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دولت کوچک با کدام معیار؟

بازگشت از یک اشتباه

ادغام و تفکیـــک وزارتخانهها به خـــودی خود نه کار
2
اشتباهی است و نه تضمینکننده اصالح ساختار دولت
به نفـــع روان شـــدن فعالیتها .چیزی کـــه در این میان
تعیینکننده نهایی خواهد بـــود ،چگونگی انجام این کار
اســـت .بر این اســـاس هماکنون بعد از گذشت  5سال از
ادغـــام وزارتخانههـــا در دولت دهم میتوان به روشـــنی
داوری کـــرد که ادغام این وزارتخانهها به روش صحیحی
مهرداد الهوتی
انجام نشـــده اســـت .گواه این ادعا هم کارآیی نداشـــتن
عضوفراکسیونمستقلین
الزم ســـاختارهایی اســـت که بعد از ادغـــام وزارتخانهها
به وجود آمدند .چیزی که مشـــهود اســـت این بود که نه امور اجرایی دولت سرعت و
کیفیت بیشتری پیدا کرد و نهادغام وزارتخانهها جهشی اقتصادی در کشور به دنبال
داشت .شتابزدگی مهمترین نکته محسوس در ادغام وزارتخانهها طی دولت سابق
بـــود .اتفاقی که باید در ادامه این ادغامها رخ مـــیداد ،افزایش توان بازیگری بخش
خصوصی بود که عمالً چنین نشد .اکنون بعد از شش سال ناکارآمدی آن ساختارها
بخوبی هویدا شـــده اســـت .ما در یک حوزه ،بخش مهم مربوط به جوانـــان را کامالً
زیر ســـایه ورزش بردیم و در حوزهای دیگر مســـائل مربوط به صنعت حمل و نقل و
شهرسازیراتنهابهدلیلشباهتعملیاتعمرانیدرآنهابهیکدیگرپیوندزدیم.حال
آنکه فلسفه و مناسبات هر کدام از این حوزهها کامالً متفاوت بود .اکنون برای غلبه بر
مشکالتبهوجودآمدهناشیازایجادوزارتخانههاییباساختارکمتحرکنیازداریمتا
به نقطه صفر برگردیم و دوباره از آن کار را آغاز کنیم .نقطه صفر همان جایی است که
طرحهایپیاپیادغامبدونمطالعهعمیقکلیدخورد.مادرآنطرحها،ساختارهایی
ساختیم که از زیر بنا دچار مشکالت اساسی هستند .مهمترین این مشکالت آن است
که با دادن مســـئولیتهای پر تعداد به یک دســـتگاه امکان تمرکز مدیریتی در رأس
آن را کاهش دادهایم و به زبان ســـادهتر برای دســـتگاهها و وزارتخانههای ایجاد شده
دلمشـــغولیها و مسئولیتهای متعددی ایجاد کردیم که رتق و فتق همزمان آنها
بسیار سخت است .خصوصاً در شرایطی که بخش خصوصی قدرتمند و پر توانی در
کنار این ساختارهای پر مسئولیت دولتی وجود ندارد و آنها موظف هستند به تنهایی
امور هر حوزهای را اداره کنند .تفکیک وزارتخانههای ایجاد شـــده جدید بیش از آنکه
اصالح ساختار باشد به معنای پذیرش یک اشتباه بزرگ در تصمیمگیریهای کالن
کشـــور است که اکنون به بنبست خورده است .ما اکنون میتوانیم با درس گرفتن از
اینتجربهشکستخوردهبااندوختههایبیشتریبهنقطهصفربرگردیموکاراصالح
ساختاریراازآنجاپیشبگیریم.

