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گفتـمان

نمایندگان مجلس اتاق فکرشان کجاست؟ آیا یک
نماینده که قبل از قرار گرفتن در این سمت شغل
دیگری داش�ته برای اجرای وظایف نمایندگی نیاز
به یک اتاق فکر دارد یا نه و اگر دارد این اتاق فکر
چگونه شکل میگیرد؟

در سیس��تم انتخابات��ی ما اح��زاب چندان فعال
نیستند و اگر هم وجود دارند هیاتهایی هستند که
دو م��اه مانده به انتخابات ایجاد میش��وند و در اصل
برنامه کاری آنها نیز ترس��اندن م��ردم از رای آوردن
رقبای آنهاس��ت ،بنابراین برنامهای ک��ه بخواهند به
م��ردم ارائه کنن��د لزوماً وجود ندارد اگر هم داش��ته
باش��د چون معلوم نیس��ت که در مجل��س در جمع
اکثری��ت قرار گیرند یا نه ،معموال اجرایی نمیش��ود.
بنابرای��ن نماینده در ابتدا دارای یک س��تاد تبلیغات
است نه ستاد فکر .وقتی هم که آن فرد از دل همین
ستاد تبلیغات نماینده شد به دلیل عدم وجود ساختار
حزبی و نیز کثرت کارهای اجرایی اصوال فرصت فکر
کردن وجود ندارد که بخواهد اتاق فکری هم داش��ته
باشد .من بعید میدانم حتی کمتر از انگشتان دست
که نمایندهای باشد که فرصت داشته باشد برای حل
مشکالت کش��ور مطالعات عمیق داشته یا با دیگران
مش��ورت کند .قبل از انتخاب که صرفا دارای س��تاد
تبلیغات هس��تند و بعد از انتخاب ش��دن نیز داشتن
اتاق فکر تصوری است که تصور بودنش خیلی سخت
است.

براساس صحبتهای شما میتوان گفت که عدهای
جمع میش�وند و ستاد تبلیغات تشکیل میدهند
و در نهایت میش�وند سرپلهایی برای جمعآوری
رأی .فرد رأی میآورد و میش�ود نماینده مجلس،
ای�ن س�تاد انتخاب�ات دارای مطالباتی اس�ت اگر
نماین�دهای خیلی متعه�د و کار بلد باش�د همین
قولهای�ی که به اطرافیانش داده عملی س�ازد در
ط�ول چهار س�ال نمایندگ�ی میش�ود کار پرداز
همی�ن تیم و اج�رای توقعات آنه�ا .االن وضعیت
مجلس این چنین است یا وضعیت دیگری است؟

نمیشود یک حکم کلی صادر کرد عدهای صرفا
به دلیل عالقهای که به یک فرد دارند در س��تاد وی
مشغول و س��پس متفرق میش��وند به نظر میرسد
برخی از اف��رادی که بعدا متوقع میش��وند بعضا در
زمان انتخابات نیز چند پهلو عمل میکنند بگونهای
که هر کاندیدایی که رأی آورد بتوانند از آن استفاده
کنند ،یعنی کم پیدا میش��ود کس��انی که به صورت
مارکدار عضو یک س��تادی ش��وند و به دنبال منافع
آتی خود باش��ند ،البته نمیگویم اصال نیست افرادی
که به دنبال بهرهگیری از کاندیداها برای منافعش��ان
باش��ند و با گماشتن افرادی در س��تادهای انتخابات
به دنبال استفاده از نماینده برای منافعشان نباشند،
البته این را هم بگویم که نماینده نیز نمیتواند تمام
خواس��تههای آنها را اجرا س��ازد .هر قدر نماینده در
مجلس ضعیف باش��د اقداماتی را ب��رای انجام برخی
کارها و حل مش��کالت اداری و بانک��ی برخیها که
فکر میکنند در انتخابات آتی میتواند برای آنها رای
داش��ته باش��د انجام میدهد اما به هر حال نمیشود
یک نسخه واحد برای همه نمایندگان مطرح کرد هر
چند که مواردی هم هس��ت که نماینده برای حفظ
موقعی��ت و رای بعدی خود کارپ��رداز عدهای خاص
میشود.

من معتقدم مرکز پژوهشهای
مجلس بر خالف تصور و یا
انتظاری که وجود دارد یک
مرکز کارشناسی نیست بلکه
یک مرکزی است برای افرادی
که تازه فوقلیسانس و دکتری
گرفتهاند و آنجا کارآموزی
میکنند .من بارها گفتهام که
مرکز پژوهشها باید از افرادی
جدای از نمایندگان انتخاب
شود چون قانون هم این اجازه
را میدهد .به هر حال نماینده
خودش هزار و یک کار دارد
عمال نمیرسد که ریاست مرکز
پژوهشها را نیز داشته باشد
ی�ک نماینده چه س�از و کاری دارد که بتواند اوال
مش�کالت و مطالبات منطقه خ�ود را بداند و ثانیا
آنه�ا را دس�تهبندی و اولویتبن�دی ک�رده و در
مجلس به دنبال آنها براساس منافع ملی باشد؟

