پرونده ماه
عملکنندتامسائل ُخردومطالباتافرادومنطقهایوحوزهنمایندگی.
ëëیعنی باید اولویتبندی میشــد و پروژههای مهم یا مهمتر اجرایی میشد و نه
فرودگاهیکهاالناقتصادینیست؟
دربارهایننوعاموربایدبراساسمصالحملیتصمیمگیریشود.
ëëوقتی که درآمد و بودجه کشور صرف پروژههای غیر ضروری میشود ،خواستهها
ومطالباتاصلیمردمکهعمالًتحققپیدانمیکنند،چهسرنوشتیپیدامیکنند؟
درایــنزمینــهچونرابطهایــنپروژههاباتــکتکنمایندگانمجلــسبرقرار
نیســت،کسیهمپاسخگونیســت.درمجموعاگربیالننظامحملونقلهوایی
کشــورمنفــیاســتومثبتنیســت،ازنماینــدهمجلــسدراینخصوصســؤال
نمیکننــد .یعنــی مــردم از نماینــده مجلــس ســؤال نمیکنند کــه چــرا راندمان
هواپیماییکشوریمنفیاست.
مردم از این نماینده سؤال نمیکنند و اطالعی هم راجع به این مسائل ندارند.
درواقــعمصالحملی،پیگیریکنندهومطالبهگرنــدارد.نهادهایملیونهادهای
انتخاباتیمثلاحزاببایدمصالحملیراپیگیریکنند.
حزباســتکهمیتوانددراینزمینهســؤالکندیابراســاسبرنامهانتخاباتی
کــهداردیاوعدهایکهدادهاســت،بگویــدیکیازوعدههایمنارتقــایبهرهوریو
عملکردحملونقلهواییاستیابهبودکیفیتهواپیماییکشوریاست.حزب
میتوانداینمسائلوموضوعاترامطرحکندولییکنمایندهفالنشهریامنطقه
دورافتادهکشورنمیتواندچنینادعاییداشتهباشد.
ëëنمایندهفقطبایدپیگیرمســائلوموضوعاتملیباشــدومثــاًپیگیریکندکه
بهرهوریارتقاپیداکندونبایدپیگیریهایدیگریراانجامبدهد؟
بله .باالخره وظایف نماینده و مجلس
معلوماســت.مجلس،دوکارکرداساســی
دارد که یکی از آنها تقنیــن و وضع مقررات
مشکل عمده ما این است و به
وســاماندهیخألهــایقانونــیاســتکــه
دســتگاهها و وزارتخانهها نیــاز دارند .وقت
هر حال ما باید نمایندگانی در
یــک نماینــده مجلــس بایــد صــرف ایــن
سطح انتظارات قانون اساسی
شــود کــه از تخصــص خــودش در یکــی از
کمیسیونهایمرتبطاستفادهکردهوبهکار داشته باشیم و هم اینکه جایگاه
کارشناسیوارتقایکیفیتطرحهاولوایح
مجلس ،ارتقا پیدا کند و تا این
قانونیکمککند.
وضع درست نشود ،ما امکان
در حــال حاضــر ،عمــر بســیاری از
ایجاد یک تحول اساسی
مصوبــاتمجلــسمــا،حتیکمتــرازیک
ً
دوره چهــار ســاله مجلس اســت یعنی در نداریم .اساسا نماینده مجلس،
طول یــک دوره مجلس ،یک مصوبه چند
باید قدرت نظارت کافی و نقد
بــاراصالحیــهمیخــورد.اینوضعنشــان
میدهــد کــه از اول روی ایــن مصوبــه کار
نهادها و مراکز را به اندازه کافی
کارشناســی انجام نشــده و وجــوه مختلف
داشته باشد وگرنه ،ما مجلس
آن دیده نشــده بود و در اجــرا نقاط ضعف
قدرتمندینخواهیمداشت
آنمعلومشــدهاســتوبههمیندلیلبه
طــور مرتب اصالحیــه میخــورد .باالخره
اگر ســازوکار به گونــهای بود کــه نمایندگان
مجلــس،کارکارشناســیانجــاممیدادند
یاازکارشناســانمیتوانستندمشــاورهبگیرند،قوانینمنســجمتروبهترتصویب
میکردندومااینهمهانباشتقانونواینهمهتغییرواصالحیهقانونینداشتیم.
