پرونده ماه
ابزاری در دســت قدرت سیاسی و سلطنت تبدیل شد .این وضعیتی است
کــه در همه دوره پهلوی اول و در نیمه دوم پهلوی دوم وجود داشــت .پس
از انقــاب در مقطعــی پارلمــان به جای اصلــیاش باز گشــت ،اما عوامل
زیادی دســت به دســت هم داد تا دوباره نقش آن تضعیف شود .حاال هم
که در یکی از ضعیفترین مراحل عمر این نهاد قرار داریم ،میتوان گفت
پارلمان در کشور ما یا نقشی ندارد یا نقش آن بسیار بسیار اندک است.
ëëبرخی در ریشهیابی این فرآیند ،فقط به حاکمیت نگاه میکنند و مسائل
دیگر را در نظر نمیگیرند .دیدگاه شما چیست؟
بــه بــاور من باید از دو زاویه با این مســأله مواجه شــد؛ علل و دالیل .یک
زاویه علل سیاســی-اجتماعی اســت که منجــر به این اتفاق شــد .باید این
علــل را شناســایی و معالجه کــرد ،دوم مقاصد و انگیزههای کســانی که در
پیدایــش ایــن وضع نقــش داشــتند ،یعنــی آگاهانــه تصمیماتــی گرفتند
که پارلمان را به این حالت رســاند .برای بررســی ریشــهای ماجــرا ،باید آن
علتهای سیاسی اجتماعی و این تصمیمات آگاهانه فردی یا گروهی را از
هم تفکیک و هریک را در جای خود بررسی کرد.
 ëëغایت آن تصمیمات فردی یا گروهی چه بود؟
از مجمــوع رفتــار هایی که منجر به وضع فعلی پارلمان شــده ،میتوان
اســتنباط کرد که یکسانســازی ســطح
پولیتــی ،کاهش اصطکاکها ،تســریع
در فرآینــد تصمیمگیــری و کنتــرل
امام خمینی(ره) به لحاظ
آن ،هــدف بــوده اســت .امــا مهمتــر از
اینکه غایــت این تصمیمــات چه بود،
تئوریک هم معتقد بود که
ایــن اســت کــه بایــد راهــی نشــان داد
پارلمان نقش هنجارگذار
تــا پارلمــان بــه حالــت طبیعــی خــود
بازگــردد زیــرا اگــر پارلمــان بــه نقــش
و هنجارساز را دارد .امام
اصلی خــود بازنگــردد ،بهتر اســت که
هنجارسازی را شأن پارلمان
بــه طور کلــی از ســاختار سیاســی ایران
میدانست .اگر هنجارسازی
حذف شــود .در ایــن صــورت میتوان
یــک مجلــس مشــورتی تعیین کــرد تا
و نمایندگی مردم را نقش
نظــرات و خواســتهها را از کانون قدرت
پارلمان بدانیم که هست ،در
اخــذ و اجرایــی کنــد .به بــاور مــن ،این
صورت ایفای این نقشها از
شــیوه بهتر اســت و هزینــه آن نیز برای
کشــور کمتــر اســت .مانند آنچــه امروز سوی پارلمان ،جامعه میتواند
در عربســتان ســعودی وجــود دارد.
انتظارات و توقعات خود را از
وجــود پارلمان فاقد کارکرد هزینههای
کانالی که به خود او تعلق دارد،
زیادی برای کشور دارد.
ëëبه چه علت؟
وارد حکومت کند
بــه ایــن علــت کــه وقتی یــک نظام
سیاسی را جمهوری قلمداد میکنیم،
بایــد بدانیــم کــه ایــن جمهــوری،
اقتضائاتــی دارد و پارلمــان یکــی از
اقتضائات آن اســت که به نوبه خود ،برای آنکه یک نهاد به راستی پارلمان
باشــد ،بــاز هم اقتضائاتــی دارد که باید لحاظ و اجرا شــود .در یک ســاخت
سیاسی متمرکز که کاری به کار جمهور ندارد ،نیازی هم به پارلمان نیست،
اما وقتی جمهوری و پارلمان باشد ،اما کارکرد آن نباشد ،انتظارات ناشی از
آن ،برای نظام سیاسی گرفتاری و هزینه درست میکند.
