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ایام بســیار گرفتار بودم و همیــن قانون مواد دائمی برنامه ششــم بود
کــه خیلی وقت برد و نیــاز به دقت نظر داشــت .همچنین خود برنامه
ششــم بود که یکسری مســائل قبل از آن داشــت و برای مجلس بسیار
وقتگیر بود و خودتان توجه داشــتید که حــدود  6هفته وقت مجلس
را به خود اختصاص داد .حاال هم که فصل بودجه است و من فرصت
کافی برای بررســی این دســت مســائل ندارم .ضمن اینکــه نکته دوم
این اســت که دغدغه من االن این چیزها و این دســت مســائل نیست.
دغدغه من برمیگردد به تحلیلی که از شــرایط دارم .من فکر میکنم
که مســائل ما در حوزه اقتصادی یکســری پیچیدگیهایــی پیدا کرده و
درمسائلمنطقهایهمدرگیریکسریپیچیدگیهایدیگریهستیم.
فرصت ما هم محدود اســت و من قطعاًاین دو موضوع را به مســائل
دیگر اولویت میدهم و ســعی میکنم برای ایــن چیزها وقت و انرژی
بگــذارم .چون برای آن مســائل داخلی کشــور کســانی هســتند که فکر
میکننــد و تصمیــم میگیرنــد و خألیی از ایــن لحاظ نداریــم ،لذا من
سعیمیکنمبیشتربهاینمواردیکهگفتم،توجهداشتهباشم.
البتــهآقایدکتــر!دولتهــاومعــادالتسیاســیرویهمین
مسائلتأثیرگذارهستندوخیلیازمسیرهاراتعیینمیکنند.
البته که تأثیرگذار هستند و شکی در این نیست .مسأله این است که
افرادی برای شــرکت در آن دست مسائل هستند ،ضمن اینکه خودم
فعالً تمایلی برای حضور در این مســائل در مقطع فعلی ندارم و البته
جنس افراد هم در این مسأله نقش دارد.
مجموعــه اصولگرایــان در انتخابــات ســال گذشــته عمــده
شعارهایشانمعطوفبهموضوعمعیشتوبارویکردانتقاداز
دولتبودکهالبتهنتیجهدلخواهیهمکهمیخواستندکسب
نکردند .االن احســاس میکنید بعــد از نتایــج انتخاباتهای
 92و 94آیــا اصولگرایان تجدیــد نظری در مجموعــه رفتارها،
شیوهها ،شــعارها و برنامههای رقابت سیاسیشان کردهاند؟
فکر میکنید برای همان انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت
برنامهریزیخاصیدارند؟
من البته گفتم که ارتباط نزدیکی برای اینکه بدانم اینها در شرایط
فعلــی چگونــه عمل میکننــد ،ندارم کــه بدانم اینها چــه محورهایی
را مــد نظــر دارند و چه سیاســتی را دنبــال میکنند .امــا در کل متفاوت
هستند و شــما هم میدانید که همین اصولگرایان گروههای متفاوتی
با نقطه نظرات متفاوت دارند .بعضیها مسائل اقتصادی را جدیتر
میداننــد و برخــی مســائل دیگــری را مــد نظــر دارنــد و از زاویههــای
مختلفــی به این مســائل نــگاه میکنند .بــه هر حــال صفبندیهای
متفاوتیدارندومنمعتقدمیکدستنیستند.
ولــی آیــا نشــانههایی از تجدید نظــر در آنهــا میبینیــد؟ االن
میگویندمیخواهیــمارتباطخودرابابدنهبرقــرارکنیم.این
شیوه پارلمان مردمی هم که انتخاب کردند معطوف بر همین
استکهمیخواهیمبابدنهارتباطبیشتریداشتهباشیم.
پارلمانمردمیدیگرکداماست؟
همینکهافرادمتعددیراجمــعکردهاندتانامزدواحدراازدل
آنهادربیاورند.
حــاال این هم شــیوهای اســت بــرای حل موضــوع .بد هم نیســت.
امــا من فکــر میکنم آن چیــزی که ما بایــد تالش کنیم ،این اســت که
جریانهــای سیاســی هــم حضور جــدی داشــته باشــند کــه میتواند
مفید باشــد .هم اینکه پایههای درســتی متناسب با شرایط کشور برای
تصمیمگیری خودشــان بســازند .انتخابات امر مبارکی است و باید به
افزایش توانمندی کشــور کمک کند نه سایش .گاهی انتخابات تبدیل
میشــود به ســایش در کشــور و همه ضرر میکنند .حضور و مشــارکت
مردم در این دســت فعالیتها امر مبارکی است .اگر پای ه آن این باشد
که ما مسائل مهم کشور را درست بفهمیم و درک کنیم و با متدولوژی
درســتی آن را پیــاده کنیــم قطعــاًکار خوبــی اســت .امــا اینکه آیــا این
توانمندیدرگروههایسیاسیموجودهستیکسؤالدیگریاست.