البته این روندی که میگویید در روند نمایندگی
به طور طبیعی نیس��ت چراکه ما بر اصل تفکیک قوا
قائ��ل هس��تیم .فرض بر این اس��ت ک��ه نماینده در
امور اجرایی نباید دخالت داش��ته باش��د .البته شما
از مناف��ع مل��ی میگویید این درس��ت اما من منافع
مل��ی را این طور متوجه میش��وم ک��ه در طول 30
س��ال اخیر دیگر از قالب نظام��ی و قوه قهریه فاصله
گرفته است و امروز منافع ملی را در اقتصادهای قوی
جستوجو میکنند ،بنابراین نمایندگان اگر به دنبال
تامین منافع ملی هس��تند باید پایههای یک اقتصاد
س��امان یافته و قوی را ساماندهی کنند و آن اقتصاد
مقتدر سایه آن بر تمام اقشار مردم خواهد بود .البته
برای اینکه از تبعیض جلوگیری ش��ود باید آن قدرت
نظارتی نمایندگان نیز اجرا ش��ود بگونهای که دولت
زیربناهای اقتصاد مقتدر و رو به رشد را متوجه همه
کشور سازد اصل  47قانون اساسی بر همین موضوع
تأکید دارد.
بنابراین اگر برای حل مش��کالت منطقهای اتاق
فکری باشد که آنها موارد مهم و معضالت و مشکالت
منطقهای را جمعآوری کنند و براساس اولویتبندی
و با آن اولویتی ک��ه در خرد وجود دارد بخواهند در
مجل��س پیگری کنند تض��اد منافع بس��یاری ایجاد
میش��ود و اتالف وقت میش��ود .اصل آن اس��ت که
دول��ت نیازها را جمع آوری ک��رده و در نهایت همه
ش��رایط باید به گونهای باشد که چنان قانوننویسی
و اجرا ش��ود که چرخ اقتصاد کشور را راهاندازی کند
وقتی تولید زیاد ش��ود قاعدتا متوجه همه میشود و
یا اش��تغال زیاد ش��ود ش��امل همه میگردد .اما اگر
ن��گاه ،نگاه منطقه محور باش��د احتم��ال دارد که به
بیعدالتی منجر شود اما این نگاه کالن رشد را برای
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تحلیل حسن سبحانی از عملکرد نمایندگان در گفتوگو با سیاست روز:
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نمای نزدیک

نظ��ام نظارتی در مجلس قوی نیس��ت البته من
در قانون اساس��ی وظیفه نظارت ب��رای نماینده پیدا
نمیکن��م و به نظرم مباحثی مانند تذکر ،تفحص و...
در اص��ل در ظاهر از واژه نظارت برای آنها اس��تفاده
میشود و در اصل نظارت نیست.

دیوان محاسبات پس چیست؟

آری دیوان محاس��بات نظ��ارت میکند اما این
نظ��ارت و رفتارهای ص��ورت گرفت��ه در آن ارتباط
چندان��ی با کار نمایندگی ن��دارد .وظیفه نمایندگان
قانونگذاری اس��ت اما آنها ابزارهایی دارند که البته
کندتر از ابزارهای قوه قضایییه است برای تذکر دادن
و یا بازخواس��ت لطیف و اگر بخواهد شدت پیدا کند
باید یک اجتماعی روی آن پافش��اری کنند مثال رای
خود را از یک وزیر پس بگیرند .اما نظارت به معنای
مج��ازات کردن در دس��ت نماینده نیس��ت .نماینده
نهایتا بگوید که این کار بشود یا نشود و آنکه در اصل
محاکمه میکند قوه قضایییه است.
خب مجلس هم میتواند پرونده را به دستگاه قضا
ارسال کند؟

مجلس یا به قول غربیها پارلمان به
مائده شیرپور  -قاسم غفوری
گفتو گــ�و
عنوان نشانه دموکراسی و مردمساالری شناخته میشود چنانکه در
قانون اساسی و ساختار جمهوری اسالمی ایران نیز بر آن تاکید و به عنوان اصلی ترین
مرجع قانونگذاری و البته نظارت کننده بر حسن اجرای قانون نیز بر جایگاه آن تاکید شده
است .سال  98در حالی هفتههای آغازین خود را سپری میکند که اواخر امسال انتخابات
مجلس شورای اسالمی برگزار خواهد شد و لذا امسال را میتوان یکی از سیاسی ترین
سالها دانست .با توجه به گستردگی دامنه مجلس و انتخاب نمایندگان از سراسر کشور
قطعا فضای سیاسی کشور نیز در ابعاد ملی و سراسری خواهد بود.
براساس آنچه در طول سالهای قبل صورت گرفته بسیاری از نمایندگان کنونی مجلس
برای تمدید نمایندگی و بسیاری نیز برای پیوستن به جمع نمایندگان پا به عرصه انتخابات
میگذارند .در کنار روند حضور افراد در انتخابات از احراز صالحیتها توسط شورای نگهبان
گرفته تا حضور مردم پای صندوقهای رای و شمارش آرا ،یک سوال اساسی و مهم مطرح
س و نمایندگان در طول ادوار تا چه میزان بوده و بر چه مبنا
است وآن اینکه کارکرد مجل 
و اساسی مردم باید پای صندوقهای رای بیایند؟ آیا ادوار گذشته مجلس توانستهاند در
چارچوب وظایف خود فعالیت داشته باشند و تامینکننده منافع مردم و منافع ملی باشند؟ آیا
وظیفه نمایندگی به طرح مطالبات مردمی حوزه انتخابیه خود محدود میشود و یا اینکه باید
دیدی کالننگر داشته باشد ،حتی به قیمت نادیده گرفتن مطالبات حوزه انتخابیه ؟ و در نهایت
نیز این مسئله مطرح میشود که کدام ادوار مجلس توانسته کارکرد مناسب تری داشته باشد
و آیا دورهای بوده که بتواند به عنوان یک الگو و شاخص معرفی و چراغ راه مجالس آینده
شود؟ راهکار کسب اطالعات نمایندگان از مطالبات حوزه انتخابیه و حتی نیازهای منافع ملی
چیست و آیا وجود یک مجلس مشورتی محلی میتواند در زمینه مفید باشد؟
مجموع این سواالت ،سیاست روز را بر آن داشت تا با دکتر حسن سبحانی استاد دانشگاه و
آشنا به مباحث سیاسی و اقتصادی که در مجالس پنجم ،ششم و هفتم در جایگاه نماینده دامغان
توگو را:
توگو بنشینیم .بخوانید ما حصل این گف 
در مجلس شورای اسالمی حضور داشته ،به گف 