تفکیک شتابزده بعد از ادغام شتابزده

در اینکـــه ادغامهای صـــورت گرفتـــه در دولت قبل
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چندانباپیشزمینهکارشناسیانجامنشدونتوانستبه
اهداف ناظر به کوچک کردن بار اجرایی دولت بینجامد
شـــکی نیســـت .اما این اســـتدالل نمیتواند بـــه تنهایی
پیشنیـــاز تفکیک همین وزارتخانههـــا در فرصت باقی
مانده تا تشکیل دولت دوازدهم باشد ،چرا که مهمترین
و اساسیترین اشکال ادغامها اکنون نیز در الیحه تفکیک
محسن کوهکن
به چشـــم میآید و آن هم شـــتابزدگی چنین تصمیمی
عضو فراکسیون والیی
است .ما نمیتوانیم برای گریز از یک موقعیت نامناسب
که بر اســـاس یک تصمیم شتابزده ایجاد شـــده ،دوباره
تصمیمی شتابزده بگیریم .چرا که نتیجه چنین تصمیمی میتواند باز هم منجر به
پشیمانیشودواینیعنیتکرارسیکلچنینتصمیمگیریهایی.دولتیازدهمچهار
سال وقت کافی برای تفکیک وزارتخانههای مورد تأکید الیحه را داشته است .حتی در
مجلس فعلی هم یک سال وقت برای اتخاذ چنین تصمیمی وجود داشت .سؤال
اساسی این است که چرا دولت یازدهم ترجیح داد تا درست در آخرین فرصت باقی
مانده دست به چنین تغییر بنیادین و مهمی بزند .دولت میتوانست در میانه عمر
یک ســـاله مجلس فعلی به جای تغییر سه وزیر که تصمیم کالن بود ،ساختار خود
را بر اســـاس تمایل به تفکیک وزارتخانههای ادغام شده در دولت قبل اصالح کند.
الیحه دولت هماکنون مجلس را در آستانه یک تصمیم بزرگ قرار داده است .ادغام
وزارتخانهها پیشتر نشان داد که عمق تأثیر چنین تصمیمی میتواند تا کجا باشد و تا
چندین ســـال حوزههای بسیاری را متأثر کند .آیا در چنین شرایطی منطقی است که
مجلس چنین تصمیمی را تنها به دلیل کمبود وقت رئیس جمهوری برای معرفی
کابینهبعدیباسرعتوبدونبررسیهایهمهجانبهودقیقاتخاذکند؟بههرتقدیر
به نظر میرسید که زمان کافی برای گرفتن یک تصمیم منطقی و فنی در این زمینه
در صورت بررســـی این الیحه تا قبل از معرفی وزیران جدید ،صرف نخواهد شد .هر
چند بعد از تشکیل دولت دوازدهم هم تصویب این الیحه و تغییر ساختار دولت و
به تبع آن معرفی وزیران جدید میتواند وقت مفید دولت را بگیرد اما آسیب این کار
بسیار کمتر از تصویب بدون تأمل چنین الیحهای است .چرا که تفکیک شتابزده این
وزارتخانهها ،حوزههای بسیار مهم و حیاتی کشور را تا چندین سال درگیر خود خواهد
کردوعمراینتأثیربسیاربیشترازعمرچهارسالهدولتدوازدهمخواهدبود.بنابراین
ترجیح این است که دولت و مجلس گرفتاریهای تغییر ساختار دولت در میانه عمر
دولت دوازدهم را به جان بخرند تا مملکت در سالهایی به مراتب طوالنیتر درگیر
گرفتاریهایناشیازیکتصمیمسریعوشتابزدهنشود.

