پرونده ماه
نســلهای بعــدی جا بــاز نکردنــد .مــن نمیخواهم بگویــم که ایــن اتهام
صددرصد وارد اســت اما یکجاهایی واقعیت داشته است؛ یعنی حتی اگر
چرخش نخبگی وجود داشــته ،بیشــتر بیــن همان نســل اول و دوم انقالب
بوده که ما تحت عنوان آدمهای مشــهور و مجرب یاد کردیم .ما اســم کسی
را نبردیــم ،امــا خودمــان میفهمیــم منظورمان چه کســانی هســتند .من
معتقدم اینها باید بتدریج کار را به دســت نســلهای بعدی بســپارند .اما
ایــن اتفاق که بایــد تدریجی هم باشــد تا اآلن نیفتــاده اســت و قاعدتاً 2-3
لرزه خواهیم داشــت .من معتقدم کــه در این مورد هم نباید خیلی افراط و
تفریط شــود؛ یعنی نسلها باید بتدریج مجرب شوند ،آموزش ببینند .اآلن
این رســم نیســت؛ اما در قدیم حتی کســی که فارغالتحصیل دانشگاه بود،
قبول داشــت باید  5-6سال شــاگردی کند تا استاد شود .نســل فعلی این را
قبول ندارد و میخواهد از روز اول استاد شود .نسلهای قبلی هم انگیزهای
برای تربیت نسل جدید نداشتند و این چالش بهوجود آمد.
مــن این مثال را خیلی جاها تکرار کردم و باز هم میگویم .همه ما بعد
از جنــگ این را قبــول کردیم که هرکــس میخواهد وارد نیروهای مســلح
شــود ،بعــد از درجــات پایینتــر باید اول ســتوان شــود ،بعد ســروان ،بعد
ســرگرد ،بعد سرهنگ شود و اگر خیلی کار مهمی انجام داد سرتیپ شود.
در دانشــگاه هم همین اســت؛ تمام کســانی که دکتــرا میگیرند اول مربی
هســتند .اگــر کار خوبی کردند و مقاله و ســابقه داشــتند ،کمکم میشــوند
اســتادیار ،دانشــیار و درنهایت اســتاد .به هیچ فردی هرقدر هم که باسواد
باشــد ،در روز اول در دانشــگاه نمیگویند که شما اســتادید .استاد باید یک
مســیری را طی کند .متأسفانه در عالم سیاســت و مدیریت این مسأله جا
نیفتاده است.
مجلس در قانون اساســی ما جایگاه
بســیار رفیعی دارد .من خــودم مدعی
هســتم کــه نماینــدگان مجلــس بایــد
ســرداران جبهه سیاســت باشــند و باید
روزهای آخر آقای الریجانی
بتدریــج آمــوزش ببیننــد و کار کنند؛ اما
به کاندیداتوری من اصرار
جایــی در کشــور وجــود نــدارد کــه کادر
حکومتــی تربیــت کنــد؛ دانشــگاههای داشتند و میگفتند :به چه دلیل
ما عالــم و پژوهشــگر تربیــت میکنند،
ثبتنام نمیکنید؟ من هم
امــا بــا اســتادان نمیتــوان مجلــس
گفتم :به همان دلیل که شما
خوبــی تشــکیل داد .مثــاً  20جــراح
ثبتنام نمیکنید
یــا  10تــا فیزیکــدان هســتهای بــه درد
مجلس نمیخــورد؛ چــون مجلس که
نمیخواهــد رآکتور یــا اتوبــان و آزادراه
بسازد .مجلس باید بتواند برای دولتی
کــه میخواهــد کار کند ،نقشــه راه تهیه
کند .نماینده مجلــس باید اطالعات عمومی و اطالعــات حکمرانی خوب
داشــته باشــد .چرا که در غیر اینصورت وعدههایی میدهــد که اصالً قابل
تحقق نیســت و متعاقب آن اشــکاالت دیگری هم پیش میآید .در جریان
رقابتها و تبلیغات یکی میگوید من  2تا را  4تا میکنم؛  4تا را  8تا میکنم؛
 8تا را  16تــا میکنم .یکی میگوید من به مجلس میروم و تمام پروژههای
نیمهتمام اســتان را تمام میکنم .یکی دیگــر میگوید من عالوه بر تکمیل
پروژههای نیمهتمام یکسری پروژههای تازه کلید میزنم.
بــا عرض معذرت! اما این بنــدگان خدا نمیدانند مــا  600هزار میلیارد
تومان پروژه نیمهتمام در کشــور داریم و هر ســال هم حداکثر  40یا  50هزار
میلیارد تومان بودجه عمرانی داریم .منطق ریاضی میگوید با این بودجه
پروژههــای نیمهتمــام  15ســاله تمام میشــود؛ در حالی که مــا مهندسها
میگوییــم ایــن رقم یعنــی هیچ موقــع تمام نمیشــود؛ چون ایــن بودجه
عمرانــی فقط خرج اســتهالک میشــود .ما با این بودجه فقــط چراغ پروژه
را روشــن نگــه میداریــم تا تعطیــل نشــود؛ ولی آجــری روی آجر گذاشــته
نمیشــود .این نماینــده وعده میدهد که پروژههای شــما را تمام میکنیم
و چنیــن قصدی هــم دارد ،ولی وقتی بــه مجلس میآینــد میبینند خبری
نیســت و بعد از  6ماه به دروغگویی متهم میشــوند و مــردم میگویند این
فــرد به ما وعده بیخودی داد و اینگونه اســت که ســاختارها به هم میریزد.
