 

بخوانيد: 

  شما در هر دو جلسه اصالح طلبان 
با آقاي روحاني حضور داش�تيد. 
مي خواه�م بدانم برداش�ت كلي 
ش�ما از فض�اي گفت وگو ها ميان 
اصالح طلب�ان و آق�اي روحان�ي 
چق�در با آنچ�ه كه ما اي�ن روزها 
مي شنويم و چندان هم خوشايند 
اصالح طلبان نيس�ت هم خواني 

دارد؟
ببيني��د واقعي��ت اين اس��ت كه بخش��ي 
از انتظ��ارات اصالح طلب��ان در چين��ش 
كابينه لحاظ نش��ده اس��ت. در ديدار اول 
)ديداركميته تعامل شوراي سياستگذاري 
اصالح طلبان با ايش��ان( هدف اصلي اين 
بود كه ارتباط مجموع��ه اصالح طلبان به 

صورت نهادينه با آق��اي روحاني پيگيري 
شود و در ادامه كار دولت اين موضوع تداوم 
داشته باش��د. يعني خواست ما اين بود كه 
اين موضوع به صورت س��اختاري و مثال با 
تعريف يك كارگروه به طور مستمر دنبال 
شود. موضوع ديگر انتظاري بود كه جامعه 
از كابينه دوم آقاي روحان��ي دارد. اما اين 
انتظار متفاوت از كابينه اول است. كابينه 
اول در ش��رايط خاص��ي و ب��ا مجلس نهم 
بسته شد و رييس جمهور محدوديت هاي 
قاب��ل دركي داش��ت اما بخش زي��ادي از 
اي��ن محدوديت ها با وج��ود مجلس دهم 
مرتفع شده است. من خودم در آن جلسه 
تصريح كردم ما در ايام تبليغات انتخابات 
رياست جمهوري هر جا كه با دانشجويان 
يا مردم درب��اره كابين��ه و عملكرد دولت 
صحب��ت مي كرديم مي گفتي��م كه آقاي 
روحاني كابين��ه اولش را ب��ا مجلس نهم 
هماهنگ كرد و فشارهايي كه به خصوص 
در وزارت عل��وم بود، تحمل كرد. اما از اين 
به بعد با مجلس دهم قرار اس��ت كار كند و 
طبيعي است كه عيار اصالح طلبي كابينه 
حتما باالتر خواهد رفت. يعني خود ما هم 
اين اميدواري را داش��تيم و ب��ه مردم هم 
منتقل مي كرديم و خيلي هم در راي آنها 
موثر بود. من به رييس جمهور گفتم ش��ما 
وعده ها و شعارهايي را داده ايد كه مردم بر 
مبناي آنها اميدوار ش��دند و اعتماد كردند 
و راي دادند. مردم ب��ر مبناي اين وعده ها 
انتظار ارتقاي سياس��ي دولت را دارند. ما 
تاكيد كرديم به ويژه در سياس��ت داخلي 
و وزارت كش��ور انتظار بيش��تري مي رود. 
من در ديدار اول با صراحت بر موضوع رفع 
حصر تاكيد كردم. گفتم ما هر جا مي رفتيم 
در دورترين نقاط كش��ور م��ردم با وجود 
مشكالت معيش��تي و اقتصادي خواسته 
اول شان رفع حصر بود و اين را هم با صداي 
بلن��د به خود آقاي روحان��ي اعالم كردند. 
من گفت��م االن در پيگيري اين خواس��ته 
بايد كابينه اي چيده شود كه همسو باشد 
و بتواند در اين مسير حركت كند. در بحث 
زنان و جوانان در ه��ر دو ديدار گفتيم كه 
انتظار مي رود يك��ي دو وزير زن در كابينه 
باشند و از جوانان بيشتر استفاده شود. البته 
ما سعي كرديم مصداقي صحبت نكنيم تا 
جنبه سهم خواهي پيدا نكند. ما تاكيدمان 
بر پايبندي به شعارهاي ايام انتخابات بود. 
  برداش�ت ش�ما از صحبت ه�اي 
آقاي روحاني چه بود؟ معلوم شد 
كه چه مقدار از كابينه در تعامل با 