عکس:سجاد صفری</ایران>

ادغـــام وزارتخانههـــا بـــا هـــدف چابکســـازی و
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کوچککردن دولت تنها یک برداشـــت سطحی و بدون
عمق از یک ضرورت حیاتی در ســـاختار اداری و اجرایی
کشور بود .دولت قبل به بهانه حکم قانون برنامه پنجم
توسعه برای کوچکســـازی دولت ،تعداد وزارتخانهها را
به  18کاهش داد .اما آیا کاســـتن از تعداد وزارتخانههای
عبدالکریمحسینزاده دولـــت را میتوان کوچکســـازی دولـــت نامید؟ به نظر
میرسدچنینسیاستیبرایاجرایاینحکمتنهابسنده
عضو فراکسیون امید
کردن به آمارهای روی کاغذ باشد نه چیزی بیش از این.
چرا که عمالً با ادغام وزارتخانهها ،دولت آنگونه که مد نظر صاحبنظران اقتصادی
و احکام قانون برنامه اســـت ،کوچک نشده است .با سیاست ادغام وزارتخانههایی
عریض و طویل با ســـاختاری ســـنگین و کم تحرک ایجاد شـــدند کـــه توان حرکت
چندانینداشتند.مضافاًاینکهتمامحوزههاوابعادتصدیگریوزارتخانههایادغام
شده در وزارتخانههای جدید تجمیع شد و به عبارتی دولت از بار مسئولیت خود در
امور اجرایی نکاست .چابکسازی دولت در معنای واقعی خود نه کاستن از تعداد
وزارتخانهها بلکه واگذاری بار تصدی امور به بخشهای غیر دولتی و تقویت بخش
خصوصی است .در کشوری که دولت و نهادهای حاکمیتی همچنان بیشترین نفوذ
تصدیگری را در مسائل اجرایی دارند آیا فرقی میکند تعداد وزارتخانهها  10باشد یا
 20یابیشتر؟آنچهدولتراکوچکوچابکخواهدساختنهتعدادوزارتخانههابلکه
سیاستگذاریهای مبتنی بر تقویت بخش خصوصی و مشارکت دادن آن در مسائل
اجرایی اســـت .این یک خلط مبحث بزرگ اســـت که گفته شود ادغام وزارتخانهها
میتواند منجر به چابکســـازی دولت شود .آیا وزارتخانه سنگین و عریض و طویل
و پر مسئولیتی مانند وزارت راه و شهرسازی با  21معاونت مختلف ،اساساً میتواند
مجموعهایچابکوسریعباشد؟قطعاًچنینچیزیامکانپذیرنخواهدبود.دراین
شـــرایط اگر کوچک کردن دولت با هدف تسریع امور اجرایی هدف باشد الزم است
دقت شود که ما نیازمند وزارتخانهها و ساختارهایی کوچک و با محدوده مسئولیت
کمتر هســـتیم .ســـاختارهایی که تمرکز اجرایی به مراتب باالتـــری دارند و به دلیل
مشغلهنداشـــتنهای فراگیر این امکان را دارند که بیشتر به مشارکت دادن بخش
خصوصی بیندیشند و برای آن چاره اندیشی کنند .همچنین ساختارهای کوچک و
محدود میتواند به صورت تخصصیتر به مسائل زیر مجموعه خود بپردازند .کوتاه
اینکهدولتبزرگوکمتحرکالزاماًدولتینیستکهتعدادوزارتخانههایآنبیشتر
باشد .دولت بزرگ دولتی است که ساختارهای آن بهدلیل وزن سنگین توان تمرکز
روی مسائل تخصصی را ندارند و نمیتوانند به همین دلیل برای مشارکت بخش
خصوصیزمینهسازیکنند.
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«ایران» از اســتدالل های موافقان و مخالفان الیحه تفکیک  3وزارتخانه گزارش می دهد

