معاون پارلمانی رئیس
جمهوری سال گذشته
گفته بود که حدود 70
درصد سؤاالت متعلق به
 30-40نفر از نمایندگان
است .روزنامه ایران هم
گزارشی را براساس آمار
رسمی منتشر کرد که
نشان ميداد حدود 20
درصد سؤاالت متعلق به
فقط  3درصد نمایندگان
است .یعنی  10نمایندهای
که بیشترین سؤال را از
وزرا داشتند 20 ،درصد
سؤاالت را به خود
اختصاص داده بودند .نکته
قابل تأملتر اما اینکه
از میان این  10نفر 8 ،نفر
آنها در فهرست «جبهه
پایداری» برای انتخابات
نهم بودند .این آمار و
ارقام فعاالن و کارشناسان
سیاسی را به تأمل وا
ميدارد که همه انگیزهها،
بحث استدالل و نقادی
نیست.
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ول�ی جاهای دیگر بس�یار اتف�اق افتاده که
مجلس ب�دون در نظر گرفتن دی�دگاه دولت و با
وجود مخالف�ت دولت طرح�ی را تصویب کرده
اس�ت .مث ً
ال طرح امر به معروف و نهی از منکر یا
طرح فعالیت احزاب و انتخابات استانی .شما که
با دولت رودربایستی ندارید.
آنجا فک��ر کردیم دولت اش��تباه ميکند .اینج��ا هم دولت
مخالف بود ک��ه دهکها را معین کنیم .مجلس به دولت واگذار
کرد و انتظار دارد از دولت که زود تصمیمگیری کند.
من البته با نگاه ش�ما درب�اره اینکه موضوع
هدفمن�دی یارانهه�ا باید تعیین تکلیف ش�ود
موافق�م اما فک�ر ميکنم ای�ن تأخی�ر از همان
تف�اوت دی�دگاه دول�ت یازدهم ب�ا دولت دهم
و آق�ای روحان�ی ب�ا آق�ای احمدینژاد ناش�ی
ميش�ود .آقای احمدینژاد ميگفت «حاال بریم
جلو ببینیم چی ميش�ه» یعنی خیلی نسبت به
بررس�ی زوایای مختلف یک طرح حساس نبود.
اما این دولت و آقای روحانی تأکید دارند اجرای
یک طرح زمانی ش�روع شود که همه جوانب آن
بررس�ی ش�ود و بتوان با اطمینان کار را ش�روع
کرد .در حقیقت آقای روحانی معتقد نیس�ت که
حاال بریم جلو ببینیم چی میشه.
دول��ت قبل ميگف��ت بریم جلو ببینیم چی میش��ه دولت
فعلی ميگوید نریم جلو ببینیم چی میشه (با خنده).
درب�اره بح�ث انتصابها که همیش�ه محل
اختلاف بین برخی نماین�دگان مجلس و دولت
بوده و ش�ما هم به آن اشاره کردید ،اطالع دارید
ک�ه به هر حال فش�ارهایی هم از س�وی مردم و
طیفی از فعاالن سیاس�ی همفکر آقای روحانی
و دول�ت وجود دارد ک�ه چرا متناس�ب با رأی و
نظر م�ردم تغییرات مدیریتی انجام نمیش�ود؟
گذشته از این؛ منطق و عرف سیاسی هم ایجاب
ميکند که کس�انی باید در مص�در امور اجرایی
باش�ند که همراه و هماهنگ با برنامههای رئیس
جمهوري باشند و سیاس�تهای دولت منتخب
اکثریت ملت را پیاده کنند.
ما ایرادی در این نمیدانیم که آقای روحانی کسانی را برای
همکاری انتخاب کند که با ایشان همفکر و همراه باشند .ولی
سؤال این است که آیا فکر و راه ایشان راه اصالحطلبان است؟
ایش��ان که چنین اعتقادی ندارد .شعار آقای روحانی اعتدال
است .یعنی راهی بین اصالحطلبی و اصولگرایی یا به تعبیری
راهی که شامل اصولگرایی و اصالحطلبی است .سؤال من این
است که آیا چنین تعادل و توازنی دیده ميشود؟
چرا ميگویید تعادل در کابینه نیست؟ آقای
پورمحمدی وزیر دادگس�تری یا رحمانی فضلی
وزیر کش�ور که در پس�تهای چنین حساس�ی
منص�وب ش�دهاند ،ب�ه نظر ش�ما چ�ه گرایش
سیاسیای دارند؟
خب همین وزیر کش��ور که ش��ما مثال آوردی��د ،ميگوید
 91درص��د را جارو ک��ردم .آن هم نزدی��ک انتخابات که عزل و
نصبها در آستانه انتخابات تفسیر انتخاباتی ميشود.