اصالح طلبان چيده شده؟
آقاي روحاني در هر دو ديدار گفتند من از 
اين تعامالت اس��تفاده مي كنم. ايشان در 
ديدار اول سيس��تم خودشان در چينش 
كابين��ه را توضيح داد ك��ه از چه منابعي 
مش��ورت مي گيرد. ايش��ان گفت از س��ه 
دسته به من ليست دادند. يك دسته ستاد 

انتخاباتي ايشان با محوريت آقايان بانك و 
شريعتمداري؛ دسته دوم اصالح طلبان با 
محوريت آقاي جهانگيري كه ليس��تي را 
به ايشان داده اند. آقاي روحاني گفت من 
به آقاي جهانگيري گفتم فكر كن خودت 
رييس جمهور هستي و مي خواهي كابينه 
را بچين��ي و همان اف��راد را به من معرفي 
كن. دسته س��وم هم اصولگرايان معتدل 
بودند كه به ايشان ليس��ت داده اند. آقاي 
روحاني گفت در نهايت همه اينها را دفترم 
جمع بندي كرده اس��ت. ايش��ان گفت در 
كنار اينها دو عامل تعيين كننده هم وجود 
دارد. اول نظ��رات رهب��ري و دوم هم راي 
اعتماد مجلس. به هر حال آقاي روحاني بر 
تاكيدات ما صحه مي گذاشت و مي گفت 
به خواسته هاي مردم توجه دارم. در ديدار 
دوم بعض��ي از دوس��تان پرس��يدند چند 
درصد از كابينه تغيير خواهد كرد كه ايشان 
اشاره اي به 50 درصد داشت. نكته اي كه 
ايشان در هر دو ديدار گفت اين بود كه من 
ه��م در كابينه اول و هم دوم كل ليس��ت 
وزرا را خدم��ت رهبري ب��رده  ام و االن هم 
در حال رايزني هس��تيم. گفتند براي هر 
س��متي گزينه هاي مختلفي را به ترتيب 
داريم كه اگ��ر مثال در م��ورد اولي توافق 
نشد به ترتيب به گزينه هاي بعدي برسيم. 
بعضي از دوس��تان ابراز كردند اين كار چه 
ضرورتي داشت؟ به هر حال به طور سنتي 
هماهنگي با رهبري درباره سه وزارتخانه 
كه وزراي آنها در شوراي عالي امنيت عضو 
هستند انجام مي ش��ود حاال چه ضرورتي 
دارد كه به طوركامل همه كابينه هماهنگ 
شود؟ اين ش��ايد براي جايگاه رهبري هم 
مناسب نباشد. اما ايشان گفت به هر حال 
من اعتقاد دارم و اين كار را انجام مي دهم. 
  پيش از اين در ديدار فراكسيون 
با رييس جمهور مطرح شده قرار 
است ساز و كاري براي ديدارهاي 
هفتگ�ي در نظر گرفته ش�ود كه 
البت�ه هيچ وقت عملياتي نش�د. 
در اين ديدار بحث�ي درباره نحوه 
تعامل فراكسيون و دولت مطرح 

نشد؟
در دي��دار فراكس��يون اتفاق��ا ب��ر ايجاد 
يك س��ازو كاري ب��راي ارتب��اط منظم با 
فراكس��يون بحث ش��د. ما بر اين موضوع 
تاكيد كرديم و آقاي روحاني هم گفت كه 
من هم عالقه مند به اين موضوع هستم و 
بايد در قالب معاونت پارلماني اين موضوع 

دنبال شود. 
  در ح�ال حاض�ر موضوع�ي ك�ه 
ش�نيده مي ش�ود اين اس�ت كه 
كابين�ه دوازدهم چيده ش�ده و 
اين قبيل ديدار ب�ا اصالح طلبان 
هم صوري است. با توجه به اينكه 
شما گفتيد رييس جمهور در حال 
رايزن�ي ب�ا رهبري اس�ت به نظر 

مي رسد اين شايعه درست باشد 
و آقاي روحاني درب�اره كابينه به 
قطعيتي رسيده اس�ت. اين طور 

نيست؟ 
بله، البته ايش��ان گفت هن��وز چهار، پنج 
وزير قطعي نشده است. اما به نظر مي رسد 

شاكله اصلي كابينه شكل گرفته است. 
  وزراي قطعي نشده مشخص است 
كه مربوط ب�ه ك�دام وزارتخانه ها 

هستند؟
نه، ايشان اشاره اي نداشت. 