ادغام یا تفکیک؛ مسأله کارآمدی است

احسان بداغی

دولتیها و حامیان آنها در مجلس تمام
سعی خود را میکنند تا الیحه تفکیک سه
وزارتخانه قبل از معرفی کابینه دوازدهم
تصویب شـــود .در آن ســـوی میـــدان اما
طیـــف منتقـــدان دولـــت ایـــن الیحـــه را
«شتابزده» عنوان میکنند .تا اینجای کار
کمیســـیون برنامه و بودجـــه این الیحه را
تصویب کرده و کمیسیونهای اقتصادی
و صنعت اما با آن مخالفت کرد .در ادامه
هم باید کمیســـیون اجتماعـــی بهعنوان
کمیسیون اصلی به بررســـی آن بپردازد.
قـــدم نهایی هـــم بررســـی و تصویب در
صحن علنی است .کمتر از یک ماه دیگر
مراسم تحلیف حســـن روحانی بهعنوان
رئیس دولـــت دوازدهـــم در بهارســـتان
برگزار میشـــود و بعـــد از آن ،او دو هفته
فرصت دارد تا وزیران پیشنهادی خود را
به مجلس معرفی کنـــد .با این توصیف
اگـــر تـــا  6هفتـــه آینـــده الیحـــه تفکیک
وزارتخانهها به ســـرانجام نرســـد ،حسن
روحانی باید فهرســـت پیشـــنهادی خود
را بر اســـاس ترکیب فعلـــی وزارتخانهها
تقدیم مجلس کند و این چیزی نیســـت
که مطلوب پاستورنشـــینان باشـــد .حتی
هواداران و حامیـــان آنها در مجلس هم
میکوشـــند تـــا کار در همیـــن  6هفته به
نقطه ســـرانجام خود برسد و در ماههای
پـــس از آغاز به کار دولـــت دوازدهم یک
بار دیگر فهرست جدیدی از وزیران برای
گرفتـــن رأی اعتمـــاد در وزارتخانههـــای
جدیـــد به مجلـــس نیاید .امـــا در همین
شرایط که الیحه تفکیک وزارتخانهها در
مجلس دو گروه موافـــق و مخالف دارد،
گروه ســـومی هم میکوشـــند تـــا موردی
دیگـــر را نیز به ایـــن الیحه اضافـــه کنند؛
تفکیـــک وزارت کار .موردی که اگر اضافه
شـــود حجم بررســـیهای مجلس را هم
افزایش میدهد و این احتماالً به معنای
کندی کار خواهد بود .الیحه دولت تا اینجا
ناظر به تفکیک ســـه وزارتخانه «ورزش و
جوانان»« ،راه و شهرسازی» و «صنعت،
معـــدن و تجارت» اســـت .قرار اســـت از
فرآینـــد تفکیک این ســـه مجموعه ،پنج
وزارتخانـــه جدید یعنـــی وزارتخانههای
«راه و ترابری»« ،مســـکن و شهرسازی»،
«صنعـــت و معـــدن»« ،ورزش» و
همچنین «بازرگانی» به همراه ســـازمان
جوانان ایجاد شـــوند .اما تـــاش گروهی
از نماینـــدگان در مجلـــس هـــم ناظر به
این اســـت که وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی هـــم بـــه دو وزارتخانه مجزای
رفـــاه و همینطـــور کار و تعاون تقســـیم
شـــود .اما در این میان یک موضوع مهم
وجـــود دارد که افق تصویب الیحه دولت
تا قبـــل از معرفی کابینـــه را قدری مبهم
کـــرده اســـت؛ مجلس تا قبـــل از تحلیف
رئیس جمهوری تنها یک هفته مشغول
بـــه کار خواهد بود و بعد از آن ســـه هفته
تعطیالت در پیش اســـت .سؤال اساسی
این است که آیا الیحه مهم دولت در این
یک هفته بـــه نقطه پایانی خـــود خواهد
رسید یا خیر؟
ëëبختموافقاحمدینژاد
برایادغامدرمجلسهشتم
ادغـــام وزارتخانههـــا سیاســـتی بـــود
که در دولـــت دهم مـــورد تأکید محمود
احمدینژاد قرار گرفته بود .او در فاصله
زمانـــی  8دی  1389تا  8تیر  1390یعنی
 6مـــاه 6 ،وزارتخانـــه و ســـازمان دولت را
تبدیل به ســـه وزارتخانه جدیـــد کرد .در
همان ایـــام ادغامهـــای انجام شـــده در

