و انتظار نداشته باش�یم که در چنین دولتی 100
درصد مطالبات ما عملی شود.
نکاتی که ش��ما ميگویید ،وج��ود دارد ولی نباید جایگزین
اس��تداالل و توضیح ش��ود .اگر دولت به انتقادها ،س��وای نیت
آنان احترام بگذارد و برای پاس��خ به منتقدان ،استدالل بیاورد،
مطمئن باشید عموم نمایندگان اگر استدالل منطقی بشنوند،
دیدگاه دولت را ميپذیرند .اگر رابطه دولت و مجلس را با حفظ
حقوق قانونی هر دو طرف بر پایه توضیح کافی و استدالل بنیاد
کنی��م و از نیش و کنایه زدن و اهان��ت متقابل خودداری کنیم،
کارها بهبود ميیابد و کش��ور در مسیر پیشرفت قرار ميگیرد.
منته��ا باید عینک کبود به چش��م نزنیم که هم��ه چیز را تیره
ببینیم.
تعداد زیادی از منتقدان دولت در فراکسیون
اصولگرایان جمع هستند که ریاست آن را شما
عهدهدار هس�تید .بفرمایید که نگاه فراکسیون
ب�ه دول�ت یازدهم چگونه اس�ت؟ فراکس�یون
اصولگرایان مناس�بات خود ب�ا دولت را چگونه
تعریف کرده است؟
ن��گاه فراکس��یون تأیید اقدام��ات مثبت دول��ت و انتقاد از
اقدامات منفی آن اس��ت که این انتقادها در قالب «تذکر» ظاهر
میش��ود .فراکسیون؛ این رویکرد خود را در رأی اعتماد به وزرا
نش��ان داده اس��ت و در خیلی از موارد هم مثل بررس��ی الیحه
بودجه ،واقعیات را درک و به دولت کمک کرده است .در خیلی
از م��وارد هم ابهام یا انتقاد وجود داش��ته که فراکس��یون آن را
مطرح کرده است .فراکس��یون ما برای مخالفت با دولت شکل
نگرفته بلکه برای حمایت از اصولی که اصولگرایی با آنها تعریف
شده ،شکل گرفته است .این همان مسیری است که امام راحل
طراحی ک��رده و رهبری ،امروز آن را بس��ط ميدهند و تکمیل
ميکنند.
دو فراکس�یون اصلی مجلس قبل از تشکیل
دول�ت یازدهم تأس�یس ش�دهاند .ش�اید یکی
از وج�وه ممیزه ای�ن دو فراکس�یون ،موضع یا
نگاهشان به دولت دهم و عملکرد و مواضع آقای
احمدینژاد بود .این شائبه وجود دارد که اغلب
نمایندگانی که ن�گاه جانبدارانه ی�ا حمایتی به
دولت وقت داشتند ،در فراکسیون اصولگرایان
گرد آمدند و منتق�دان آقای احمدینژاد عمدت ًا
به فراکس�یون رهروان والیت رفتند که نزدیکی
بیشتری با آقای الریجانی دارد .چنین برداشتی
را ميپذیری�د؟ این تقس�یمبندی در نوع تعامل
فراکس�یون اصولگرایان با دولت هم تأثیرگذار
بوده است؟
نکتهای که شما ميگویید ،همه واقعیت درباره فراکسیونها
نیس��ت؛ بلکه بخش کمتر واقعیت اس��ت .مبنای تش��کیل دو
فراکس��یون ،طرفداری از دولت آقای احمدینژاد یا مخالفت با
آن نبود ،دعوا بر سر ریاست مجلس بود.
ول�ی اختلاف نظ�ر درب�اره دول�ت آق�ای
احمدینژاد هم بیتأثیر نبود؟
بله ولی آن بخش��ی از موضوع بود .کسانی که در فراکسیون
اصولگرایان هس��تند منتقد دولت آقای احمدینژاد هم بودند،
یکی از آنها خود بنده هس��تم .ما قس��م نخوردهای��م که در هر
صورتی با هر کاری که دولت یازده��م انجام ميدهد ،مخالفت
کنیم.