در دي�داري كه داش�تيد درباره 
وزير كش�ور ك�ه گفته مي ش�ود 
حضورش قطعي اس�ت يا وزراي 
اقتصادي كه تركي�ب آنها هم در 
يك هفته گذش�ته حاشيه س�از 
شده بود و حتي شايعه استعفاي 
آق�اي جهانگي�ري را ب�ه دنبال 

داشت، بحثي مطرح نشد؟
ما در اين حد به موضوع اش��اره كرديم كه 
در حوزه سياس��ت داخلي ني��از به تغيير 
است و گفتيم بيش��ترين ناهماهنگي در 
دولت در بدنه فرمانداري ها و استانداري ها 
بوده اس��ت. گفتيم 40 درصد فرمانداران 
همچنان فرمانداران دوره قبل هس��تند. 
درس��ت اس��ت كه ثبات مديريت خوب 
است اما به شرطي كه مديري كه انتخاب 
مي ش��ود همس��ويي داشته باش��د و در 
انتخابات ضربه نزند. اما متاسفانه كساني 
كه از دولت قبل باق��ي مانده اند از عوامل 
نااميدي بدنه جامعه بودند و در انتخابات با 
رقباي ديگر همكاري مي كردند. به عالوه 
نحوه مديريت در وزارت كش��ور اساسا با 
مشي آقاي روحاني و مشي اصالح طلبي 
س��ازگاري ندارد. آن شفافيت الزم وجود 
ن��دارد و بعضا مديري��ت فاميلي و بعضي 
رواب��ط حاكم اس��ت كه منجر ب��ه نوعي 
انفعال و ضعف در مديريت ش��ده اس��ت. 
خود من سوالي را بيش از شش ماه پيش 
درباره امالك نجومي مطرح كردم و اينكه 
وزارت كشور مسووليت خودش را در اين 
زمينه آشكارا زير پا گذاشته است. اما آقاي 
رحماني فضلي به اين سوال جواب نداد و 
از پاسخ دادن طفره رفت. بارها كميسيون 
تشكيل جلسه داد و قرار بود ايشان حاضر 
شود اما ايش��ان نيامد. متاس��فانه روابط 
ناس��المي در اين وزارتخان��ه وجود دارد. 
البته ايش��ان در برگزاري انتخابات 94 و 
96 نق��اط قوت��ي دارد اما نق��اط ضعف او 
متاس��فانه بر نقاط قوتش غلب��ه دارد. به 
خص��وص از اين جهت كه وزارت كش��ور 
نماد رويكرد سياس��ي يك دولت است و 
تاثير زيادي در س��طوح استاني و محلي 
دارد. ناهماهنگي هايي كه مجموعه بدنه 
اس��تانداري و فرمانداري ها با نمايندگان 
فراكسيون اميد دارند، داد همه را درآورده 
است. اينها اقتضا مي كرد تحول و تغييري 

در اين وزارتخانه ايجاد شود. 
اينكه خود رييس جمهور به ويژه 
بعد از انتخابات و نحوه راي گيري 
از عملك�رد وزير كش�ور چندان 
راضي به نظر نمي رس�يد اما االن 
ايشان را در كابينه بعدي قرار داده 
اس�ت را چطور مي ش�ود تحليل 
كرد؟ فكر مي كني�د باز هم نوعي 
بده بس�تان در اين موضوع اتفاق 

افتاده است؟
بل��ه فكر مي كنم اس��تمرار حض��ور وزير 
كش��ور در كابينه حاص��ل نوعي تعامل يا 
فشاري است كه آشكارا به رييس جمهور 

وارد مي شود. 
براي شما روش�ن است كه اين به 
اصطالح تعامل ب�راي حفظ و نگه 
داش�تن كدام وزرا اتف�اق افتاده 
اس�ت؟ يعني آقاي روحاني براي 
نگه داشتن كدام وزرا چه در دور 
قبل و چه االن ت�ن به حفظ آقاي 

رحماني فضلي داده است؟
نمي ش��ود به صورت مصداق��ي وارد اين 
موضوع شد. اما يك مشكل بزرگي كه به 
نظر مي رسد در چينش كابينه باقي است 
و در واقع در كابينه بعدي تشديد خواهد 
ش��د، بحث هماهنگي هاي مجموعه تيم 
مديري��ت و برنامه ري��زي و تيم اقتصادي 
ايشان است. چون بنا اس��ت باز هم آقاي 
نوبخت با وجود ضعف هايي كه دارد، بماند. 