دولت مورد انتقاد جـــدی برخی ناظران
سیاســـی قـــرار گرفـــت .خصوصـــاً ادغام
وزارتخانههای مســـکن و شهرسازی و راه
و ترابری که گفته میشد احمدینژاد به
تالفی اســـتیضاح حمید بهبهانی انجام
داده است .در آن زمان مجلس هشتم در
فواصل زمانی بسیار کوتاهی لوایح دولت
برای ادغام وزارتخانهها را تبدیل به قانون
میکرد .بهطور مثال بـــرای وزارتخانه راه
شهرســـازی ،الیحه دولـــت در روز چهارم
خردادماه ســـال  90تقدیم مجلس شد و
تنها یک هفته بعد یعنی روز  11خردادماه
مجلـــس به ادغـــام وزارتخانههـــای راه و
ترابری ،مســـکن و شهرسازی و ارتباطات
و فنـــاوری اطالعـــات رأی داد تـــا وزارت
امور زیربنایی و ارتباطات تشکیل شود که
شورای نگهبان ،چون دولت ادغام وزارت
ارتباطات با این دو را تصویب نکرد ه بود،
رد کـــرد .برای بار دوم در تاریخ  ۳۱خرداد
 ۱۳۹۰با تصویب مجلس شورای اسالمی
و در یکـــم تیرمـــاه تأیید شـــورای نگهبان
قانـــون اساســـی ،وزارت راه و ترابـــری بـــا
وزارتخانه مسکن و شهرسازی ادغام شد
و وزارت ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات
از آن بیـــرون رفـــت و با تصویب مجلس
و تغییر نـــام آن ،وزارت راه و شهرســـازی
درست شد .در موارد دیگر هم به همین
شـــکل به همت نمایندگان آن روز بخت
بـــا دولت احمدینژاد یار بـــود و هیچگاه
فاصلـــه زمانی بین تقدیـــم لوایح ادغام
وزارتخانـــه به مجلس تـــا تصویب لوایح
بیشتر از 40روز نشد .حاال اما برای تفکیک
دوباره همـــان وزارتخانهها ،الیحه دولت
بیش از یک ماه است که تقدیم مجلس
شده است .مجلس در گام نخست نیز با
دو فوریتی ایـــن الیحه موافقت نکرد و به
یک فوریت آن رأی مثبت داد.
ëëدولتدرپیتسریعبررسیالیحه
اصالً بعید نیست که یکی از مهمترین
دغدغههای این روزهای حســـن روحانی
برای چیـــدن کابینـــه جدیـــدش تعیین
تکلیف همین الیحه باشـــد .الیحهای که
اگر تا نیمه مردادماه به ســـرانجام نرسد
دردســـر آن برای دولـــت بعدی اصالً کم
نخواهـــد بـــود .چـــرا که فضـــای مجلس
حکایـــت از آن دارد کـــه در نهایـــت ایـــن
الیحـــه تصویـــب خواهد شـــد و اگـــر این
تصویب بعد از تشـــکیل دولت باشـــد به
آن معنا اســـت که به فاصلـــه کمی بعد
از برگزاری جلســـات رأی اعتمـــاد کابینه
دوازدهم ،رئیس جمهوری باید به دنبال
معرفـــی وزیـــران دیگری بـــرای تصدی
وزارتخانههای جدیدالتأسیس باشد و این
یعنی بازگشت دولت دوازدهم به جایی
ی همان نقطه آغاز .روز دوشنبه
در نزدیک 
حســـینعلی امیـــری  ،معـــاون پارلمانی
رئیس جمهوری در همین باره به «ایلنا»
گفـــت :منتظـــر تعییـــن تکلیـــف الیحه
تفکیک ســـه وزارتخانه هســـتیم تا دولت
دوازدهم با ساختار جدیدی شکل بگیرد.
ëëالریجانیدرموضعمخالف
امـــا مهمتـــر از اظهـــار نظـــر معاون
پارلمانـــی دولت در این رابطه ،ســـخنان
اخیـــر علـــی الریجانی ،رئیـــس مجلس
اســـت کـــه گفتـــه موافق الیحـــه تفکیک
وزارتخانهها نیســـت .او این گونه موضع
گرفته که «مشکالت کشور مربوط به این
حوزهها نیســـت .این ادغام و تفکیکها
وقت کشـــور را میگیرد ».همین سخنان
کوتـــاه رئیس مجلـــس دربـــاره الیحهای
کـــه دولت روی تصویـــب آن تأکید دارد،
نشـــان میدهـــد کـــه کار از آن چیزی که