بخشدیگرازفعالیتمجلس،نظارتبرفعالیتدستگاههایاجراییاست
واینموضوعهم،یکنگاهکالنمیخواهدووظیفهمجلسنیستکهبداندفالن
شــعبهبانکدرفالنمحله،چهکارکردهاســت.البتهبخشمهمیازدســتگاههاو
نهادهایاجراییماهمبنابهدالیلی،خارجازحوزهنظارتمجلستعریفشدهاند
کهآنهمیکگرفتاریدیگریاســتکهجایخــوددارد.اماهمانقلمروهاییکه
تحتنظارتمجلستعریفمیشود،مجلسونمایندگانبهجایکالننگریو
نظارت،بیشتربهدنبالرفعورجوعمسائلیهستندکهتوسطرأیدهندگانبهآنها
منتقلشدهواگرهمنظارتیوجوددارد،دراینحداستکهوامفالنفردپرداخت
شدهیانه.
ëëمطالبــه اجتماعی ،در حقیقــت مطالبهای اســت که توانســته عمومیت پیدا
کند و پشــتوانهای که پیدا کرده است ،جمع وسیعی از مردم هستند .با شناختی که
از جامعــه دارید ،چقدر از مطالباتی که مطرح اســت و مــردم از طریق نمایندگان
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مجلسپیگیرآنهاهستند،واقعیهستندوالزاماًنیازاستکهاینمطالباتپیگیری
شود؟
ایننیازهابراساسشــناختکافیوکاملیازشرحوظایفوعملکردمجلس
ونماینــدهمجلــسنیســتوازطــرفدیگر،بــراســاسشــناختازمصالحملی
وسیاســتهایتوســعهایونیازهــایملینیســت.حتــینیازهایجمعــیکهدر
حوزههــایانتخابیــهومناطــقمختلفکشــورمطرحاســت،اگرضــدمنافعملی
نباشند،حداقلانطباقکاملبامنافعملیندارند.
ëëوقتــی که مطالبات اجتماعی که مطرح اســت ولــی برآورده نشــود ،بی تفاوتی
اجتماعی و سیاســی به وجــود میآید .بی تفاوتی سیاســی و اجتماعی هم ،عامل
مثبتیبرایتوســعهوپیشرفتکشورنیست.دستکمبرایچندسالآینده،چه
کارهایی میشــود انجام داد که مجلس ،مطالبات مردم را پیگیــری کند و از طریق
مجلس،مطالبهگریانجامشود؟
یککارجدیکهبایدانجامشــود،اصالحنظامانتخاباتیکشوربهسمتنظام
حزبیاست.یعنیکارهابایدازاینطریقدنبالشود.امادرعینحالدرکوتاهمدت
هم،کاندیداهابهجایوعدههایمختلف،بایدچندنیازوضرورتمنطقهایرادر
زمان انتخابات مطرح کنند و نماینده ،بیشــتر پاسخگوی نیازهای جمعی باشد تا
شخصیوفردی.همینموضوع،یکگامروبهجلوخواهدبود.
ëëبههرشــکلبهخاطرتحریم،صــادراتنفتایران ودرآمــددولتازاینمحل
کاهش شــدیدی داشــته اســت .از طرفی ،بیش از 90درصد بودجــه دولت صرف
حقوقودســتمزدکارکناندولتوهزینههایجاریمیشود.درهمینوضعیت
فعلی ،آیا ممکن اســت کاندیداهایی که درگیر انتخابات هستند به مردم وعدهای
بدهندکهقابلتحققباشد؟
نوعکارنمایندهمجلس،وعدهاموراجراییدادنیااجرایامورتوسطدستگاهها
ووزارتخانههانیســت.اینفرهنگغلطیاســتکهدرجامعهماجاافتادهاســت.