و وزارت اقتصاد هم با اين تغييرات نه تنها 
ارتقا پيدا نمي كن��د كه تنزل هم مي  يابد. 
كس��ي مانند طيب نيا كه خودش اس��تاد 
اقتصاد ب��وده و تجربه داش��ته و عملكرد 
نس��بتا مثبت��ي داش��ته را كن��ار و آقاي 
نهاونديان را به جاي ايش��ان مي گذارند. 
اينكه س��اير مديران اقتصادي و صنعتي 
چط��ور مي توانند هماهنگ ش��وند و كار 
كنند به ويژه با مشكالتي مثل ركود محل 
ابهام است و شرايط چندان اميدواركننده 

نيست. 
  رييس جمهور توضيحي براي اين 

موضوع نداشت؟ 
ما مصداقي وارد نش��ديم. م��ا نظرات مان 
را گفتي��م و آق��اي روحاني هم ش��نيد. 
بخش هاي��ي را ب��ه ص��ورت سربس��ته و 
كلي پاس��خ داد اما چون هنوز مصداق ها 
قطعي نيست و بناي فراكسيون هم ورود 

مصداقي نبود، لذا بحثي درنگرفت. 
  در رابطه با موضوع حضور زنان و 
اهل سنت در كابينه كه از مطالبات 
اصلي اصالح طلب�ان بود چطور؟ 

ايشان توضيحي نداد؟
بحث حضور زنان در كابينه به نظر مي آيد 
منتفي باشد. رييس جمهور در ديدار اول 
با اشاره به محدوديت ها گفت نتواستيم از 
زنان استفاده كنيم. اما اين را هم گفت كه 
در معاونت ه��ا و مديران كل از حضور آنها 
استفاده خواهيم كرد. البته ايشان اشاره اي 
هم داشت كه شايد در ميانه راه بعد از يكي 
دوس��ال كابينه را ترميم كند و از زنان در 

اين مرحله استفاده شود. 
از محدوديت ه�ا    منظورش�ان 

چه بود؟
مبهم ب��ود و موضوع خيلي باز نش��د. در 
رابطه با اهل س��نت هم آقاي حسين زاده 
پيش��نهاد داد تا مش��اور ايش��ان در امور 
اقوام و اقليت ها دس��ت كم از اهل س��نت 
انتخاب شود، همين طور پيشنهاد سازمان 
حقوق ش��هروندي را مطرح كرد و اينكه 
اگر منعي وجود دارد دس��ت كم دستيار 
حقوق شهروندي براي رسيدگي به وضع 
اقليت هاي مذهبي و ديني و رسيدگي به 
آس��يب هاي اجتماعي ايجاد شود. به طور 
كلي موضع رييس جمه��ور هم تاييد اين 
سخنان بود. اما اينكه تصميم چه مي شود، 