اگر نگاه واقعبینانه به مطالبات مجلسيها از
وزیر کشور داشته باشیم ،ميبینیم که اغلب آنها
قانونی نیس�ت .مث ً
ال همین قضیه اخیر تهدید به
استعفای دسته جمعی نمایندگان استان فارس
در اعت�راض به انتخاب اس�تاندار که حق دولت
و جزو اختیارات قانونی آن اس�ت .به نظر ش�ما
ای�ن جنس از مطالبات دخال�ت در امور اجرایی
محسوب نمیشود؟
اگر بخواهیم قانونی صحبت کنیم بله ،حرف ش��ما درس��ت
اس��ت .دولت اختیار دارد مس��ئوالن را ع��زل و نصب کند و این
در حوزه اختیار نمایندگان نیس��ت .ولی یک وقتی ميخواهیم
بگوییم بین دو قوه همدلی و همزبانی باشد .بهتر است که دولت
با نمایندگان مش��ورت کند و س��عی کند نظ��رات آنها را جویا
ش��ود و حتیاالمکان انتخابی صورت بگیرد که مرضیالطرفین
باش��د .قانون که ما را مجبور نکرده مشورت نکنیم .مثل زندگی
خانوادگی اس��ت یک چارچوب حقوقی وجود دارد که قاضی با
آن زبان سخن ميگوید اما داخل زندگی که کتاب قانون دست
نمیگیرند .به مهر و محبت عمل ميکنند.
البته به تعبیر باباطاهر که ش�ما هم جایی در
مجلس گفتید؛ «چه خوش بی مهربانی هر دو سر
بی».
بله.
وج�ود اختالف نظر بین دولت و مجلس البته
طبیعی اس�ت .ول�ی چگونگی نوع ن�گاه هر قوه
نسبت به جایگاه و محدوده اختیارات قوه دیگر،
ميتواند در تعامل و کیفی�ت روابط دو قوه مؤثر
باش�د .شما نگاه دولت آقای روحانی به مجلس و
سهشنبه  13مرداد 1394

دولت اختیار دارد
مسئوالن را عزل و نصب
کند و این در حوزه اختیار
نمایندگان نیست .ولی
یک وقتی ميخواهیم
بگوییم بین دو قوه
همدلی و همزبانی باشد.
بهتر است که دولت با
نمایندگان مشورت کند و
سعی کند نظرات آنها را
جویا شود و حتیاالمکان
انتخابی صورت بگیرد که
مرضیالطرفین باشد.
قانون که ما را مجبور
نکرده مشورت نکنیم

جایگاه قانون�ی آن را چگونه ميبینید بخصوص
اگر بخواهید مقایسهای هم با دولت قبل داشته
باشید؟
در دولت قبل یک تفس��یری از قانون اساس��ی وجود داشت
ک��ه کار تعامل را دش��وار ميکرد .این دش��واری ه��م در زمان
م��ن در مجلس هفت��م بود و ه��م در زمان آق��ای الریجانی در
مجلس هش��تم و نهم .آقای روحانی چون خودش  20سال در
مجل��س بوده ،چنین تفس��یری را نکرده و ای��ن در ابتدای امر،
مایه امی��دواری بود که روابط دولت و مجلس خیلی حس��نه و
روان باش��د .ولی گرههای کوری هم��ان طور که گفتم به وجود
ميآید .مث ً
ال یکی از این گرههای کور ،رفتار دولت فعلی نسبت
به «مسکن مهر» است .به هر حال« ،مسکن مهر» هر چه بوده،
عدهای از مردم را امیدوار کرده اس��ت .عدهای هر چه داش��تند،
فروختند و پیش قسط دادند .وقتی یک کلمه منفی از زبان وزیر
راه و شهرسازی درباره مسکن مهر شنیده ميشود...
البته وزیر مسکن در صحن مجلس ،سخنان
منتسب به خود درباره «مسکن مهر» را تکذیب
کرد...
