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امــروز همــه پذیرفتهانــد که مجلــس در ایــران در ضعیفتریــن وضعیت
خــود قــرار دارد .اما برخالف ایــن اتفاق نظــر ،درباره اینکه چــرا مجلس تا
ایــن اندازه تنــزل جایگاه داشــته اســت ،دیدگاههای مختلفی وجــود دارد.
اصولگرایــان ،علــت را در ویژگیهــای نماینــدگان حاضر میداننــد .اینان
میگوینــد اگر افرادی از نحله فکری و سیاســی ما به مجلــس راه یابند ،این
نهــاد میتوانــد کارکــرد خــود را بازیابــد .البته این عــده ،کارکــرد مجلس را
فقط افزایش نظارت یا بهعبارت دقیق تر ،فشــار بر دولت مســتقر تعریف
میکننــد .درمقابــل اصالحطلبــان ،نظــارت اســتصوابی را علــت العلــل
کاهش مقام و موقعیت مجلس عنوان میکنند .اینان میگویند این شیوه
نظــارت باعث میشــود راه ورود نخبــگان و چهرههای کارآمــد به مجلس
مســدود شــود .اما در کنــار این نظرها ،دیدگاه دیگری هم هســت که ریشــه
افول مجلس را نه در مســائل روزمره سیاسی که در ساختار اجتماعی ایران
و تحــوالت تاریخی آن جســت و جو میکند .حســین واله ،اســتاد دانشــگاه
شــهید بهشتی از جمله این چهرهها است .واله معتقد است علت راستین
تنزل جایگاه مجلس در نظام سیاســی ایران را بایــد در تنازعات و تحوالت
تاریخی نهادها و ســاختارهای اجتماعی ایران جســت و جو کرد .به باور او،
برخــی نهادهای تاریخی توانســتهاند خود را با موقعیــت جدید اجتماعی

سازگار و همراه با تحوالت روزآمد کنند و برخی دیگر نتوانستهاند .از جمله
نهادهایی که نتوانســته است همگام تحوالت حرکت کنند ،نهاد روحانیت
اســت کــه همچنــان نزاعهــای تاریخی باقــی مانــده از مشــروطه را با خود
حمل میکند .به باور واله ،این فرآیند ســبب شده است تا همچنان مسأله
نمایندگــی مــردم در هالــهای از ابهام باقــی بماند .به عبــارت دیگر ،علت
بیکارکرد شدن مجلس ،نه از افرادی که در آن عضویت دارند ،بلکه در این
مســأله اســت که جایگاه نمایندگی مردم در نظام سیاسی ما چیست ،این
نمایندگی چطور احراز وابرازمیشــود و ســازوکار عملیاتی شــدن آن کدام
اســت .براین اســاس او میگوید اگر اسم مجلس باشــد ،اما رسم آن یعنی
نمایندگی مردم وجود نداشته باشد ،خطرات بیشتری برای نظام سیاسی
دارد و بهتــر آن اســت کــه اساســاً پارلمان حــذف و یک مجلس مشــورتی و
انتصابی جایگزین آن شــود .دیدگاهها و ریشه یابیهای این استاد دانشگاه
درباره نهاد پارلمان در ایران و ارتباط آن با تحزب را در ادامه میخوانید.
ëëنهاد مجلس در تاریخ  120ســاله خود در ایران فراز و فرودهای بسیاری را
تجربه کرد .در دو سالگی از سوی محمدعلی شاه به توپ بسته شد،رضاشاه
آن را از معنی تهی کرد ،بعد از کودتای سال  32هم محمدرضا شاه مجلس
را از اعتبــار انداخــت وپــس از انقالب هم پــس از رحلت امــام خمینی با
نظارت استصوابی ،شکل دیگری از مجلس رقم خورد .ارزیابی شما از فراز
و فرودهای نهاد مجلس در ایران چیست؟
مجلــس در ایران نهاد نوپایی اســت .برای یک نهاد سیاســی  120ســال
عمر درازی نیســت .همان طور که گفتید ،نهاد مجلس در ایران فراز و فرود
بسیاری داشــته است ،روزی پارلمان قدرت زیادی داشته ،روزی قدرت آن
کاهــش یافتــه و روزی دیگر قــدرت این نهاد زایل شــد ،به ایــن معنی که به
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