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خیلــی از مســائل مــا از جمله مــوردی که مثــال زدم ،باید از نظر ســاختاری
درســت شــود .من فکر میکنم آنجایی که میتواند نیروهای سیاسیای که
بــه درد حکمرانی خــوب میخورد تربیت کند ،حزب اســت؛ آنهم احزاب
قدرتمنــد ،چارچوبدار و فراگیر .درســت اســت کــه احزاب زیــادی اآلن در
وزارت کشــور ثبت شــدهاند ،اما مقصود من  100جزیره کوچک و جدا از هم
نیست که اعضای بعضی از آنها در یک فولکس واگن جا میشود.
ëëدرست اســت که چرخش نخبگان باید اتفاق بیفتد ،اما همه آنهایی که
ثبتنام نکردند ناظر به همین تحلیل ثبتنام نکردند؟
عدهای در مجلس دهم خواستار و پیگیر اصالح قانون انتخابات بودند؛
مبنــی بــر اینکه هــر نماینــدهای نتوانــد بیــش از  3دوره متوالــی در مجلس
حضور داشــته باشــد .این اصالحیه رأی آورد و جالب این بود آنکه پیشنهاد
داد و آنکه موافقت کرد که من نام شان را نمیبرم ،هر دو مشمول این طرح
میشدند و اگر تصویب میشد دیگر نمیتوانستند ثبتنام کنند .این یعنی
خــود نماینده هم که به مجلس میرود ،درک و فهمش از شــرایط باال رفته
اســت ،چون عمــوم نمایندگان تــاز ه وارد هســتند و آرزوها و آمال وســیعی
دارنــد؛ برخیها هم باالی ابرها زندگی و فکــر میکنند .عدهای به این دلیل
ثبتنــام نکردنــد .اما مــوارد دیگر هــم وجــود دارد؛ مجلس دهــم از منظر
نماینــدگان وقتی که ثبتنــام نکردند ،رکورد زد .آمار متوســط  9دوره قبلی
نشــان میدهد هر دوره  5درصد نمایندگان وقت در انتخابات دوره بعدی
ثبتنــام نمیکنند ،اما این دفعه حدود  12درصد شــد و قریب  43-44نفر
در انتخابات دوره یازدهم شرکت نکردند .البته معدودی از اینها احساس
میکردند که رأی نمیآورند؛ اما من تعدادی را میشناســم که اگر ثبتنام
میکردند احتمال رأیآوری باالیی داشتند.
ëëاآلن نتیجــه اولیــه تأییــد صالحیتها اعالم شــده ،بــا توجه بــه افراد و
جریانها آرایش انتخاباتی را چگونه میبینید؛ کدام گروهها شــانس و وزن
بیشتری دارند؟
ما مشکالت زیادی داریم؛ دوره گذشته حدود  12هزار نفر ثبتنام کردند
و این دوره  16هزار نفر؛ یعنی به ازای هر کرســی نزدیک  55نفر نام نویســی
کردنــد .قانــون حداکثر یک ماه بــه نهادهای نظارتی فرصت داده اســت به
پرونده داوطلبان رســیدگی کند .نهادهای نظاراتی در این  30روز باید به 16
هزار پرونده رسیدگی کرده و به این نتیجه برسند چه کسی صالحیت دارد و
چه کسی صالحیت ندارد.
فــرض میکنیــم من جرمــی انجــام دادم و یک دادســتان یــا بازپرس یا
دادیــار بخواهــد مــن را از حقــوق اجتماعیام محــروم کند .او دادخواســت
مینویســد؛ مــن را صــدا میکننــد ،تفهیــم اتهــام میکننــد ،دادگاه بدوی و
تجدیدنظر تشــکیل میشــود و بعد جای شکایت در دیوان عدالت و اعمال
ماده  18و ...وجود دارد تــا درنهایت دادگاه فردی را از حقوق اجتماعیاش
محروم کند و این فرآیند ممکن است تا  5سال طول بکشد .طرف میتواند
در تمام این فرآیند وکیل بگیرد و از خود دفاع کند.
ت و بررســی صالحیتها یــک دادگاه
اگــر سادهســازی کنیــم در انتخابــا 
میخواهــد ظرف یک مــاه به این نتیجه برســد چند نفر از ایــن  16هزار نفر،
صالحیــت حضــور در مجلــس دارنــد و چند نفــر ندارند .خیلی کار ســختی
اســت؛ بههمیــن دلیــل شــورای نگهبــان مدتهاســت غیــر از احــراز عدم
صالحیت ،بیشــتر دوســتان را به این دلیل رد میکند کــه صالحیتش احراز
نشــد و نمیگویــد :عدم صالحیتش احراز شــد .ایــن دو فــرق میکند؛ یکی
احــراز عدم صالحیت اســت و دیگری عــدم احراز صالحیــت .آیا همهاش
حق اســت؟ نــه .مــن بارهــا گفتــهام در دوره گذشــته صالحیت  6هــزار نفر
تأییــد نشــد ،در میان این  6هزار نفری که تأیید نشــدند من خــودم  50نفر را
میشناســم که ناحق شــد؛ حق داشتند و صالحیتشــان باید تأیید میشد
امــا شــورای نگهبان احــراز نکــرد و بالعکــس؛ تعدادی از کســانی کــه تأیید
صالحیت شــدند ،بیخــود تأییــد صالحیت شــدند .این ســاختار هم محل
اشــکال اســت .باز من بــه حزب برمیگــردم .اگر حزب باشــد ،افــراد را جدا
میکنــد؛ افراد صالحــی که توانمنــدی ،تخصص و تجربه دارنــد ،انتخاب و
معرفــی میکند .زمانی اســت که به ازای هر کرســی  5نفر نامنویســی کنند؛
آن موقع شورای نگهبان فرصت دارد خیلی دقیق پروندهها و صالحیتها
را بررســی کند و حتی با آنها جلســه گذاشــته و به آنها وقت دفاع بدهد .اآلن