خب ایشان از ابتدا هم نسبت به «مسکن مهر» انتقاد داشت.
این جور صحبتها که شنیده ميشود ،نمایندگان چه جوابی به
انتقادهای مردم بدهند؟ فکر ميکنم روابط دولت آقای روحانی
و مجلس ميتوانس��ت بهتر از این باشد .تأکید کنم که در عموم
نماین��دگان یک اراده جمعی ب��رای تضعیف دولت وجود ندارد
ولی انتقاد نسبت به وزيران یا تصمیمات وجود دارد.
خب اگر پای حرف دولتیها بنشینید قاعدت ًا
آنه�ا هم درد دلهای زیاد دارند .مث ً
ال همانگونه
که شما هم اشاره کردید از بد روزگار؛ این دولت
در بدترین ش�رایط اقتصادی آغ�از به کار کرده
و وارث مش�کالت زی�ادی از دولت قبل اس�ت.
فکر نمیکنی�د در چنین ش�رایطی از بزرگان و
با س�ابقههای مجلس انتظار ميرود که ش�رایط
دش�وار و گردنهه�ای نفس�گیر کنون�ی را برای
همکاران خود تشریح و توجیه کنند که دمیدن
بر طبل مطالبات در چنین شرایطی اداره کشور
را س�ختتر ميکند .مث ً
ال در ماجرای استیضاح
وزیر آم�وزش و پرورش بس�یاری از نمایندگان
اذعان داش�تند که مش�کل اصلی بودجه است؛
وقتی پول نیست ،مشکالت هم شروع ميشود.
ول�ی برخ�ی منتق�دان به ای�ن واقعی�ت توجه
نمیکردن�د .ای�ن گونه مواقع اس�ت ک�ه بویژه
از رؤس�ای فراکس�یونها انتظار م�يرود که در
کاستن از فشارهای ناروا به دولت فعال باشند.
بله همین درک نمایندگان از ش��رایط کلی کش��ور و دولت
بود که باعث ش��د با همه دلخوریهایی که نمایندگان از برخی
عزل و نصبها در آموزش و پرورش داش��تند ،اس��تیضاح آقای
فان��ی رأی نیاورد .ای��ن جلوهای از همدل��ی و همزبانی مجلس

و دول��ت و برهانی بر واقعبینی مجلس ب��ود .نمایندگان انتظار
ال همین نظر را دولت به مجلس داش��ته باشد .مث ً
دارند متقاب ً
ال
نمایندگان انتظار دارند از دولتی که مرتباً به رهنمودهای رهبر
معظم انقالب اشاره و اس��تناد ميکند ،در اجرای رهنمودهای
رهبری جدی باش��د .رهبری هر س��ال و هر بار؛ به دولت تذکر
ميدهن��د ک��ه مناصب کلی��دی را به اف��راد مؤث��ر در «فتنه»
نس��پارید .نمایندگان مواردی را ش��اهدند که این رعایت نشده
و اینها اس��باب سوءظن ش��ده و فاصله ایجاد ميکند .یا مث ً
ال در
موضوع هس��تهای؛ عدهای گفتند ما دلواپس��یم .اما دیدیم که
دلواپس بودن به یک ناسزا تبدیل شد .یعنی طرف مقابل وقتی
صحبت از دلواپس��ان ميکرد ،انگار از ی��ک انگی خبر ميدهد.
االن که کار مذاکرات وین تمام شده و قطعنامه تنظیمی امریکا
در ش��ورای امنیت س��ازمان ملل تصویب ش��ده ،از شما سؤال
ميکنم ،آیا امروز یک عدهای حق دارند دلواپس باش��ند یا نه؟
منظور من این اس��ت که خوب است دولت واقعیتها را از زبان
مثل بنده بش��نود ،زیرا هدف ما از بیان انتقادها ،تضعیف دولت
نیست .این دولت براساس مردمساالری دینی بر سر کار آمده،
مردمساالریی که افتخار ماست ،ما کمک به هر دولتی را وظیفه
خ��ود ميدانیم؛ ول��و اینکه آن دولت با اخت�لاف  7دهم درصد
انتخاب شده باشد .در عین حال معتقدیم که هیچ کس معصوم
نیس��ت .نه تیم مذاکره کننده از خطا مصون اس��ت ،نه دولت و
نه نمایندگان.