همه مناطق براساس ظرفیتهای بالقوه و کشش آن
منطقه میخواهد مثال ش��مال کشور را با کشاورزی
رشد میدهیم و کویر را با گردشگری و. ...
یعنی رشد با یک آمایش سرزمینی صورت گیرد.
به نظرم پردازش مس��ائل و بیان مطالبات از پایین به
باال اقدام درستی نیست بلکه باید کلیات منافع ملی
را درک کرد که به نظرم اکنون اقتصاد اس��ت و باید
در مجلس هر کاری کرد که این رش��د پیدا کند و از
هر کاری که به آن لطمه بزند باید ممانعت کرد.

آیا با مصوباتی که در مجلس داریم خواس�تههای
کالن تمام اقشار مختلف جامعه را دربر میگیرد؟

نه نمیش��ود ،اصول قانونگ��ذاری در مجلس ما
از نظر درجه کارشناس��ی ضعیف اس��ت بیشتر ناظر
به رفع مش��کالت روزمره یا عالئق منطقهای اس��ت.
معموال دول��ت الیحهای که میدهد برای آن اس��ت
که میخواهد یک مشکلی را که در نظام اداره کشور
ب��ا آن مواجه ش��ده حل کند مثال رف��ع و رفو کردن
یک لباس پ��اره .نمایندگان هم که طرحی میدهند
معموال برای آن است که مشکلی در حوزه نمایندگی
آنها هس��ت برای همین ط��رح میدهند ام��ا اینکه
واقعا به دنبال آن باش��ند که ببینند که عمومیت آن
موض��وع تا چه میزان اس��ت و چ��ه اولویتی دارد نه،
چنین مطالعه و کارکردی وجود ندارد.
ب�رای چ�ه چنی�ن روال�ی اس�ت؟ مگ�ر خدمات
کارشناس�ی و پژوهش�ی را مرک�ز پژوهشه�ای
مجل�س نباید ب�ه نماین�دگان بدهد؟ مگ�ر نباید
براساس چشمانداز برنامه بدهیم؟

ن��ه لزوما .مرک��ز پژوهشه��ا در موضوعاتی اگر
نماین��دگان از آن بخواهن��د تحقیقی ص��ورت دهد
ای��ن کار را انجام میدهد ،مثال وقت��ی یک نماینده
بگوی��د در منطقه م��ن کمبود آب وج��ود دارد یک
گروه کارشناس��ی بررس��ی کند که این آب را چگونه
میتوان تامین کرد و آثار این تامین و امکانات مادی
آن چگونه اس��ت ،مرکز پژوهشها میتواند یک تیم
تحقیق��ی بگ��ذارد که این امر را بررس��ی کند وگرنه
روال کنون��ی مجلس اینطور اس��ت ک��ه نمایندگان
طرح��ی که در ذهنش��ان اس��ت مط��رح میکنند و
بعضا بع��د از تصویب و رایگیری از مرکز پژوهشها
میخواهند که نظر دهد و آن هم بررسی کرده و یک
گزارش کار تکبرگی را از طرح مذکور به نمایندگان
ارائه میدهد .به اعتقاد م��ن گزارش تکبرگی دیگر
کار کارشناس��ی نیست حال آنکه برخی مسائل است
ک��ه ماهها باید مورد تحقی��ق و ارزیابی قرار گیرد که
این طور نیست.
خب پس ،از این حیث میتوان به مرکز پژوهشها
هم نقد وارد دانس�ت چراکه اساس�ا ب�رای اهداف
دیگری تاسیس شده است؟