اینکه ميفرمایید مس�ئوالن دولتی توضیح
دهند و اس�تدالل ارائه کنند ،مطالبهای منطقی
است ،اما االن در قیاس با دولت قبل؛ نشستهای
دول�ت و مجلس بیش�تر ش�ده ،وزرا ه�م که هر
هفته حداقل  7-8نفرش�ان به کمیس�یونهای
تخصص�ی یا صح�ن علن�ی ميآین�د و توضیح
ميدهند .دیدارهای جداگانه رئیس جمهوری با
مجمع نمایندگان اس�تان هم هست .دولت برای
تعامل با نمایندگان چه کاری ميتوانسته انجام
دهد که مغفول مانده است؟
جاهایی که وزرا خوب پاس��خگو هس��تند ،نمایندگان قانع
ميش��وند و هر جا ه��م توضیحات کافی نیس��ت «کارت زرد»
ميگیرند .ميخواهم بگویم این روال را دولت باید تحمل کند.
باالخره ش��رایطی اس��ت که ایجاب ميکند دول��ت هم تحمل
خودش را بیشتر و هم منطقش را قویتر کند.
دول�ت ج�ز اینک�ه تحمل کن�د ،کار دیگری
نمیتواند بکند ،زیرا جنس این دولت مثل دولت
قبل نیس�ت که ً
مثلا بگوید من فلان قانون را
قبول ندارم یا بگوید «مجلس دیگر در رأس امور
نیست»...
بعض��ی وقتها هم از ریش��ه همین «تحم��ل» کار دیگری
ميکند« ،تحمیل» ميکند (با خنده) امیدواریم آستانه تحمل
دولت باال برود .هر چه گوش ش��نوا و س��عه صدر برای شنیدن
انتقاد بیش��تر ش��ود ،اقتدار نظام هم در داخل و خارج افزایش
ميیابد.

جاهایی که وزرا
خوب پاسخگو هستند،
نمایندگان قانع ميشوند
و هر جا هم توضیحات
کافی نیست «کارت زرد»
ميگیرند .ميخواهم
بگویم این روال را دولت
باید تحمل کند .باالخره
شرایطی است که ایجاب
ميکند دولت هم تحمل
خودش را بیشتر و هم
منطقش را قویتر کند.

ب�ه ه�ر ح�ال؛ نق�د س�ازنده ،چارچوبها و
عرفهای�ی دارد ک�ه انتظار م�يرود منتقدان،
رعایت کنند .گزارش عملکرد سال سوم مجلس
در نظارت بر دول�ت؛ یعنی بازه زمانی خرداد 93
تا اردیبهش�ت  ،94گویای آن است که  26سؤال
از وزرا در صحن علنی مجلس مطرح شده است
که این آمار در مقایس�ه با س�ال قبلتر افزایش
یافته ب�ود .از این تعداد  9س�ؤال منجر به ارائه
«اخط�ار» ی�ا «کارت زرد» ب�ه وزرا ش�ده که در
مقایس�ه با سال قبل از آن 3 ،برابر شده بود .این
تعداد زیاد «سؤال» و «اخطار» به نظر شما ناشی
از چیس�ت آیا به خاطر تفاوت گرایش سیاس�ی
دولت و مجلس اس�ت چون به ه�ر حال مجلس
اصولگراس�ت و دولت اصولگرای خالص نیست.
یا مس�ائل دیگری هم در کار اس�ت و قرار است
یک تس�ویه حس�ابهای سیاس�ی در مجلس
صورت بگیرد؟
اگر قرار بر تس��ویه حساب بود باید هر  26وزیر «کارت زرد»
ميگرفتند ،اما تنها یک س��وم وزرا« ،کارت زرد» گرفتهاند ولی
در  70درصد موارد ،وزرا ،توانس��تهاند نمایندگان را قانع کنند.
این نکته ،نش��ان ميده��د که بنای مجلس این نیس��ت ،به هر
وزیری که به مجلس ميآی��د« ،کارت زرد» بدهد .ضمن اینکه
فراکس��یون اصولگرایان در مجلس ،اکثریت ندارد 290 .نفر در
مجلس هس��تند ،با لحاظ این رقم و تعداد اعضای فراکس��یون
اصولگرای��ان ،اگ��ر هم��ه نماین��دگان عضو فراکس��یون هم از
توضیحات وزیر قانع نش��وند و بخواهند ب��ه وزیری رأی منفی
بدهند ،باز تعداد آرای الزم برای «اخطار» دادن به آن وزیر مهیا
نمیش��ود .به جای اینکه مسائل را با عینک سیاسی نگاه کنیم؛
قدری واقع بین باشیم.