معلوم نيست. 
  در رابط�ه ب�ا وزراي فرهنگ�ي 
)ارشاد، علوم و آموزش و پرورش( 

چه صحبت هايي رد و بدل شد؟
در رابط��ه با وزارت علوم من گفتم ش��ما 
در دول��ت قبل ب��ا هوش��مندي پايداري 
كردي��د و وزراي م��ورد نظ��ر اكثري��ت 
جامع��ه دانش��گاهي را معرف��ي كرديد. 
ام��ا در نهاي��ت گزينه اي آمد ك��ه انگيزه 
الزم را ب��راي كار نداش��ت. بعد هم گفتم 
انتخاب آق��اي فرجي دانا به عنوان رييس 
ستاد دانش��گاهيان موجي از اميد ايجاد 
كرد. ح��اال با وجود مجل��س دهم انتظار 
مي رود گزينه اي در همين حد و اندازه ها 
براي وزارت انتخاب ش��ود. ايشان ضمن 
اينكه اين س��خنان را تاييد كرد اما پاسخ 
مشخصي نداد. يك مقدار فضا حالت ابهام 
دارد. در مجموع برداشت اميدوار كننده اي 
از فضاي موجود نداريم. اما بايد توجه كنيم 
با همه اي��ن جوانب بايد با دولت همكاري 
كنيم. نمي خواهيم اين انتظارات منجر به 
ناهماهنگي بين دولت و مجلس شود. ما 
همچنان به دنبال هم افزايي ميان مجلس 
و دولت براي حل مش��كالت معيشتي و 
فرهنگي مردم هستيم. ما در شرايط ويژه 
»بين المحذوري��ن« گي��ر افتاده ايم. هم 
لزوم هماهنگي و تقوي��ت دولت را داريم 
و هم لزوم پيگيري خواس��ته هاي مردم. 
بايد ببينيم روزهاي آينده ش��رايط به چه 

سمتي خواهد رفت. 
  اگر در نهايت وزرايي معرفي شوند 
ك�ه ب�ا مالك ه�اي اصالح طلبان 
و فراكس�يون امي�د هماهن�گ 
نباشند، فكر مي كنيد فراكسيون 

اميد به آنها راي خواهد داد؟
ما تالش مي كنيم تعاملي صورت بگيرد و 
آقاي روحان��ي تعديلي در چينش كابينه 
اعمال كند. اما اگر نتوانيم به توافق برسيم 
احتمال اينكه به اين گزينه ها راي ندهيم، 

منتفي نيست. 

زينب صفري

گروه سياس�ي| قرارداد توتال 
اين بار سر از جلس��ه سخنگوي 
ش��وراي نگهبان در م��ي آورد. ق��راردادي كه 
مخالف��ان آن حتي ت��ا ارايه طرح س��ه فوريتي 
پيش رفت��ه  بودند و اينگون��ه وانمود مي كردند 
كه مجل��س بايد براي لغو اين ق��رارداد اقدامي 
انجام دهد، همچون س��اير اقدام��ات دولت در 
دس��ته اي قرار گرفته تا ش��ايد عده اي بتوانند 
آن را وس��يله نقادي خود قرار دهند. اما ديروز 
عباس��علي كدخدايي كه پس از انتخاب دوباره 
به عنوان سخنگوي ش��وراي نگهبان در جمع 
خبرن��گاران حاضر ش��ده بود، وقت��ي در برابر 
سوالي در خصوص لزوم تصويب قرارداد توتال در 
مجلس قرار مي گيرد، تنها وظيفه نظارتي را براي 
مجلسيان برش��مرده و عنوان مي كند: »چون 
يك بخش از ق��رارداد بخش خصوصي و بخش 
ديگر دولت است، براساس قانون لزومي بر ورود 
مجلس نيست«. عضو حقوقدان شوراي نگهبان 
در ادامه پاسخ به اين سوال كه از عدم مسووليت 

شوراي نگهبان هم در اين خصوص مي گويد و 
اظهار مي كند: »شوراي نگهبان موافقتنامه هاي 
بين المللي را نظارت مي كند كه بر اساس قانون 
بايد دو ط��رف اين قراردادها دولت ها باش��ند. 
اگ��ر در يك طرف قراردادي دول��ت و در طرف 
ديگر بخش خصوصي باشد نظر شوراي نگهبان 
ضرورتي ندارد. ساير قراردادهايي كه دو طرف 
آن دولت ها باش��ند، الزم اس��ت كه مجلس به 
آن ورود كند و اين موضوع در ش��ورا بررس��ي 
ش��ود. در مورد قراردادهايي ك��ه در يك طرف 
دولت و در يك طرف آن بخش خصوصي است 
مجل��س مي تواند از باب نظ��ارت ورود كند. در 
آن زمان است كه ش��وراي نگهبان نيز مي تواند 

بررسي هاي الزم را انجام دهد.« 
جلسات مشترك براي اصالح قانون انتخابات 

برگزار مي شود
اما قانون جامع انتخابات از ديگر مواردي بود كه 
در نشست خبري ديروز مورد پرسش قرار گرفت. 
موضوعي كه پيش از هر انتخاباتي بارها بر لزوم 