فکر ميکنم دولت از س�وی برخی همکاران
ش�ما در مجلس و همچنین رس�انههای همس�و
مورد بیمه�ری و بیانصافی ق�رار ميگیرد .در
همین ماجرای دلواپس�ان ،آیا شما سراغ دارید
که دول�ت برای آنه�ا محدودیتی اعم�ال کرده
باشد؟ دوستان شما در مجلس تندترین نطقها
را بیان ميکنند ،از وزیر خارجه سؤال ميکنند،
همایشهای مختلف ميگذارند و سیاس�تهای
هس�تهای دول�ت را نق�د ميکنند ،رس�انههای
ی ماش�اءاهلل در نق�د دولت و
منتق�د ه�م که ال� 
دیپلماس�ی هس�تهای مينویس�ند .اما س�ؤال
مهمتر این است که آیا دولت ملزم است مواضع
و سیاس�تهای منتقدان را اجرایی کند؟ دولت
برنامهها و ش�عارهایی داده و براساس آنها رأی
گرفته و االن هم ملزم است که همان برنامهها را
عمل کند .ولی به نظر ميرسد برخی از منتقدان
و بخصوص برخ�ی از همکاران ش�ما در مجلس
انتظ�ار دارند هر چه به زبان ميآورند دولت باید
برنامه و سیاس�ت خود را کن�ار بگذارد و مواضع
آنها را پیاده کند.
وضع دولت و مجلس این طور نیس��ت که یک ترک و فارس
که اص ً
ال زبان هم را نمیفهمند ،کنار هم نشس��ته باش��ند .یک
چیز دیگری غی��ر از نظر و دیدگاه وجود دارد به نام اس��تدالل.
انتظار نمایندگان این اس��ت که وزرا در دف��اع از نظر خود و در
پاسخ به نقد نمایندگان استدالل بیاورند .آنچیزی که ميتواند
فراتر از نگاههای سیاس��ی ما را زیر یک سقف گفتوگو بنشاند،
منطق اس��ت .باید به آن کسانی که دلواپس هستند توضیح داد
که منشأ دلواپسی شما چیس��ت؟ بعد بگویند آیا این دلواپسی
موضوعیت دارد یا نه؟ اگر درس��ت اس��ت بگوین��د برای آن چه
تدبیری کردهایم نه اینکه دلواپسها را مس��خره کنند و بگویند
یک ع��دهای که تا حاال داش��تند از تحریمها جی��ب خود را پر
ميکردند ،حاال با مذاکرات مخالف هس��تند .این جور تعبیرها
زننده و گزنده است .هر تعبیر گزنده ،متقاب ً
ال باعث تعابیر زننده
ميش��ود .البته انصافاً در سال  94یک مقداری از این زنندگی و
تیزی کم شده است.
اینک�ه پاس�خ دلواپس�ان بای�د داده ش�ود
درست ،اما واقعیتهایی هم وجود دارد از جمله
اینکه برخی از این دوستان ،گویی ،بنایی بر قانع
ش�دن ندارندً .
مثلا بعد از امض�ای بیانیه لوزان
که موج انتقادها و فش�ارها از س�وی دلواپسان
تند ش�د ،اعضای مذاکره کننده از آقای ظریف
و عراقچی گرفت�ه تا آقای تخت روانچی در صدا
و س�یما ،صحن علنی و غیرعلنی و کمیس�یون
امنیت ملی مجلس و دانش�گاهها و رس�انههای
مختل�ف حضور یافتن�د و همه زیر و ب�م بیانیه و
ابهامات و س�ؤاالت را توضیح دادند .ولی برخی
دوس�تان اقناع نش�دند .این اقناع نشدن البته
ایرادی ن�دارد چون برخی از ای�ن منتقدان اگر
ارزیابی خوش�بینانه داش�ته باش�یم ،اساس� ًا
زاویه نگاه و تحلیلش�ان به موضوع هستهای با
سیاس�ت و موضع دولت متفاوت است و طبیعی
اس�ت که آنان در هیچ ش�رایطی اقناع نشوند.
منته�ا این دوس�تان توجه نمیکنن�د که به هر
حال دولت ،منتخب مردم اس�ت ،سیاستهایی
دارد تیم مذاکره کننده كه مورد حمایت رهبری
است .بنابراین ،ما هم برخی واقعیات را بپذیریم