گاهیانسانمیبینددربرخیتحلیلهاونوشتههاییکهدرمطبوعات
هســت یکســری توانمندیهــا وجــود دارد و گاهــی هــم انســان این را
احســاس نمیکند و میبیند برخی هنوز همان رویکردهای قدیمی را
دنبــال میکنند .روزنامههــا را وقتی ورق میزنیم ،ایــن تفاوتها را در
آنها میبینیم .باید تالش کرد که ثقل تحوالت سیاســی در کشور از یک
عقالنیتمسئوالنهبرخوردارباشد.
درخصــوص همیــن انتخابــات فکــر میکنیــد فقــدان آقای
هاشــمیرفســنجانیبهعنوانیکشــخصیتتأثیرگــذاردر
انتخاباتهای ســالهای 92و 94که در واقع یکی از هدایتگران
اصلیایندوانتخاباتبودنــد،درصفآراییوتحوالتپیش
روچقدرمؤثرباشد؟
فکــر میکنم ظــرف زمانــی ایــن انتخابــات بــا انتخابات ســال 92
و حتی ســال  94متفاوت باشــد و مؤلفههای تأثیرگذار آن هم متفاوت
هســتند .ما نباید تنها با کپیبرداری از گذشــته بخواهیم شــرایط آینده
را ترســیم کنیــم .من فکــر میکنم به طــور کلی تحوالت چــه در داخل
و چــه بیــرون بســیار ســریع اســت و متناســب بــا همیــن ظــرف بایــد

تصمیــم گرفت .ایــن متنی که ما االن به لحاظ سیاســی و اجتماعی در
درون آن قــرار داریــم مؤلفههایی دارد کــه بایــد آن را در همین زمان و
شــرایط مورد بررســی قــرار دهیم .بــه همین دلیــل به نظــرم هر چند
آقــایهاشــمی رفســنجانی یک شــخصیت ممتــاز در انقــاب بودند
و در آن نقش داشتند ،اما اکنون که نیستند باید با شرایط فعلی مسائل
را طراحی کرد و درباره آنها نظر داد.
یعنــی فکــر جریــان اعتدالــی کــه دولــت یازدهــم محصول
سیاســتورزیآناســتازنبودآقایهاشــمیدرانتخاباتو
تحوالتپیشرومتضررمیشود؟
فکــر نمیکنم این طور شــود .به هــر حال این پدیدهای اســت که
خاستگاه خود را دارد .طبعاًآیتاهلل هاشمی رفسنجانی در مسائل
مهم کشــور نقش جدی داشــتند ولی این یک مسأله عمومی است
کــه مــن فکر میکنــم در اذهــان جای خــود را باز کــرده و خاســتگاه و
ی هاشــمی هــم میتواند
پایــگاه خــود را به دســت آورده و بدون آقا 
کار خود را بکند.
بعدازفوتآقای هاشــمییکیازدغدغههایاصلی،مسألهپر
کردنخألحضورایشانبود.عموماًهمازهمکاریوهمگرایی
چهرههای معتدل و میانهرو و البتــه متنفذ جریانها به عنوان
مجموعــهایکــهمیتواننــداینخــأراپرکننــد،یادشــدهواز
حضرتعالیهمدراینمیانبهعنوانیکنیرویمؤثرنامبرده
شدهاست.خودتاندربارهاینموقعیتچهنظریداریدوآن
راچگونهمیبینید؟
فکــر میکنــم شــخصیتهای سیاســی هــر کــدام در مقطعــی
تأثیــرات سیاســی و خــاص خــود را دارنــد .ما نبایــد به دنبال پــر کردن
جاهــای خالی باشــیم و به نظرم
حتــی ایــن کار امکانپذیــر هــم
نیســت .چــون مثــاً آیــتاهلل
هاشــمی رفســنجانی بــرای
خودش تعریفی داشــت و دارای
تاریخی بود که مختص به ایشان
بــود .ایــن با افــراد دیگــر متفاوت
اســت و هر فــردی بــرای خودش
چارچوبهــا ،توانمندیهــا و
نقشهــای خــاص خــود را دارد.
