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دفتــر حــزب جامعه اســامی مهندســین از روزهای آرام خــود کمی فاصله
گرفتــه اســت و میزبان چهرههــای اصولگراســت؛ محمدرضا باهنــر که این
تشــکیالت را راهبری میکند ،در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای
اسالمی هم نامزد نشد اما آنچنان که از این رفت و آمدها و فحوای مصاحبه
برمیآید ،این انتخابات را بخوبی رصد میکند؛ چه او نه تنها در رأس جبهه
پیــروان خط امام و رهبری قرار دارد ،بلکه بهعنوان کســی که بیشــترین دوره
نمایندگــی مجلس در ایــران را در کارنامه خود دارد ،یک پارلمان تاریســت
توگــو بــا «ایــران مــاه» که ســه هفته پیــش برگزار
حرفــهای اســت .او در گف 
شــد ،خبــر داد :به ثبتنــام علــی الریجانی در انتخابات بســیار اصــرار کرده
اســت امــا نتوانســته او را مجاب کنــد و در عین حــال خبر داد کــه الریجانی از
وی میخواهــد تــا او در انتخابــات نامنویســی کنــد .باهنــر همچنیــن ارائــه
لیســت زودهنــگام نامزدهای اصولگرا از قــم را مورد انتقاد قــرارداد و تأکید
کرد شــماری از گروههای اصولگرای قم از این تصمیم بســیار ناخرســندند؛
تصمیمــی کــه بهگفتــه او در عــدم ثبتنــام الریجانــی تأثیرگذار بــود .باهنر
همچنیــن پیشبینی کــرد در انتخابات پیش رو یک لیســت به طور کامل در
توگو را میخوانید.
تهران رأی نخواهد آورد .مشروح این گف 

ëëثبتنام از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
به اتمام رســید و نتیجه بررســی صالحیتها تا حدودی روشن شد .قبل از
ورود بــه موضوع آرایش سیاســی رقابتهای آتی و مجلــس یازدهم ،یک
ارزیابی کلی از مجلس دهم داشته باشیم.
مجلس دهم تفاوت زیادی با مجالس قبلی نداشــت؛ یعنی مانند ادوار
گذشــته نمایندگان از نظر ســواد ،ســابقه و تجربه ،کمی پایین و باال داشــتند
اما تغییر ملموســی نداشــت .مجلس دهم اما مشــخصهای داشــت که به
اشــخاص حقیقی یعنی نمایندهها ارتباطی نداشــت ،ولی کارکرد مجلس
را تحت تأثیر قرارداد .زیرا برای نخســتین بار بود که در مجلس ،فراکســیون
اکثریــت نداشــتیم و مجلــس دهــم شــامل ســه فراکســیون اقلیــت شــد؛
فراکسیون امید ،فراکسیون اصولگرایان و فراکسیون مستقالن.
سیســتم حقوقــی دنیــا هم گــواه این اســت که دولتهــا و مجالــس ائتالفی،
ضعیف ظاهر میشوند و این به شأن حقیقی نمایندگان ارتباطی ندارد .ضمن
اینکــه کف فراکســیونها هم به اصطالح مقــداری ژلهای و لرزان بــود .بههمین
دلیــل مجلــس دهم بهدلیل این ســاختار ویژه نتوانســت قدرتمند ظاهر شــود.
یکســری از گرفتاریهــای مجلس دهم به بیرون برمیگشــت؛ از جمله فشــار
تحریمها که ســنگین بود و مجلس تحت این فشــار بیرونی ،نتوانســت با تفاهم
دولــت یــک نقشــه راه طراحــی کــرده و بــه جمعبنــدی برســد کــه آن را حتی در
تصویب برنامه ششم دیدیم .اتفاق دیگری که در مجلس دهم افتاد این بود که
اصالحطلبها بعد از مدتی پرتعداد وارد مجلس شدند؛ درست است که یکی
از ســه فراکســیون اقلیتی مجلس بودند اما هر  30نماینــده تهران اصالحطلب
بود و بین  110تا  120نماینده نیز در فراکسیون امید عضویت داشتند.
ëëجریان اصالحطلب و رســانههای آن نمره خوبی به کارنامه فراکســیون
امیــد نمیدهند و معتقدند میتوانســت بســیار فعالتر ظاهر شــود .شــما
بهعنــوان کســی که میــدان عمــل و محدودیتهای یــک نماینــده یا یک
فراکســیون در مجلس را میشناســید ،عملکرد فراکســیون امید را چگونه
ارزیابی میکنید؟
بــه پاســخ قبلــی برمیگــردم .اشــکال فراکســیونهای مــا این اســت که
مضبــوط و ثبت شــده نیســتند .من یادم اســت کــه در رقابتهــای مجلس
دهــم حــدود  140نفر تحــت عنوان لیســت امید بــه مجلس آمدنــد .اما در
همــان ســال اول آقــای عــارف در انتخابات داخلــی پارلمان برای ریاســت
مجلــس  104رأی آورد .مــن احترام زیــادی برای آقای عارف قائل هســتم؛
امــا آقای عارف نتوانســت از ظرفیــت اصالحطلبان مجلس اســتفاده کند.
کف فراکسیون هم همانطور که گفتم ،ژلهای بود و یک مقدار باهم تفاهم
نداشــتند .آقــای عــارف هــم چــون در دوره اول نتوانســت رئیــس مجلس
شــود ،دیگر نتوانســت بهعنــوان رئیس فراکســیون اصالحطلــب مجلس،
ظهور و بروز جدیای داشــته باشــد و قدرتمند ظاهر شــود .ایــن هم یکی از
این اشــکاالت بود .اگر بخواهیم کارنامه مجلس دهــم را مرور کنیم قاعدتاً
ساختار ما باید یکی از پاسخگوهای جدی این کارنامه باشد.
ëëایــن دوره هم تعــداد ثبتنــام کنندهها زیاد بــود ،اما بر اســاس آمایش
انجــام شــده بیشــتر ثبتنــام کنندههــا یــا دارای مشــاغل آزاد بودنــد یــا
کارمندان و غیبت چهرههای شناختهشــده سیاسی هم در میان داوطلبان
و هم تأییدشــدگان محســوس بود .حتی بســیاری از چهرههای تــراز اول و
دوم اصولگرایان که هم تأیید صالحیت میشدند و هم زمینه رأی داشتند
نامنویسی نکردند .شما چنین وضعیتی را پیشبینی میکردید؟
یــک واقعیتــی وجود دارد کــه نســلهای اول و دوم انقــاب خیلی برای
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