اصل این موضوع که چه کس��ی تحقیق میکند
و چگون��ه کار در مرک��ز پژوهشه��ا انجام میش��ود
آن هم یک بحث جدایی اس��ت .م��ن معتقدم مرکز
پژوهشه��ای مجلس بر خالف تص��ور و یا انتظاری
که وجود دارد یک مرکز کارشناسی نیست بلکه یک
مرکزی اس��ت برای افرادی که تازه فوقلیس��انس و
دکتری گرفتهاند و آنجا کارآموزی میکنند .من بارها
گفتهام که مرک��ز پژوهشها باید از افرادی جدای از
نمایندگان انتخاب شود چون قانون هم این اجازه را
میده��د .به هر حال نماینده خودش هزار و یک کار
دارد عمال نمیرس��د که ریاس��ت مرکز پژوهشها را
نیز داشته باشد.
در اصل ریاس��ت آن مرکز باید در س��طح وزیر و

یا معاونین وزیر بازنشس��ته باش��د که کشور را مثل
کف دست بشناس��د هم آگاه باشد و هم عمل کرده
باش��د .آن موقع اس��تادیار تازهکار و یا فارغالتحصیل
دکتری باید دس��تیار آن مرکز باشد مرکز پژوهشها
یک س��اختار حاکمیتی باید باشد که در ابعاد بسیار
گس��تردهای کار کند که تاکنون چنین نبوده اس��ت.
من به آقای توکلی که زمانی ریاس��ت مرکز را داشت
میگفتم که مرکز پژوهشها نباید درباره مسائل مانند
یک نماینده عمل کند و نظر موافق و یا مخالف دهد.
بای��د از نظر تحقیقاتی بگوید ک��ه مثال فالن موضوع
نکات مثب��ت و منفیاش اینگونه اس��ت و نباید نظر
نهایی درباره اینکه کاری انجام ش��ود یا نش��ود ،ارائه
دهد چراکه اصل مرکز پژوهشها برای آگاه ساختن
و دیدن مزایا و معایب یک تصمیم است نه امر و نهی
کردن و نه تشخیص انجام کار یا ترک آن.
بگذری�م ،به نظر ش�ما مبنای دو و چه�ار کردن یا
هم�ان قی�ام و قعود ک�ردن نمایندگان چیس�ت؟
منظورم�ان این اس�ت که آنچه در قال�ب واقعیت
روی میده�د ،ب�رای مخاطب�ان بگویید ن�ه آنکه
انتظار است؟

ببینید ،نمایندگان خیلی زیاد ذهنشان مشغول است
و اش��تغال متعدد و از سوی دیگر مراجعات و انتظارات
متعدد از آنها باعث ش��ده که نمایندگان انصافا یکی از
گرفتارترین اقشار جامعه باشند و بسیار کار میکنند و
بعضا  18ساعت مشغول هستند ،اما بهرهوری آنها هیچ
یا نزدیک به هیچ است چراکه به یک کارهایی وقت خود
را صرف میکند که لزوما کار نمایندگی نیس��ت .وقتی
جلس��ه علنی شروع میشود به جرات میگویم از میان
 290نماینده  250نفر دستور جلسه را ندارند.
دستور یعنی چه؟

یعن��ی آن کاغذی که در آن آمده اس��ت که این
موضوعات امروز بررسی میشود ،این موضوع مثال در
ش��ور قبلی نظرات نمایندگان و دولت و کارشناس��ی
مطرح شده است .اینها باید در پروندهای با نام دستور
جلسه وجود داش��ته باش��د و نماینده آن را مطالعه
کرده باش��د که وقتی میخواهد موافقت یا مخالفت
کند بداند که موضوعات جلس��ه چیس��ت .وقتی که
چنین دس��تور جلس��های را نماینده حتی ندارد ،چه
رس��د که بخواهد مطالعه کن��د خب حداکثر هنر آن
نماینده گوش کردن میش��ود .سوابق آن را نمیداند
و ی��ا اگر مرکز پژوهشها نظری دارد آن را نمیداند.
بسیاری از نمایندگان روزهای یکشنبه و یا سهشنبه
ک��ه جلس��ه مجلس اس��ت تازه آخر ش��ب ب��ا پرواز
رسیدهاند تهران .از چهارشنبه تا شنبه شب در حوزه
نمایندگی بوده و بعضا در جلسه مجلس در وضعیت
خواب قرار دارند ،نماینده در این شرایط خیلی خوب
کار کند این است که در جلسه گوش کند و براساس
آن تصمی��م بگیرد و یا اینکه ببیند افرادی که به آنها
اعتماد دارد چگونه رفتار میکنند آن هم همین کار
را انجام دهد گاهی وقتها نیزش��اید یکی از دوستان
نمایندهاش بخواهد که ط��رح یا الیحهای اجرا یا رد
ش��ود آنگاه او را تشویق کنند که رای مثبت یا منفی
دهد .بنابرای��ن دو یا چهار گفتنها در مجلس دارای
منطق خاصی نبوده و از نظر من این نوع رفتار نوعی
توهین به کلیت مجلس اس��ت چراکه کسانی که این
کار را میکنند به سایر نمایندگان چنان القا میکنند
که باقی نمایندگان حق فکر کردن ندارند و آنطور که
افراد فریاد زن ،میگویند باید عمل کنند.
یکیازوظایفنمایندگینظارتبراجراست،نمایندگان
چه ابزارهایی برای اجرای این وظیفه دارند؟

بله؛ کمیسیون اصل نود میتواند یک گزارشی را
به قوه قضایییه بدهد.

