پرونده ماه

از ســال  1285که فرمان مشروطه از ســوی مظفرالدین شاه امضا شد
تا انقالب اســامی در ســال  ،57در مجموع  24دوره مجلس شــورای
ملی تشکیل شد .این روزها هم کشور خود را برای برگزاری یازدهمین
دوره انتخابات مجلس شــورای اســامی آماده میکند .بنابراین عمر
فعالیت مجلس در ایران ،فقط  34دوره است 34 ،دوره  4ساله ،کمتر
یا بیشــتر .این عــدد بیانگر عمر به غایت جوان نهاد پارلمان در کشــور
ما اســت .چه بســا اگر این ســابقه و تاریخ را با تاریخ و ســابقه فعالیت
مجلس در برخی از کشــورها درنظر بگیریــم ،میتوانیم به صغارت و
نونهالی پارلمان در ایران حکم بدهیم .اما آیا صغارت سن و کوتاهی
عمــر ،میتوانــد توجیهی بــرای کاســتیهای فراگیــر و فقــدان کارکرد
مجلــس در ایران باشــد؟ آیا آنچه امروز راســت و چــپ از آن بهعنوان
زوال مجلــس و افــول پارلمــان یــاد میکنند ،ناشــی از همیــن جوانی

رسم
نمایندگی مردم
و خامــی اســت؟ این پاســخ خــام از نــگاه ســطحی انگارانهای ناشــی
میشــود که برخی بــه نهاد مجلــس دارنــد .آرمان مشــروطه ارتقای
ملت از رعیت به شهروند ،شکست در ساخت اقتدارگرایانه حاکمیت
و رســوخ تکثر اجتماعی و سیاسی در این ســاخت بوده است .تاریخ پر
فراز و نشــیب نهاد مجلــس در ایران ،نموداری از تنــازع و تالش برای
تبلور تکثر در حاکمیت از یک ســو و تالش برای بازســازی اقتدارگرایی
از ســوی دیگــر اســت .به عبــارت دیگــر ،با امضــای فرمان مشــروطه،
مســأله مردم برای سهیم شــدن در قدرت و اعمال نیت در حاکمیت
به نقطه کمال نرســیده اســت .از قضــا تاریخ مجلس در ایران نشــان
میدهد به همراه این تالش ،ساختار اقتدارگرایانه نیز از کوشش برای
بازسازی خود بازنایستاده است .بنابراین ،فراز یافتن جایگاه مجلس
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در تاریــخ ایران را میتوان نشــانه تفوق حاکمیت مــردم و اقتدار ملی
دانست و در مقابل ،موفقیت اقتدارگرایی در مهار مجلس را میتوان
بــه معنای کامیابــی جریان مقابــل ارزیابی کرد .در هــر دوره تاریخی،
اقتدارگرایــی بنابــه شــرایط و مقتضیات زمانــه از ابزارهــای مختلفی
بــرای مهــار مجلس بهعنوان نمــاد اراده و حاکمیت ملــت بهره برده
اســت .محمدعلی شــاه فقط دو ســال تحمل کرد و مجلس را به توپ
بســت ،رضاشــاه از ابتدا بــر مجلس مهــار زد و محمدرضا شــاه نیز در
تجربه ملی شــدن نفــت و فعالیت مصدق و جبهه ملــی ،دریافت که
مجلــس تا چه میزان میتواند قدرت سیاســی را محــدود و مهار کند و
قدرت ملت را اعمال.
نکتــه اینجا اســت کــه فرآینــد مهــار مجلــس ،در هــر دوره تاریخی
کــه بــوده باشــد ،در نهایــت بــه ضدخــود تبدیــل میشــود .بهعبــارت
دیگــر ،اگــر مجلس براســتی نماینده آحــاد ملت و طبقــات اجتماعی
نباشــد یا برخی تــاش کنند اصــل نمایندگی مجلس را به شــیوههای
مختلــف از میــان بردارنــد ،درنهایت آنچــه اتفاق میافتــد ،نه فقدان
کارکــرد مجلــس ،کــه از میــان رفتــن اصــل نمایندگــی ملــی اســت .از
میــان رفتــن اصــل نمایندگــی همان چیــزی اســت کــه از آن بهعنوان
شــکاف دولت -ملت یاد میشــود .تاریخ ایران از ابتدا تــا امروز ،جلوه
گاه گاه بــه گاه پیامدهــای ایــن شــکاف بوده اســت ،شــکافی کــه باعث
میشــود ملــت حمایت خــود را از دولت بــردارد و دولــت را در مقابل
نیروهــای متخاصــم خارجــی تنهــا بگــذارد .گاه ملــت بــا انقالبهــا
و شــورشها خــود تــاش میکنــد بــار دیگر هــرم قــدرت را بــر قاعده
قرار دهد.
بــا توجــه به آنچــه گفته شــد ،مســأله امــروز مجلس و دلیــل زوال
کارکرد و افول جایگاه آن ،این نیســت که فالن دسته از نمایندگان چه
رفتــاری را در پیش گرفتهاند .کما اینکــه میبینیم برخی اصولگرایان
میگوینــد اگــر مــا وارد مجلس شــویم ،بــار دیگــر میتوانیــم آن را به
جایگاه نظارتی و تقنینی خود بازگردانیم .اما این شعارهای سیاسی،
مسألهای نیســت که بتواند پاسخگوی مسأله اصلیتر و تاریخی نهاد
مجلس باشد .به عبارت دیگر ،مسأله امروز مجلس این نیست که آیا
افراد بیشــتری میتوانند نامزد شــوند و از سد شورای نگهبان بگذرند
یا خیر .مســأله امروز مجلس این است که آیا این نهاد میتواند تکثر،
تنــوع و تضارب آرایی که در جامعه امروز ایــران وجود دارد را در خود
بروز دهد یا خیر؟ مسأله این است که آیا مجلس بواقع بازتاب دهنده
ســاختار اجتماعی ایران در ســاختار سیاسی اســت یا نه؟ مجلس ،به
مثابه یک دســتاورد تاریخی ملتهای دیگر و مــا ،باید نماد حضور و
تأثیرگذاری گروههای اجتماعی در بلوکهای قدرت و تصمیمگیری
باشــد .مســأله امروز نهاد مجلس در ایران از این قرار اســت ،نه اینکه
اگر فــان فــرد وارد ســاختمان مثلثــی بهارســتان شــود ،میتواند بر
دولــت نظارت کنــد و اگر فالن فرد وارد شــود ،با دولــت البی میکند.
امروز در یک بزنگاه تاریخی ایســتادهایم ،اگر بفهمیم و اگر چشــم باز
کنیم.