نمایندهمجلساگرمیخواهدوعدهایبدهد،بایداینباشدکهخألهایقانونیرا
ُپــرکندواگرقانونیوجــودداردوبایداصالحشــود،آنرابایدمطرحکند.کاندیدای
مجلسبایدبگویداگربهمنرأیبدهید،دنبالاینمأموریتمیروم.چراکهاصل
پرداختنبهپیگیریمطالباتاجرایی،خارجازوظایفنمایندگیمجلساست.
ëëدر موقعیــت فعلــی کــه انتخابات مجلــس و شــورای شــهر را پیــش رو داریم،
کاندیداهادوستدارندکهرأیبیاورندوازآنطرفهممردمانتظاراتیازمنتخبان
ونمایندگانخودشــاندارند.چطورمیشودیکوضعیتمناسبانتخاباتیرا
رقمزدکهانفعالوبیتفاوتیسیاسیهمبهوجودنیاید؟
بهترینموضعایناستکهکاندیداهامیتوانندبگویندارتقایجایگاهمجلس
بهجایگاهواقعیخودشبهعنوانمرکزوکانونتصمیمگیریکالنکشوروارتقای
جایگاهنمایندهازپیگیریمطالباتشخصیوفردیبهمطالباتکالنملی.
اگــرکاندیــدایانتخابــات،ایندووعــدهرامطرحکنــدوبراســاسآن،فرهنگ
تبلیغاتانتخاباتیمابهاینســمتارتقــاپیداکند،انتظاراتغلــطازنمایندگان
کاهشپیدامیکند.
ëëواقعیت جامعه این اســت که برخی از کاندیداها به مردم و رأیدهندگان شام
و ناهــار میدهند و از این طریــق رأی جذب میکنند .آیا این امــکان وجود دارد که
در کوتاه مدت ،یک تغییر اساســی ایجاد شــود و مردم مطالبههــای مثبت و کالن
مثلارتقایجایگاهمجلس،ازنمایندگانداشتهباشندونهاینکهمطالباتفردیو
خصوصیخودشانرابهنمایندهبگویند؟
رابطــهنهادیمیتوانداینمشــکلراحلکندواگررابطهشــخصیورویارویی
باشدیککاندیداحتیبرایکسبرأی،بایدناهاروشامرأیدهندگانراتأمینکند.
وجودارتباطاتشــخصیوبرخوردچهرهبهچهرهنماینــدگانبارأیدهندگاندر
وضعیتفعلیاجتنابناپذیراست.
ëëازجنبهآسیبشناسیانتخابات،آیانکتهخاصیماندهاستکهضرورتداشته
باشدمطرحکنیدتامطالبهگریازطریقمجلسبهشکلصحیحانجامشود؟
مــنفکــرمیکنمآســیبشناســیکالنایناســتکــهمجلــسازامــکانحضور
کاندیداهایقویوشایســتهومناســب،باســازوکارهایگزینشــینظارتاســتصوابی
محرومشــدهاستواصوالًآدمهایقابلومتناسبباشأننمایندگیمجلس،کمتر
کاندیدامیشــوندیاکمترازفیلترشــوراینگهبانعبورمیکنند.مشکلعمدهمااین
استوبههرحالمابایدنمایندگانیدرسطحانتظاراتقانوناساسیداشتهباشیمو
هماینکهجایگاهمجلس،ارتقاپیداکندوتااینوضعدرستنشود،ماامکانایجادیک
تحولاساســینداریم .اساساًنمایندهمجلس،بایدقدرتنظارتکافیونقدنهادها
ومراکزرابهاندازهکافیداشتهباشدوگرنه،مامجلسقدرتمندینخواهیمداشت.