خب نماین�دگان میتوانند کمکاری دس�تگاههای
اجرایی و یا نظارتی و حتی دستگاه قضا را بررسی
کنن�د مثلا اگر س�ازمان بازرس�ی ب�ه خوبی کار
نمیکند نمایندگان میتوانند آن را بررسی کنند؟

میتوانند در کمیس��یون اصل  90آن را بررسی
کنند اما حکم کردن درباره آن شکایت دوباره به خود
ق��وه قضایییه باز میگردد نظ��ارت به آن معنا که در
کنار قانونگذاری نظارت هم باشد یعنی قانونگذاری
و نظارت هم وزن هم باش��ند چنین چیزی در قانون
اساس��ی ما نیس��ت .ابزارهایی مانند تذکر ،س��وال و
تحقیق و تفحص و از این دس��ت اقدامات وجود دارد
که چون منجر ب��ه مجازات نمیش��ود ،زیاد کارآمد
نیست.

ب�ه نظر میرس�د ب�ا توضیحاتی که ش�ما دادید و
تجربهای که ناش�ی از آن س�ه دورهای اس�ت که
در مجل�س نماین�ده بودهای�د میت�وان این طرح
را داش�ت که ب�ا بهرهگیری از بخش�ی از نخبگان
با دادن فرصت�ی برابر و رعای�ت عدالت یک اتاق
فک�ری را ب�رای نمایندگان ایجاد ک�رد مثال تحت
عنوان مجلس مش�ورتی محلی با چن�د کار ویژه.
اول اینکه ماهیت و مش�روعیت خود را از نماینده
میگیرد که برگرفته از حق نماینده برای داش�تن
یک تیم مش�ورتی اس�ت ک�ه ترکیب آنها بش�ود
مجلس مشورتی محلی با این هدف که هم فرصتی
ب�رای نخبگان جامعه ایجاد کرد که البته این نخبه
به معنای تحصیل کردگان نیس�ت بلکه به معنای
افرادی اس�ت کار بلند و آگاه به امور که داوطلبانه
در کن�ار نماین�ده ق�رار گیرن�د و بش�وند بازوی
مشورتی یا اتاق فکر نماینده در حوزه انتخابی .این
مجلس مش�ورتی محلی میتواند کمیس�یونهای
مشابه کمیس�یونهای اصلی مجلس داشته باشد
طرحها را ارائه دهد و آنجا بررس�ی شود و در یک
جلس�های از سوی مجلس مشورتی محلی بررسی
و فواید و زیانهای آن بررس�ی ش�ود و هم منافع
کش�ور و هم منافع حوزه انتخاب�ی آن نماینده در
آن ارزیاب�ی ش�ود .در اصل با این اق�دام عملکرد
ی�ک نماینده از س�وی جمعی هدفمند در مس�یر
صحیح هدایت ش�ود .هدف ای�ن کار میتواند این
باش�د که یک نماینده وقتی دو ی�ا چهار میگوید
با ی�ک منطق و اس�تداللی باش�د ی�ک کار ویژه
دیگر آن میتواند همان بحث نظارتی باشد ،بدین
صورت که به جای آنکه وق�ت نماینده برای صرفا
منافع منطقه انتخابی خود باشد در همین مجلس
مشورتی بسیاری از مشکالت آن منطقه میتواند
رفع ش�ود و وقت نماینده دیگر صرف این مسائل
جزئی نشده و به امر درست نمایندگی بپردازد .هر
حوزه انتخابی میتواند مطالبات متعدد و متفاوتی
داش�ته باش�د و این مجل�س مش�ورتی میتواند
مکانی برای تجمیع این مطالبات باشد .به نظر شما
چنین مجلسی قابلیت اجرا شدن دارد و میتواند
کارکردی داشته باشد؟

روی اس��م چنین طرحی میتوان توافق کرد که
مثال مجلس مش��ورتی محلی باش��د و یا نام دیگری
داشته باش��د باید دید که به دنبال چه هستیم؟ اگر
فک��ر میکنیم که دو دو و یا چه��ار چهار گفتنهای
بیرب��ط به دلیل فقدان یک تیم کارشناس��ی اس��ت
و اگر چنین تیمی تش��کیل ش��ود این مش��کل حل
میش��ود بنده باور ن��دارم .اینکه نماین��دهای چنین
رفتاری صورت میدهد به دلیل تحقیق کردن نیست
این نماینده حتی اگر همان تیم  5نفره مشاوره هم در
کنارش باشد چون مشغله زیادی دارد اصال نمیتواند
تصمیم درستی بگیرد .اما به هر حال تشکیل چنین
اتاق فکری با یک ش��رط اساسی میتواند مفید باشد
آن ش��رط این است که لوایح و طرحهایی که تقدیم
مجلس میش��ود مثال با یک وقفه س��ه یا چهار ماهه
در دستور کار جلس��ه علنی مجلس قرار گیرد چون
برخ��ی چنین هس��تند که با امضا جم��ع کردن و یا
فوری��ت دادن ب��ه آن لوایح و طرحه��ا آن را یکی دو
روزه تصویب میکنند و متاسفانه آن قدر ناشیانه این
رفتارها صورت میگیرد که بعد مشکلساز میشود.
من ی��اد دارم یک مصوبهای به ش��ورای نگهبان
رفته و هنوز مدت  10روزه ش��ورا پایان نرس��یده که
نمایندگان ط��رح اصالح همان طرح را دادهاند یعنی
این قدر عجله و شتاب بیمورد بوده است .اما اگر یک
زمان بندی درس��تی باشد مثال ما بدانیم که از امروز
ک��ه طرح و الیحهای آمده ای��ن در صحن مجلس تا
س��ه یا چهار ماه دیگر مطرح نمیشود در این صورت
نماینده میتواند آن را ببرد در آن اتاق فکر بررس��ی
کن��د به نظر من باید ای��ن طور فکر کرد که ضرورت
دارد نمایندگان با یک جماعتی مشورت کنند .اینکه
ترکی��ب این جمع چه باش��د و کمیس��یونهای آن
چگونه باش��د به اقتضاهای محلی واگذار شود چراکه
مث�لا برای تهران یک ط��ور اقتضا میکند برای زابل
یک طور و برای هر نقطهای براس��اس آن منطقه .اما

