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نگاه «حداد»
به کارنامه «پاستور»

حداد عادل :دولت باید تحملاش را بیشتر کند
ابراهیم بهشتی
دو روز بعد از عید سعید فطر میهمان دکتر حدادعادل در دفتر کارش بودیم؛ دفتری دو طبقه و با حیاط
ویالیی که درختان آن به مدد خنکی هوای تهران پس از بارانهای تابستانی ،طراوت و لطافت خاصی به
محیط داده بود .رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس سرحال بود و خندان روبهروی ما نشست و با صبر
توگو گاهی لبخندی هم بر
و متانت پاس�خگوی سؤاالت شد .به اقتضای نکات مطرح شده در جریان گف 
لب نش�اند .نامزد انتخابات ریاست جمهوری س�ال  92که  20خرداد ترجیح داد انصراف خود را از ادامه
رقابت اعالم کند ،در جریان گفتوگو که با هدف ارزیابی تعامل دولت یازدهم و مجلس برگزار شد ،بارها
تأکید داشت که بنای فراکسیون اصولگرایان و کلیت مجلس ،مخالفت ناروا با دولت نیست .حدادعادل
در عین حال به وجود چندین گره در مناس�بات دو قوه اشاره کرد و عملکرد دولت را در چندین موضوع،
مورد انتقاد صریح قرار داد و معتقد بود که در این گونه موارد ،عملکرد پاستورنش�ینان به گونهای بوده
که برای اصولگرایان بهارس�تان چارهای جز انتقاد باقی نمانده است .رئیس فراکسیون اصولگرایان در
البهالی س�خنان خود ،موضع برخی نمایندگان مجلس را در قبال دولت هم مورد انتقاد صریح و ضمنی
قرار داد و ش�ماری از انتقادهای حامیان دولت به تندروهای بهارستان را نیز بجا دانست ،اما در مجموع
معتقد بود که سهم دولتیها در کاستیهای موجود میان قوای مجریه و مقننه بیشتر است .مشروح این
توگو را در ادامه بخوانید.
گف 

تعامل دولت و مجلس چه اهمیت و ضرورتی
دارد؟
پاسخ به سؤالی که مطرح میکنید تنها مربوط به این دولت
نیس��ت ،در هر دولتی تعامل بین دو قوه مس��أله اس��ت .من در
مجلس ششم هم که بیش��ترین هماهنگی از نظر خط سیاسی
بین دولت و مجلس وجود داش��ت باز ش��اهد این مسأله بودم.
از ی��ک ط��رف طبق قانون اساس��ی اصل تفکیک و اس��تقالل
قوا حاکم اس��ت و از طرف دیگر مجل��س قانونگذاری ميکند و
دول��ت باید اجرا کند .به تعبیر رهب��ر معظم انقالب کار مجلس
«ریلگذاری» و کار دولت حرکت روی این ریل است.
این ساز و کار غالباً به یک مشکالتی برخورد ميکند .کمال
مطلوب این اس��ت که دول��ت و مجلس با هم هم��کاری کنند.
دولت دغدغههای مجلس را درک و قوه مقننه هم واقعیتهای
اجرای��ی را لحاظ کند .ولی معموالً ای��ن اتفاق نمیافتد .من در
طول این س��الهایی که در مجلس بودم ،هیچ دولتی را ندیدم
که از مجلس راضی باش��د و هیچ مجلسی را ندیدم که به دولت
انتقاد نداشته باشد ،البته درجاتش متفاوت بوده است .در دولت
آق��ای روحانی یک ش��رایط خاصی این تعامل را دش��وار کرده
اس��ت .یکی مشکالت اقتصادی اس��ت که سبب ميشود مردم
به نمایندگان مراجعه زیاد داش��ته باشند و فشار بیاورند .چون
دفت��ر نمایندگان به روی مردم باز اس��ت .مجلس در همه جای
دنیا نزدیکترین نهاد حاکمیتی به مردم است .مشکالتی مثل
بیکاری و گرانی از طریق مردم به نمایندگان منتقل ميش��ود.
همین طور توقف فعالیتهای عمرانی که بودجه به آنها نرسیده
اس��ت .همه اینها باعث ميشود هر نمایندهای که نطق ميکند
یا تذکر ميدهد ،یک فهرس��ت بلند باالیی از مش��کالت حوزه
انتخابیه را به دولت منتقل کند .این وضعیت همیشه بوده اما در
دولت آقای روحانی تشدید شده است.