انجام آن تاكيد شده و به هيچ جايي هم نرسيده، 
اين بار يك گام به جلو حركت مي كند. سخنگوي 
شوراي نگهبان از تشكيل جلساتي مشترك ميان 
دولت، مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان 
براي تصميم گيري نهايي در مورد اصالح قانون 
انتخاب��ات در آين��ده نزديك خب��ر داد و گفت: 
ما در اين زمينه جلس��ات كارشناس��ي برگزار 
كرديم. به گزارش خبرگ��زاري ايرنا، كدخدايي 
افزود: هفته گذشته جلسه اي با رييس مجلس 
برگزار كرديم كه قرار ش��د در مورد قانون جامع 
انتخابات جلسه اي مش��ترك با مجلس، دولت، 
شوراي نگهبان و نهادهاي ذي ربط داشته باشيم 
تا مصوبه نهايي در مورد اين قانون با هماهنگي 
همگان باشد. سخنگوي شوراي نگهبان اظهار 
اميدواري كرد قبل از انتخابات بعدي قانون جامع 

انتخابات اجرايي شود. 
 تغيير ناظر بر انتخابات شوراها نياز

به قانون جديد دارد
كدخداي��ي همچنين در پاس��خ به اين س��وال 

كه برخي نمايندگان مجل��س خواهان نظارت 
ش��وراي نگهبان بر انتخابات ش��وراهاي شهر و 
روستا هس��تند، تصريح كرد: براساس اصل 99 
قانون اساسي معتقديم نظارت بر انتخابات شهر 
و روس��تا در صالحيت شوراي نگهبان نيست و 
اگر بخواهيم آن را ب��ا رايزني حل كنيم، امكان 
پذير نيس��ت زيرا خالف قانون است. وي يادآور 
شد: نظارت بر انتخابات شوراها اگر مي خواهند 
به گونه اي ديگري باشد نياز به قانون جديد دارد 
ول��ي هم اكنون بر عهده مجلس اس��ت البته ما 
مطلع ش��ديم برخي نمايندگان به اين موضوع 
ايراداتي گفتند و به دنبال اصالحات آن هستند. 

برخي داوطلبان نمي خواهند داليل 
ردصالحيت شان را قبول كنند 

اما، اعتراض مشاور رسانه اي محمود احمدي نژاد 
به س��خنگوي ش��وراي نگهبان مبن��ي بر ارايه 
نك��ردن دليل رد صالحي��ت رييس دولت هاي 
نه��م و ده��م در دوازدهمي��ن دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوري از ديگ��ر م��واردي بود كه 

از س��وي خبرنگاران مطرح ش��د. س��والي كه 
كدخدايي در پاس��خ به آن تاكيد كرد: شوراي 
نگهبان به كس��ي التماس نمي كن��د كه بياييد 
داليل رد صالحيت تان را به ش��ما بگوييم، ولي 
اگر افرادي به دنبال دريافت داليل ردصالحيت 
خود باش��ند، مي توانن��د به كارشناس��ان امور 
انتخابات ش��وراي نگهب��ان مراجع��ه و از آنان 
س��وال كنند، اين كارشناس��ان آماده هستند 
 ك��ه داليل رد صالحي��ت داوطلب��ان را به آنان

 اعالم كنند.
 كدخداي��ي يكي از مش��كالت موج��ود را اين 
دانست كه چندين بار داليل رد صالحيت برخي 
افراد به آنان گفته شده اما آنها اعالم مي كنند كه 
داليل به ما گفته نش��ده است، اين افراد كساني 
هستند كه نمي خواهند قبول كنند. سخنگوي 
ش��وراي نگهبان تاكيد كرد: اگر كسي احيانا از 
دالي��ل رد صالحيتش با خبر نيس��ت مي تواند 
به كارشناس��ان امور انتخابات شوراي نگهبان 

مراجعه كرده و از آنان در اين باره سوال كند. 

بر اساس قانون لزومي بر ورود مجلس به قرارداد توتال نيست
سخنگوي شوراي نگهبان: 

نشست خبري

دانيال شايگان/ اعتماد