من فکر میکنم بــه جای اینگونه
مباحثدرکشوربایدازمسیرهای
دیگــری به موضوعات و مســائل
تقــرب پیــدا کنیــم .مــا زمانــی
چهرههایی مانند آیتاهلل شهید
بهشــتی داشــتیم ،آیتاهلل باهنر
را داشــیم ،آیــتاهلل مطهــری را
داشــتیم ،آقای رجائی را داشتیم
و امثــال این بزرگان .در آن مقطع
با حضور این چهرهها کشــور به لحاظ سیاســی یک جور دارای سازمان
ی هاشــمی و بــزرگان دیگری بودند که یک جور
بود .یک زمانی هم آقا 
کار میکردیم .حاال هم که نیســتند ،قطعاًروز قیامت نشــده است .باز
دوباره باید به سمت چینشهای جدید برویم و کار را ادامه دهیم.
یعنــی معتقــد بــه ســاخت شــخصیتهای جدید در کشــور
هستید؟
بــه طور طبیعی نمیشــود اینهــا را ســاخت .اینها به طــور طبیعی
در درون یک کشــور و در یک پروســه طبیعی رشــد میکنند ،میآیند و
حضور پیدا میکنند .منتهی باید همیشــه از گذشــته پندهای درســت
گرفــت و از ظرفیتهــای موجــود اســتفاده کــرد و از رفتــار و نظــرات و
ایدههــای آنها اســتفاده کرد .یعنــی باید اجــازه بازی کردن بــه نیروی
سیاســی بدهیم .به هر حال جریان آمدن و رفتن افراد و شــخصیتها
همیشه هست و در طول تاریخ هم همین بوده است.
در ادامــه همیــن بحثــی که اشــاره کردیــد ،یعنــی اســتفاده از
ظرفیتهــایسیاســیمیخواهمبــهتغییرمجلسدرســال
 94اشــارهکنمکهمجلسجدیدیرویکارآمد.اوایلتشــکیل
مجلــسدهــمبســیارگفتهمیشــدکــهنماینــدگانتــازهکارو
کمتجربههســتندواحتماالًنمیتوانندکارآییداشــتهباشند.
االن 9ماه از تشکیل مجلس میگذرد .در این مدت داوری شما
ازآنقضاوتهایاولیهدربارهمجلسدهمچیست؟
مجلــس کامــاً متفاوتــی نســبت بــه گذشــته اســت و شــبیه
هیــچ مجلســی نیســت .هــم از نظــر بافــت سیاســی ،هــم از نظــر
بافــت علمــی و هــم رفتــار سیاســی و اجتماعــی .مــن فکــر میکنــم
از امتیــازات ایــن مجلــس ،ایــن اســت کــه انضبــاط آن خیلی بیشــتر
از گذشــته اســت .حضور نماینــدگان و وقتگــذاری آنها هــم جدیتر
اســت .مضافــاًاینکه دغدغه نماینــدگان مجلس دهم بیشــتر از آنکه
بــه دغدغههــا و کشــمکشهای حاشــیهای معطــوف باشــد ،نــگاه و
دغدغــه آنهــا معطــوف بــه مســائل ملــی و اقتصــادی کشــور اســت.

این محســنات کار اســت و من میبینم که هم در مســائل منطقهای و
هم ملی واقعاًدنبال کار هستند .نمایندگان جدید در همین  9ماه هم
کارهای مهمی صــورت دادهاند .فرض بفرمایید قانون اســتاندارد که
قانون بســیار مهم و مادری اســت در همین  9ماه تصویب شد .مسأله
بودجــه کشــور در همین ظرف بررســی میشــود .مواد دائمــی برنامه
ششــم و خود برنامه ششم در همین مدت کارش انجام شد .به اضافه
دههــا طــرح و الیحــه کوچکتر کــه بررســی شــد .در مســائل ملی هم
روی هــم رفته تحلیل مشــترکی در مجلس وجود دارد .البته همیشــه
در مجالــس اختــاف نظــر وجــود دارد امــا حســن ایــن مجلــس این
اســت کــه چارچوبهــای منافــع ملــی را خــوب میفهمــد و روی آن
تأکید میکند و آدم حس میکند که این موضوع وجود دارد.
آنپختگیالزمرادررفتارهاباتوجهبهجدیدبودنبســیاریاز
نمایندگانآیادرمجلسمیبینید؟
خــب ایــن هم یک امر نســبی اســت .بــه هر حــال مجلســی که از
درون یــک مردمســاالری درمیآیــد  ،حســن اســت و از ویژگیهــای
مردمساالری است .ما االن در منطقه مجالسی داریم که نمایندگان
آن 20ســال اســت که تغییــر نکردهاند .این حســن نیســت برای یک
مجلــس .تبعات تغییــر افراد هم یکی این اســت که وقتــی میآیند،
ممکن است که تمام اطالعات را به صورت بند بند ،به اندازه افرادی
که قبالً بودهاند نداشــته باشــند .این ضعف بزرگی نیســت و زود رفع
میشــود .اصل قضیه داشــتن نگاه ملی و ســازنده به مســائل است.