نفس این کار ،کار مبارکی اس��ت که عدهای که فکر
کنن��د روی طرحها و لوایحی ک��ه در مجلس مطرح
میش��ود و نماین��ده هم اهل ش��نیدن و نظرخواهی
باش��د .از نظر مناطق هم حقیقت این است که عمده
جاهایی ک��ه من دیدهام آنها مس��ائل محلی را غلبه
دارد چراکه از بس مش��کالت وج��ود دارد ما دارای
جامعهای هستیم که در مواردی جهانی و در مواردی
قبیل��های فک��ر میکن��د یعنی گاه��ی صحبتهایی
میش��ود در حد مس��ائل کالن جهان��ی و گاهی نیز
صحبتها چنان میشود که فالن محله چنین کرده
و فالن محله چنان.
در همی��ن ح��ال در کنار مس��ئله تصمیمگیری
موضوع بودج��ه و منابع مالی هم وجود دارد که این
امر نیز نه در دس��ت آن مشاوران که در دست بخش
اجرایی مانند اس��تاندار و بخش��دار است که زیر نظر
دولت اس��ت .به هر حال دولت و آن نهادهای اجرایی
میگویند که ما مسئولیت داریم که فالن موضوعات
را انج��ام دهی��م و عمال پذیرنده نظر و خواس��ت آن
جمع نخبگانی نمیش��ود لذا بعض��ا دولت نمیتواند
چنانکه اولویت آن جمع نخبگانی است توجه داشته
باشد و بعد از مدتی یأس و دلسردی در میان آن تیم
نخبگانی ایجاد میشود.
نظر نهاییتان برای تشکیل مجمع نخبگانی مثبت
است یا منفی؟

در مجموع نگاه من به این طرح نخبگانی مثبت
است اما باید براساس سطح آگاهی سیاسی و بینش
مردم این کار عملیاتی ش��ود .هر چقدر مردم رش��د
سیاس��ی بیشتری داشته باشند بیش��تر پذیرنده این
ضوابط میشوند .در شرایط موجود نه اینکه نخواهند
همکاری کنند مسئله این است که اصال بلد نیستند
ک��ه بخواهن��د هم��کاری کنند .کس��ی ک��ه تمرین
دموکراس��ی نک��رده و یا در محی��ط کوچکی زندگی
میکن��د اصوال هر مقولهای که نظر او را رد کند علیه
خود میداند و لذا این کار ،کار سختی است.

یک�ی از اهداف چنین طرحی جنبه آموزش�ی آن
است که به هر حال افرادی در کنار هم قرار گیرند
نظ�رات موافق و مخالف را ش�نیده و تحمل کنند.
در همی�ن حال به نظر میرس�د این مجموعه باید
کامال داوطلبانه باشد و نه آنکه بخواهد زمینهساز
س�اختارهای عریض و طویل و یا حقوق و مزایایی
ش�ود .در همین حال به نظر میرس�د اجرای این
طرح نیازمن�د مصوب�ات قانونی نی�ز نخواهد بود
چراک�ه س�ابقه نش�ان داده ک�ه هر آنچ�ه که در
مجلس وارد شود از سوی برخی جریانهای فشار
با آن مقابله میشود مثال در همین طرح اگر دولت
احساس کند که از اختیارات دستگاههای وی نظیر
اس�تاندار و بخشدار و ...کاسته میشود قطعا با آن
مخالف�ت میکند در همین حال ایجاد س�اختاری
در قالب قانون زمینهس�از نیاز به بودجه میش�ود
ک�ه قطعا ایجاد چنین مجلس مش�ورتی برای مثال
 200حوزه انتخابی بودج�ه کالنی را طلب میکند.
به نظر ش�ما برای اجرای صحی�ح و کم هزینه این
طرح چه باید کرد؟

این کار باید از سوی نماینده به صورت داوطلبانه
ص��ورت گیرد .البته این طرح ،طرح خوبی اس��ت اما
بس��تر زم��ان اجرای��ی آن طوالنی خواهد ب��ود .اگر
انتخابات اس��تانی شود این طرح میتواند بهتر جواب
دهد اما ه��ر چه حوزههای انتخابی ریزتر ش��ود کار
سخت میشود.