پاستورنشـــینان فکر میکردند ،سختتر
اســـت .خصوصـــاً اینکـــه الریجانـــی این
حرف را در قامت سیاســـتمداری زده که
چهار ســـال اســـت به دفاع و حمایت از
دولـــت حســـن روحانـــی و برنامههای او
شهره شده است .کامالً طبیعی است که
نظر مخالف او روی طیفی از نمایندگان
هم تأثیـــر خـــود را بگـــذارد و رأی آنها را
برای چنین الیحهای به ســـمت مواضع
منفـــی ببـــرد .رئیـــس مجلـــس موضع
خود را در شـــرایطی بیان کرده که رئیس
جمهوری ســـخت درگیر تعیین اعضای
کابینه بعدی خود است و رد و یا تصویب
ایـــن الیحـــه تأثیر بســـیار زیادی بـــر این
تالشها خواهد داشـــت .در روزهایی که
دو کمیســـیون مجلس با کلیـــات الیحه
تفکیـــک وزارتخانهها مخالفت کردهاند،
همراهی رئیس مجلس با نظر آنها اصالً
چیزی نیست که خواست دولتیها باشد.
ëëارزیابیموافقاندولتازمخالفتها
برخـــی از نماینـــدگان حامـــی دولت
معتقـــد هســـتند کـــه مخالفـــان دولـــت
درســـت از گلوگاه تعییـــن اعضای کابینه
جدید برای فشارهای خود بهره خواهند
برد و بـــر این موقعیت چشـــم نخواهند
پوشید .از جمله قاســـم میرزایی نیکو که

نیم نگاه

«تالش مجلس بر این اســـت تا تصویب
و تعیین تکلیف ســـاختار وزارتخانهها تا
قبل از معرفی کابینه جدید توسط رئیس
توگو
جمهـــوری پایـــان یابـــد ».او در گف 
با «ایـــران» هم میگوید کـــه اعتقاد دارد
قســـمت زیادی از مخالفتهـــا با الیحه
دولت بیشـــتر از آنکـــه مواضعی «فنی»
باشد مخالفتهایی «سیاسی» است.
ëëشتابزدگی؛بهانهمخالفان
در جبهـــه مقابـــل یعنـــی مخالفـــان
دولـــت هیچ تالشـــی برای پنهـــان کردن
مخالفتها با این الیحه دیده نمیشود.
آنها اما عموماً میگویند مخالفتشـــان
با این الیحه سیاســـی نیست و جنبه فنی
دارد .از جمله محسن کوهکن که معتقد
است« :دولت وقت کافی برای این الیحه
را صرف نکرده .از رفتار بیرونی دولت هم
مشخص اســـت که آنها تا قبل از تقدیم
الیحه درگیر انتخابـــات بودند و وقتی که
از ادامه کار آقـــای روحانی اطمینان پیدا
کردند ،این الیحه را نوشتند تا ادامه کار بر
اساس خواستهها و تمایالت آنها باشد».
او اســـتدالل میکنـــد« :دولت اگـــر واقعاً
میخواست یک تغییر ساختاری اساسی
ایجاد کند میتوانســـت الیحه خـــود را تا
قبل از انتخابات که وقت هم داشـــت به

ëëمحمدرضا تابش ،موافق الیحه :قسمت زیادی از مخالفتها با الیحه دولت بیشتر از آنکه
مواضعی «فنی» باشد مخالفتهایی «سیاسی» است
ëëبهرام پارســـایی ،موافق الیحـــه :وقتی طیف مخالف دولت به هر روشـــی بـــرای نهگفتن به
اقدامات دولت و برنامههای آن و اجرا نشدن این منویات بهره میبرند تا فشار خود را افزایش
دهند ،بسیار طبیعی است که با تالش برای تصویب نشدن این الیحه تا مرداد ماه ،بکوشند که
مشغولیتی غیرضروری برای دولت ایجاد کنند
ëëسیدحسین نقوی ،مخالف الیحه :دولت میخواهد هم فشارش به نمایندگان برای بررسی
ســـریع توجیه پذیر باشد و هم در این ســـرعت طرح خود را جلو ببرد که ما قطعاً با این تاکتیک
همراه نخواهیم شد
ëëولیاهلل داداشـــی ،مخالف الیحه :درســـت اســـت که ادغامهای آقای احمدینژاد چندان
اصولی نبود اما این نباید توجیهکننده تفکیک غیر اصولی باشد
ëëعبدالکریم حســـینزاده :بر اســـاس الحاقیهای که در دست تهیه اســـت قرار بر این شده که
وزارتخانه کار  ،تعاون و رفاه اجتماعی به دو وزارت کار  ،تعاون و وزارت رفاه تقسیم و دو بخش
هزینهای و درآمدی وزارتخانه از هم تفکیک شوند
ëëبه نظر میرسد فارغ از برخی اهداف سیاســـی مخالفان الیحه تفکیک ،موافقان و مخالفان
این الیحه دغدغه کارآمدی بیشتر وزارتخانهها و دولت را دارند