آق�ای انص�اری مع�اون پارلمان�ی رئی�س
جمهوری س�ال گذش�ته گفت�ه بود ک�ه حدود
 70درص�د س�ؤاالت متعل�ق ب�ه  30-40نفر از
نمایندگان اس�ت .روزنامه ایران هم گزارش�ی
را براس�اس آمار رس�می منتش�ر کرد که نشان
ميداد حدود  20درصد س�ؤاالت متعلق به فقط
 3درصد نمایندگان اس�ت .یعن�ی  10نمایندهای
که بیشترین سؤال را از وزرا داشتند 20 ،درصد
س�ؤاالت را به خود اختص�اص داده بودند .نکته
قابل تأملتر اما اینک�ه از میان این  10نفر 8 ،نفر
آنها در فهرست «جبهه پایداری» برای انتخابات
نهم بودند .این آمار و ارقام فعاالن و کارشناسان
سیاس�ی را به تأمل وا ميدارد که همه انگیزهها،
بحث استدالل و نقادی نیس�ت .به نظر ميرسد
برخی از همکاران شما از برخی ابزارهای قانونی
بیرویه استفاده ميکنند.
ببینید این مسأله در همه مجلسها بوده است.

نه آقای دکتر! مس�أله همین است که در همه
مجالس این گونه نبوده اس�ت .مث ً
ال مجلس نهم
در یک س�ال بر اس�اس گزارش معاونت نظارت
 9اخط�ار به وزرای دولت یازده�م دادهاند حال
آنکه مجلس هشتم و نهم در طول دوران فعالیت
دول�ت دهم تنه�ا  8کارت زرد ب�ه وزرای دولت
آقای احمدینژاد داده است .آن هم در شرایطی
ک�ه تنشه�ای دولت ده�م با مجالس یادش�ده
بسیار بیش�تر بود .یک مورد قابل تأملتر اینکه
وزی�ر اقتصاد دولت دهم در دوران اوج التهابات
اقتصادی از مجل�س یک «کارت زرد» ميگیرد،
ولی وزیر اقتصاد دولت یازدهم هنوز به دو س�ال
نمیرس�د و ب�ا این وضعیت�ی که خود ش�ما هم
اذعان دارید ،وارث بس�یاری از مشکالت دوره
قبل ب�وده ،دو کارت زرد از مجلس نهم ميگیرد.
اینها یک مقدار معنادار است.
اینک��ه ش��ما ميگویید تعداد زیادی از س��ؤاالت از س��وی
چند نفری از نمایندگان مطرح ميش��ود در هر مجلس��ی بوده
اس��ت .در مجلس هفتم هم ما با این مس��أله روبهرو بودیم یک
نماین��دهای بود که به تنهایی بیش از چند برابر س��ؤاالت همه
نمایندگان س��ؤال مطرح ک��رده بود .کاریش نمیش��ود کرد
منتها فضای عمومی مجلس اختیارش را به دس��ت یک یا 10
نماین��ده نمیدهد .گیرم که  10تا  20نماینده باش��ند که این
طور عمل کنند .اینها ممکن اس��ت در کشاندن سؤال به صحن
مؤثر باش��ند اما اختیار رأی نماین��دگان را ندارند .نمایندگان
حرفهای سؤال کننده و وزیر را ميشنوند اگر وزیری در پاسخ
تندترین سؤاالت استدالل قانع کننده داشته باشد ،کارت زرد
نمیگیرد .در همین مجلس که ش��ما عملک��رد آن را جریانی
توصیف ميکنید ،وزیری اگر توضی��ح قانع کننده بدهد ،رأی
ميآورد .نمونهاش اس��تیضاح وزیر آم��وزش و پرورش که رأی
نیاورد .بدنه مجلس با استدالل و منطق قانع ميشود .اگر زبان
منطق را کنار بگذاریم و همه چیز را سیاس��ی ببینیم ،مملكت
خوب اداره نمیشود.