به ه�ر حال قب�ول ندارید ک�ه نماین�ده میتواند
بخش�ی از ب�اری ک�ه به دوش میکش�د ،ب�ه این
مجموع�ه ارجاع دهد و ب�ا فراغ بیش�تری به کار
نمایندگی بپردازد.

تجرب��ه نش��ان میدهد که م��ردم مناطق این را
که کس��ی به ج��ز خود نماینده کار آنه��ا را پیگیری
کند قبول ندارند .بس��یار اس��ت که نماینده به حوزه
خود میگوید رئیس دفتر من مس��ئول رسیدگی به
امور اس��ت اما حقیقت این است که مردم میگویند
م��ا میخواهیم حرفمان را به خ��ود نماینده بگوییم
و عم�لا همه مس��ئولیت با نماینده میش��ود .مردم
میگویند که م��ا رای دادهایم و حاال میخواهیم که
نماینده شنونده صحبت های ما باشد.
م�روری بر مجالس دنیا نش�ان میدهد که مجلس
ایران یکی از قویترین مجالس اس�ت چنانکه در
سایر کشورها افرادی هستند که میتوانند مجلس
را منحل کنند ولی در ایران چنین چیزی ندارد؟

شورای عالی انقالب فرهنگی ،کمیسیون فرهنگی
مجل��س را کام�لا در اختیار دارد و مصوب��ات آن برای
مجل��س الزماالجراس��ت .ش��ورای عال��ی امنیت ملی،
نظامیگری و سیاست خارجی مجلس را عهدهدار است و
شورای فضای مجازی ارتباطات مجلس را گرفته است.
ام�ا با اوضاعی ک�ه برایمان از رون�د مجلس تعریف
کردید ارزیابی شما از ادوار مختلف مجلس چیست؟

نمیتوان این طور به صورت کلی جواب داد بلکه
باید به صورت محوربندی باش��د مثال بگوییم که در
حوزه اقتص��اد این مجالس بهتر عم��ل کردهاند و یا
فرهنگ در چه دورههایی و سایر موارد هم به همین
صورت چراکه عملکرد مجلس بسیار وسیع است چرا
از دعوای خانوادگی گرفته تا جنگ با آمریکا در جمع
مصوبات مجلس وجود دارد.
از نظر رفتارها و تشکلهای سیاسی چطور؟

در چند دورهای که من در مجلس بودم میتوانم
بگویم ک��ه مجلس پنجم یک��ی از بهترین مجلسها
بوده اس��ت .از این حیث که یک اقلیت مقتدر و قابل
اعتنایی داش��ت یعنی اصول گراها در اکثریت بودند
ولی افرادی مانن��د عبداهلل نوری و مجید انصاری که
میگفتند خط امام حدود  90نفر اقلیت بودند که در
مواردی میایس��تادند و مجلس را متحول میکردند.
مجلس شش��م یک اکثریت خیلی خوب داشت 220
نفر که وقتی زمان رأی گیری بود تماما میایستادند
یا مثال طرح را هنوز ننوش��ته بودند روی برگه سفید
امضا جمع میکردند و بعد طرح را در آن مینوشتند
یعنی مجلس شش��م به نظر تشکیالتی اکثریت قوی
داش��ت که ه��ر کاری که میخواس��ت انجام میداد
هر چند که اهدافش��ان را نمیتوانس��تند پیش ببرند

بویژه اینکه با ش��ورای نگهب��ان و برخی مراکز دیگر
درگیری ایجاد کرد .مجلس هفتم در حقیقت نسبت
ب��ه مجلسهای گذش��ته ضعیفتر ش��د .اقلیت این
مجل��س اصالحطلبها بودند که اقلیت  40نفری بود
که فعال نبودند مانند اقلیت مجلس ششم که بسیار
کمکار بود.
در مجلس شش��م اقلیت  70نفری بود که عمال
انس��جام و کارکرد فعالی نداشت چنانکه در مواردی
م��ن به تنهایی اقدام میکردم ب��ه آنها میگفتم چرا
رای نمیدهی��د میگفتند چون رای نمیآورد ما هم
رای نمیدهیم.

سایر مجالس چطور بودند؟

س��ایر مجالس را این طور دقی��ق مطالعه ندارم
چون در آنها نبودهام.
کارآم�دی ی�ک مجلس به چ�ه عواملی بس�تگی
دارد؟

ف��رض ب��ر ای��ن باید باش��د ک��ه نماین��دگان و
قانونگذاران باید یا قانونگذار باش��ند و یا نسبت به
قانونگذاری احساس تعهد کنند این مسئله است که
کارآمدی را ایجاد میکند اگر نمایندهای قانونگذاری
را ندان��د از زیر کار ش��انه خالی خواهد کرد .به جای
آنک��ه به دنبال قانونگذاری باش��ند ب��ه دنبال امضا
گرفتن از وزرا و امتیازگیری و گرفتن برخی امکانات
خواهند بود.