من فکر میکنــم نمایندگان مجلس دهم این توانمندی را داشــتند
و خیلــی زود روی کار ســوار شــدند .البته مرکز پژوهشهــا هم تالش
میکندکهباگزارشهاوتحلیلهاواطالعاتیکهمیدهد،نمایندگان
را کمــک کند و مــن اوضاع را
از ایــن جهــت کامــاً مثبــت
نبایددنبال
میبینم.
جای
پر کردن
االن وضعیــت روابــط مرکز
(هاشمی)باشیم
خالی
پژوهشهــا بــا نماینــدگان
و به نظرم حتی این کار
نســبت بــه دورههــای قبــل
امکانپذیرهمنیست
چطــور اســت؟ قبــاً ایــن
رابطــهچنــدانمحکــمنبود
این شخصیتها در
و نماینــدگان بهــرهای از
یکپروسهطبیعی
مطالعات و بررسیهای مرکز
رشدمیکنند،میآیند
پژوهشهــا نمیبردنــد و بــه
وحضورپیدامیکنند.
عبارتــیبــهآنکــمتوجهــی
منتهیبایدهمیشهاز
میشــد .خصوصــاً اینکــه
گذشتهپندهایدرست
بــا توجــه بــه کمبــود وقــت
نماینــدگان بــرای بررســی
گرفت یعنی باید اجازه
فنــی مســائل مختلــف،
بازی کردن به نیروی
نتیجــه کار ایــن مجموعه در
سیاسیبدهیم
تصمیمگیریهــای مجلــس
میتواندبسیارمهمباشد.
االن خوب است و مرتباًاظهار نظرها را میدهند و میبینیم.
یعنیکارشــناسمیاننمایندگاندیدهمیشــودوموردتوجه
قرارمیگیرد؟
بله.ایناتفاقخوشبختانهمیافتدوخیلیمواقعهمینگزارشها
و بررســیهای کارشناسی در نظر نمایندگان تأثیر میگذارد .یک کاری
هم که مســتمراًباب شــده و مرکــز پژوهشها انجــام میدهد ،تحلیل
شــرایط کشور اســت .تحلیل مســائل اقتصادی و سیاســی و اجتماعی
کشــور .مثالً االن که فصل بودجه اســت یک تحلیلی از شــرایط بودجه
ارائه کردهاند .یک تحلیل سالیانه هم من گفتهام که بدهند که بررسی
اوضاع اقتصادی اســت .از ســال قبــل را دادهاند و گزارش امســال هم
در مراحل نهایی اســت که چاپ شــود .اینها کمــک میکند که تحلیل
مشترکازشرایطداشتهباشیم.
درایــنمجلــسبعــدازچنــدســالیکــهاخــوانالریجانیدر
صدر قوای مقننه و قضائیه حضور داشــتند ،اخیــراًیکی دو بار
گالیههاییسرموضوعلغوســخنرانیآقایمطهریدرمشهد
مطرحشــدیاتفاوتدیدگاههاییبرسربرجامپیشکشیدهشد
کهآیتاهللالریجانیگفتندتجربهتلخیبودهوشماهمچنان
مدافــعآنهســتید.االنآیاشــرایطفرقیکردهکــهاینتفاوت
دیدگاههاوگالیههاعلنیشــدهاست؟مضافاًاینکهآیااینهادر
روابطدوقوهتأثیریداشته؟
روابط دو قوه برادرانه اســت .شــما میخواهید این را به هم بزنید؟
(خنده) به طور طبیعی مطالب و منظرها بر حســب مسئولیتهایی
کــه افــراد دارنــد میتواند تفاوتهایی داشــته باشــد .همه قــوا اینطور
هســتند و این مســأله روابط شــخصی در مســئولیتهای دســتگاهی
نمیتواند خیلی تأثیری بگــذارد .اختالف و روابط ما با قوه مجریه هم
همینطور اســت .ممکن است که در مسألهای بین قوه مقننه و مجریه
هم اختالفی وجود داشــته باشد اما دلیل نمیشــود که روابط برادرانه
خودشــان را از بیــن ببرنــد .االن قوه مقننــه اهتمامش بر این اســت که