به «ایـــران» میگویـــد« :مخالفان دولت
اگر به این فکر باشـــند که دولـــت را برای
مقاصـــد سیاســـی زمینگیر کننـــد ،بعید
نیســـت کـــه از موقعیـــت الیحـــه ادغام
وزارتخانهها ســـود نبرند .به هـــر حال به
تعویق انداختن تصویب این الیحه به هر
روشـــی گرفتاریهای زیادی برای دولت
ایجـــاد خواهد کرد و اگر الیحـــه به قبل از
تشـــکیل کابینه دوازدهم نرســـد میتوان
گفـــت که بعد از آن حداقل  6ماه از وقت
دولت را خواهد گرفت ».سخنان میرزایی
نیکو تنها یک گمانه است اما نمایندگان
دیگری مانند بهرام پارسایی هم هستند
که اعتقاد دارنـــد مخالفان دولت این کار
را خواهند کرد .او توضیح میدهد« :وقتی
طیف مخالف دولت به هر روشـــی برای
نهگفتن بـــه اقدامات دولت و برنامههای
آن و اجـــرا نشـــدن ایـــن منویـــات بهـــره
میبرند تا فشـــار خـــود را افزایش دهند،
بســـیار طبیعی اســـت که با تالشی برای
تصویب نشـــدن این الیحه تـــا مرداد ماه
هم بکوشـــند که مشغولیتی غیرضروری
بـــرای دولت ایجـــاد کنند ».بـــا وجود این
محمدرضا تابش به «ایرنا» گفته اســـت:

مجلس بدهـــد ».همچنین حسین نقوی
حسینی هم به «ایران» میگوید« :دولت
چهار ســـال برای این الیحـــه کار خاصی
نکـــرد .حتی در زمـــان رأی اعتماد دولت
یازدهم هم رئیس جمهوری و هم برخی
از وزیران مانند آقای آخوندی قول دادند
که فکری برای ادغامها بکنند که نکردند و
االن که در آستانه تشکیل دولت دوازدهم
هستیم تازه این الیحه را آوردهاند ».نقوی
حســـینی تقدیـــم این الیحـــه در فرصت
زمانی کنونـــی را به نوعی «فشـــار دولت
به مجلـــس» میداند و توضیح میدهد:
«من معتقدم دولت میخواهد آســـتانه
آغاز بـــه کار دولت جدیـــد را بهانه کند تا
مجلس با ســـرعت بیشـــتری به بررسی
الیحه تفکیک وزارتخانهها بپردازد و این
بـــه معنای توجیه کردن چشمپوشـــی بر
خألها و مشـــکالت و بیدقتیهای الیحه
مذکور است .به عبارتی دولت میخواهد
هم فشـــارش به نمایندگان برای بررسی
ســـریع توجیه پذیر باشـــد و هـــم در این
سرعت طرح خود را جلو ببرد که ما قطعاً
با ایـــن تاکتیک همـــراه نخواهیم شـــد».
ولیاهلل داداشی نیز دیگر نماینده منتقد