س��وای اینها؛ اختالفاتی بین دولت یازده��م و مجلس نهم
وج��ود دارد که گهگاه خودش را نش��ان میده��د .یکی از آنها
بحث «اعتدال» اس��ت که آقای روحانی مطرح کردند ولی اکثر
نمایندگان معتقدند به این ش��عار عمل نشده است .مث ً
ال همین
اواخر که موضوع اس��تیضاح وزیر آموزش و پرورش مطرح شد،
مجل��س همدلی خود را با دولت نش��ان داد و مان��ع از برکناری
آقای فانی ش��د .بالفاصله نمایندگان بعضی از اس��تانها به من
مراجعه و هم از آقای فان��ی گله کردند و هم از من که چرا آقای
فانی بالفاصله بعد از رأی نیاوردن اس��تیضاح در فالن اس��تان
هر چه بقای��ای قبلیها بوده را قلع و قمع ک��رد .من البته هنوز
فرص��ت نکردهام از آقای فانی کم و کیف موضوع را س��ؤال کنم
ام��ا منظورم بیان نوع نگرانیهایی اس��ت ک��ه نمایندگان بیان
ميکنن��د و معتقدن��د انطباقی میان ش��عار اعت��دال و برخی
عملکردهای دولتمردان وجود ندارد.
آقای روحان��ی ميگوید منظور از اعتدال این اس��ت که هر
کس بدون در نظر گرفتن گرایشها و تعلقات سیاسی خود و به
شرط کارآمدی و س�لامت اخالقی ،باید در دولت به کار گرفته
ش��ود ،اما عملکرد وزیر کش��ور با این موض��ع رئیس جمهوري
انطباق ندارد .وزیر کش��ور  3ماه پیش اعالم ميکند تا حاال 91
درص��د فرمانداران را عوض کردیم و بقیه را هم عوض ميکنیم.
این مثل این ميماند که کسی بگوید زمین را ميخواهیم از لوث
وجود کفار و مشرکین پاک کنیم.
یک��ی دو تا گره دیگر هم وجود دارد؛ یکی بعضی مش��کالت
اجرایی اس��ت ،مث ً
ال حذف نکردن یاران��ه مرفهین که هم دولت
و هم مجلس قبول دارند این ش��یوه پرداخت یارانه ،نادرس��ت
است .ميپذیریم که مشکل یارانهها از دولت قبل به ارث رسیده
اس��ت .کس��ی نگوید که چرا به دولت قبل اعتراض نمیکردید،
زیرا پاس��خ ما این است که به دولت قبل هم اعتراض ميکردیم
اما همچن��ان که این دولت گوش نمیکند ،آن دولت هم گوش
نمیکرد .خزانه تا پایان تیرماه بودجه عمرانی تخصیص نداده،
آن وقت یارانه را به کس��انی ميدهند ک��ه واقعاً احتیاجی به آن
مبلغ ندارن��د .اگر دولتی اظهار ناتوانی کن��د و بگوید نمیتواند
چنین اقدام الزمی را انجام دهد ،آن دولت ،مستحق انتقاد است.
گاهی که با مس��ئوالن صحبت ميکنیم ،ميگویند هر راهحلی
برای این منظور انتخاب کردیم ،دقیق و کارآمد نیست .اما توجه
ندارند که این مس��أله ریاضیات نیست که بگوییم پاسخ آن باید
صد درصد درست باشد .جنس مسائل اجتماعی متفاوت است.
تصمیمی گرفته ميش��ود حاال اگر حتی  10درصد هم احتمال
خطا باش��د ،بای��د آن تصمی��م را اجرا ک��رد و در مراحل بعدی
تصحی��ح الزم را انج��ام داد تا خطاها کاهش یاب��د و در نهایت،
محو شود .برای خود من جای سؤال است که چرا دولت در حل
مسأله یارانه اینقدر دست و پا ميزند و دل دل ميکند ،حرفش
را شفاف نمیزند و سریع و صریح عمل نمیکند.
شما چرا در مجلس ،دولت را مکلف به انجام
ای�ن کار نکردی�د که چ�ه دهکهای�ی را حذف
کند؟
ما به صورت کلی این کار را در قانون بودجه به دولت تکلیف
کردی��م منتها چ��ون تصمیمگیری اجرایی مس��تلزم کارهای
کارشناسی و اطالعات بود ،شیوهاش را به دولت واگذار کردیم.
مجلس نخواست وارد بحث اجرایی شود.
سهشنبه  13مرداد 1394
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