ش�ما این توصیهها را به اعضای فراکسیون
اصولگرایان هم ميکنید؟
بل��ه من همین حرفه��ا را در دیدار ماه رمض��ان مجلس با
دولت در حضور مجلسیها و دولتیها گفتم و همین حرفها را
نوشتم و در قالب مقاله منتشر کردم.
از مجل�س نه�م ف�ارغ ش�ویم و ب�ه مجلس
آتی برس�یم .ش�ما پیشبینی خاصی از ترکیب
احتمالی آینده در ذهن دارید؟
پیشبینی مجالس همیشه دشوار بوده و پیشبینی ترکیب
مجلس دهم از همیش��ه دشوارتر است چون در کشور شرایطی
پیش آمده که سابقه نداشته است .ما امروز در سیاست خارجی
با یک چالشی روبهرو هس��تیم که نمیتوانیم پیشبینی کنیم
نتیجهاش چه ميش��ود .قطعاً این موض��وع در خیلی چیزها اثر
دارد و اتفاقهای��ی افتاده که ترکیب مجلس آینده را درهالهای
از ابهام فرو برده اس��ت .در واقع در یک کالم باید بگویم من قادر
به پیشبینی نیستم.
چندی�ن ب�ار پیرام�ون احتم�ال تش�کیل
مجلسی همچون مجلس ششم هشدار دادهاید.
این هش�دار ناظر بر چه خبره�ا یا تحلیلیهایی
است؟
من گاهی ميبینم همان نمایندگان تند مجلس ششم که با
افراط خودش��ان یک واکنش را از جانب ملت ایجاد کردند ،االن
فعال هس��تند ،قصد ورود به مجلس دهم را دارند و خودش��ان
را بش��دت حامی دولت ميدانند .همین مقدار کافی اس��ت که
ی��ک چنین نگرانی را ایجاد کند .البته این چیزی که از طرف ما
نگرانی است ،از سوی آنها امید است.
در طول یک ساعتی که با هم گفتوگو کردیم،
در ارزیابی ش�ما از عملکرد دولت اش�ارهای به
نقطه قوتهای دولت آقای روحانی نشد...
این طور نیس��ت که ن��گاه منفی ب��ه همه کاره��ای دولت
داشته باش��یم .بارها شاید ش��نیده باش��ید از زبان نمایندگان
ک��ه از عملکرد وزیر بهداش��ت رضایت دارند .ب��ه هر حال وزیر
بهداش��ت و درمان هم یکی از وزيران این دولت است .این طور
نیس��ت که همه ع��زل و نصبهایش از اصولگرایان باش��د ولی
نمایندگان با او همراهی ميکنند و کارت زرد هم نگرفته است.
بار سنگین بهداشت و درمان در مملکت خیلی سنگین است اما
کمترین س��ؤال را نمایندگان از او داشتهاند .او سابقه هم خطی
با اصولگرایان نداشته است .ولی وقتی نمایندگان ميبینند یک
وزی��ر کارش را خوب انجام ميدهد ،نه تنها چوب الی چرخش
نمیگذارن��د ،بلکه کمکش هم ميکنند .در مورد خیلی دیگر از
وزيران هم همین طور بوده است .این طور نیست که نمایندگان
هم��ه کارهای دولت را منفی بدانند و با هر کس��ی که در دولت
است ،مخالف باشند .مث ً
ال از نقطه قوتهای دولت ،طرح تحول
سالمت و وزارت بهداشت است .وزیر دادگستری هم تا حاال در
معرض «سؤال» نمایندگان قرار نگرفته است.
سهشنبه  13مرداد 1394

ویژه
انتخاب
یازدهم
تعداد زیادی از
منتقدان دولت در
فراکسیون اصولگرایان
جمع هستند که ریاست
آن را شما عهدهدار
هستید .بفرمایید که
نگاه فراکسیون به دولت
یازدهم چگونه است؟
فراکسیون اصولگرایان
مناسبات خود با دولت را
چگونه تعریف کرده است؟
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