در ش�رایطی ک�ه اح�زاب فع�ال به معن�ی واقعی
نداریم ،آیا آن مجلس مشورتی که در ابتدا گفتیم
میتواند نقش مش�ورتی را برای نمایندگان داشته
باشد که آنها را با قانونگذاری آشنا کند؟

م��ن یک مثال بزنم؛ توس��عه یافتگی مانند دیده
ش��دن یک سیب میماند .مثال برای اینکه یک سیب
به مرحله کامل رشد برسد  100روز زمان نیاز دارد و
در روز صدم اگر آن را نچینید از درخت میافتد .یعنی
از مرحله کال به رس��یدگی میرسد .اگر فردی بگوید
من س��یبی میخواهم که حجم آن مثل روز پانزدهم
باش��د و رنگش مثل روز نود و پنجم باشد و شیرینی
آن نیز مانند روز شصتم باشد این قطعا نمیشود .این
پوس��ت که رنگش تغییر کرده به خاطر تحوالت این
صد روزه است و یا آن شیرینی نیز به خاطر تحوالت
درونی و بیرونی همین دوران اس��ت یعنی شما تمام
مراحل از کم به زیاد باید انجام شود .میخواهم بگویم
اینکه زمانی میگویند توس��عه سیاسی و یا زمانی از
توس��عه اقتصادی میگویند مانند همان سیب است
که بدون تمام شدن دوره صد روزهاش میخواهیم آن
را بهرهبرداری کنیم .این طور نمیشود.
ببنید در سال  88یک انتخابات برگزار شد و اکنون
س��ال  98اس��ت اما آثار آن همچنان ادامه دارد و این
یعنی همان عقبماندگی سیاس��ی .یا مثال میگوییم
که از نظر اقتصادی ضعیف هستیم به خاطر رفتارهای
خارجی اما در حوزه فرهنگی قوی هستیم چون اسالم
و تشیع داریم .اما این شیعهای که از آن سخن میگوید
تفکرات ضد فقرش کجاست ،توجه به اصل احترام به
دیگران��ش را کجا اجرا کردیم؟ صمیمیت و یکدلی در
شیعه کجاست؟ میخواهم بگویم که فرهنگ ،اقتصاد
و سیاس��ت باید با هم پیش برود و نمیش��ود یکی را
ساخت و به سایر ابعاد آن بیتفاوت بود .وقتی شرایط
الزم فراهم نیس��ت نمیتوان نمایندهای را تربیت کرد
ک��ه جور متفاوتی با وضعیت کنونی رفتار کند .ش��ما
میتوانید مثال در حوزه مخاب��رات همه امکانات را به
کار گیرید اما جامعه چنین پایه محور نیس��ت جامعه
باید همه ارکان آن با هم رشد کرده باشد حقیقت این
اس��ت که ما جامعه نرسیدهایم ممکن است  20تا 30
درصد مراحل رس��یدن را طی کرده باش��یم و باید در
همین حد نیز انتظار داشت.

دیوان محاسبات نظارت
میکند اما این نظارت و
رفتارهای صورت گرفته در آن
ارتباط چندانی با کار نمایندگی
ندارد .وظیفه نمایندگان
قانونگذاری است اما آنها
ابزارهایی دارند که البته
کندتر از ابزارهای قوه قضایییه
است برای تذکر دادن و یا
بازخواست لطیف و اگر بخواهد
شدت پیدا کند باید یک
اجتماعی روی آن پافشاری
کنند مثال رای خود را از یک
وزیر پس بگیرند .اما نظارت به
معنای مجازات کردن در دست
نماینده نیست .نماینده نهایتا
بگوید که این کار بشود یا
نشود و آنکه در اصل محاکمه
میکند قوه قضایییه است

گروههای سیاسی در ایران همین اشتباه را کردند
که انتظارش��ان بیش از رس��یدگی کشور بوده است.
اف��رادی مانند متکلمین در دوره مش��روطه در حالی
از توس��عه یافتگی میگفتند که در کشور بیسوادی
و فقر بس��یار باال بود جالب است وقتی نمایندهای از
شهرستان انتخاب میش��د چهل روز زمان میبرد تا
به تهران برسد ملکالمتکلمین میخواست برای این
جامعه پاریس را اجرا کند در حالی که پاریس در آن
زمان  150س��ال جلوتر بوده است یا مثال در مجلس
ششم من به دوستان میگفتم که شما شرایط فعلی
جامعه را نمیشناس��ید لذا از جم��ع آرایی که دارید
میتوانید کاره��ای بزرگی انجام دهی��د اما به دلیل
آنکه به دنبال زایمان زودرس آرزوهایتان هس��تید از
این ظرفیت اس��تفاده نمیکنید .باید دانس��ت که در
چ��ه دوره زمانی قرار داریم و براس��اس آن نیز اقدام
ک��رد .بر این اس��اس در باب نمایندگ��ی هم همین
ط��ور میدانم که در کوتاهم��دت نمیتوان مجلس را
بسیار متحول ساخت و اصالح ساختار مجلس بسیار
زمانبر خواهد بود.
ممنون که وقتتان را در اختیارمان قرار دادید.

من ممنونم که برای کارشناسی مجلس در سال
انتخابات وقت گذاش��تید که مردم بیشتر با روند کار
نمایندگانشان آشنا شوند.