دولت اســـت که به مخالفت با این الیحه
پرداخته .او با بیان اینکه «درســـت است
که ادغامهـــای آقای احمدینژاد چندان
اصولی نبـــود اما این نبایـــد توجیهکننده
تفکیک غیـــر اصولـــی باشـــد» میگوید:
«دولت در احیای سازمان برنامه و بودجه
هم همینقدر ســـریع و بی برنامه عمل
کرد و نتیجه کار چیزی نشد که توقع آن را
داشتیم .االن هم این تفکیکهای جدید
به جای مثبتی ختم نخواهد شد».
ëëالحاقتفکیکوزارتکار
به الیحه دولت
مجموعه این موضعگیریها میتواند
تأیید کند که دولت شـــاید مســـیر چندان
سادهای برای تصویب این الیحه نداشته
باشد .الاقل میتوان اینگونه برداشت کرد
که تفکیک این وزارتخانهها توسط دولت
روحانی به ســـادگی ادغام آنهـــا در زمان
احمدینژاد نخواهد بود .خصوصاً اینکه
مخالفـــان دولت اصـــرار دارنـــد تفکیک
وزارتخانههـــا بر خـــاف تکالیـــف لوایح
پنجم و ششم توسعه برای کوچکسازی
دولت است .در این بین اما گروه دیگری
هم در تالش هســـتند تا وزارت کار را هم
وارد فرآیند این تفکیک کنند .عبدالکریم
حســـینزاده این خبر را بـــه «ایران» داده
و میگویـــد« :بر اســـاس الحاقیهای که در
دســـت تهیه اســـت قرار بر این شـــده که
ایـــن وزارتخانه به دو وزارت کار و تعاون و
وزارت رفاه تقســـیم و دو بخش هزینهای
و درآمـــدی وزارتخانـــه از هـــم تفکیـــک
شـــوند ».البته بـــا توجه به اینکـــه چنین
مـــوردی در الیحـــه دولت نیســـت و قبالً
هم یک بار در ســـال  90شـــورای نگهبان
مصوبه نمایندگان برای تشـــکیل وزارت
راه و شهرســـازی را بـــه همیـــن دلیل که
خـــود وزارت ارتباطـــات را نیـــز وارد ایـــن
فرآیند ادغام کرده بودند ،رد کرد ،به نظر
میرســـد این تـــاش هم چنـــدان موفق
نباشد .اما هر چه هست در صورت اصرار
این نمایندگان میتواند فرآیند بررســـی
و تصویـــب الیحـــه تفکیـــک وزارتخانهها
را طوالنیتـــر کند .چیزی کـــه دولت اصالً
مایل به آن نیست.
ëëمحدودیتزمانی
مانعبزرگیمقابلتفکیک
الیحه دولت هنوز حتی در کمیسیون
اصلی یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس
به تصویـــب نرســـیده اســـت .آن هم در
شـــرایطی که مجلس از هفتـــه آخر تیر تا
نیمه مردادماه وارد تعطیالت تابستانی
میشود .به عبارتی بهارستانیها تنها یک
هفته کاری و ســـه جلســـه علنی فرصت
دارند تا قبل از تحلیف ریاست جمهوری
الیحه تفکیـــک وزارتخانههـــا را تصویب
کنند .اگـــر این اتفاق نیفتد تنها دو حالت
وجود دارد کـــه میتواند خیال دولت را از
تصویب این الیحه تا قبل از اعالم اسامی
وزیران پیشـــنهادی راحت کنـــد؛ یا اینکه
تعطیالت تابستانی مجلس لغو یا کوتاه
شـــود تا نمایندگان فرصت بررســـی این
الیحـــه را پیدا کنند یا اینکه کمیســـیونها
در مـــدت تعطیـــات صحن علنـــی ،کار
بررســـی خود را ادامه دهند و در فرصت
دو هفتهای که رئیس جمهـــوری از زمان
تحلیف تا معرفی وزیران پیشـــنهادی در
اختیار دارد ،الیحـــه تفکیک وزارتخانهها
در صحن علنی مطرح شود.
بـــه هـــر روی به نظـــر میرســـد فارغ
از برخـــی اهـــداف سیاســـی ،موافقـــان و
مخالفان ایـــن الیحه دغدغـــه کارآمدی
بیشتر وزارتخانهها و دولت را دارند.