ëëمضــار پارلمان در شــکل و شــمایل فعلی که بــه گفته شــما ،از معنا تهی
شده ،چیست؟
در یــک جمهــوری پارلمان ســه نقش اصلــی دارد .نقــش اول پارلمان
عبــارت اســت از نمایندگــی کردن اقشــار ،طبقــات ،بخشهــای مختلف و
تکثر موجود در جامعه ،در نظام سیاســی .منظور از نمایندگی کردن اقشار
جامعه این است که خواستهها ،انتظارات و توقعات آن طبقات اجتماعی
را در حکومــت متبلــور کند .بدیــن ترتیب پارلمــان حکومــت را به جامعه
متصــل میکنــد ،به این معنی که حکومت به راســتی به بخشــی از جامعه
تبدیل شــود ،نه برج عاج منفصــل ،مانند چیزی که در دوره پهلوی شــاهد
بودیــم .کارکــرد دیگــر پارلمان وضع هنجارهایی اســت کــه کل جامعه آن
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هنجارها را الزم و ضــروری تلقی کند .کارکرد دیگر پارلمان مهار اندامهای
قدرت سیاســی اســت .به این معنی که پارلمان مراقبــت میکند پولهای
کشــور جای غیر درســت خرج نشــود ،پارلمان کنترل میکند کــه صاحبان
قــدرت از قدرت ســوء اســتفاده نکننــد ،پارلمــان نظارت میکند خواســت
واقعــی مردم در عمــل بوروکراتیک محقق شــود .مطابق ایــن نقشهای
ی اســت که وقتــی از جمهوری ســخن میگوییم،
پارلمــان در یــک جمهور 
یعنــی حکومتــی که متکی به خواســت مــردم اســت و وفــق اراده عمومی
عمــل میکنــد .بــه خاطــر این دالیــل ســهگانه اســت کــه پارلمانهــا بهتر
میتواننــد نقشآفرینــی کنند تــا دولتهای متمرکــز .زیــرا در دولتهای
متمرکــز پذیرش عقالنیت هنجاری در ســطح اجتماعی وجــود ندارد و به
همیــن دلیل حکومت مجبور اســت با توســل بــه زور مقاصد خــود را پیش
ببرد .ایــن امرهزینه زیادی دارد .اســتفاده از زور بــرای وادارکردن مردم به
انجــام کاری یا پذیرش چیزی ،تا دورهای میتواند عملی باشــد .به محض
آن کــه از میزان زور کاســته شــود ،حکومت از بیــن میرود .بعــد از انقالب،
ایــن انگاره که ســلطنت ودیعــه الهی و کلمه شــاه واژهای جادویی اســت و
هرچه از دهان شــاه خارج میشــود ،گوهر ناب شــمرده میشود ،کنار رفت
و قرار براین شــد تا خواســت و اراده مردم تعیین کننده امور کشــور باشد .بر
این اســاس جمهوری بنا نهاده شــد و در این جمهوری نیز پارلمان درست
شــد .بنیانگذار همین جمهوری هم گفت که پارلمان در رأس امور اســت و
مطابــق همین دیدگاه ،تصمیمگیری درباره همه چیز را به پارلمان واگذار
کرد .به همین دلیل هم دســتکم در دورههای اول و دوم ،مجلس از ملت
ایران نمایندگی داشت.
ëëحل ماجــرای گروگانگیری ،مذاکره بــا مک فارلین یا عــزل بنی صدر به
مجلس سپرده شد.
نه تنها این موارد ،بلکه امــام خمینی(ره) به لحاظ تئوریک هم معتقد
بــود که پارلمــان نقش هنجارگــذار و هنجارســاز را دارد .امام هنجارســازی
را شــأن پارلمان میدانســت .اگر هنجارســازی و نمایندگی مــردم را نقش
پارلمان بدانیم که هســت ،در صورت ایفای این نقشها از ســوی پارلمان،
جامعــه میتوانــد انتظــارات و توقعــات خــود را از کانالــی کــه بــه خــود او
تعلــق دارد ،وارد حکومت کنــد .هرچند معموالً  70درصــد این مطالبات
عملــی نمیشــود ،زیــرا در همه حکومتهــا خواســتههای مردم بســیار و
محدودیتهای کشــور هم به همان اندازه زیاد اســت .باوجود این ،از آنجا
که پارلمان مبعوث مردم اســت و مردم هم ایــن مبعوثیت را قبول دارند،
هرقــدر از مطالبــات که تحقــق نیافت ،از ســوی مردم پذیرفتنی میشــود.
نماینــدگان پارلمان به مردم میگویند که نتوانســتیم آنها را محقق کنیم.
این ناتوانی حمل بر این نمیشــود که عامل و مانعی نمیگذارد مطالبات
محقق شود یا چیزی غیر از خواست مردم را به آنان تحمیل میکند.
ëëبنابراین معتقدید که امروز ما اســم پارلمان را داریم ،بدون اینکه رســم
آن را داشته باشیم؟
همیــن طور اســت .همگان بــا کارکرد واقعــی پارلمان کم و بیش آشــنا
هستند اما میدانند امروز پارلمانی داریم که فاقد آن کارکرد است .از همه
ویژگیهــای پارلمان ،فقط اســمش را داریــم .در این صورت مــا انتظارات
یک پارلمان را در مردم ایجاد میکنیم ،بدون اینکه برآورده شود .توقعات
طبقات مختلف جامعه را نمایندگی نمیکند ،هنجارســازی نمیکند و در
نهایــت فرآیندهــای حکمرانی را کنتــرل نمیکند .در این صــورت کوهی از
انتظارات در افکار عمومی ایجاد میشود که نمیتواند محقق شود .در این
فرآیند کسانی هستند که «آنان» خطاب میشوند و مردم هم خود را «ما»
خطاب میکنند .در این شرایط هر عیبی که در کشور باشد ناشی از عملکرد
و تصمیم «آنان» اســت و هرچه حق و فرشــتگی و درستی است ،مال «ما»
در نتیجه مشــکالتی را که احتماالً خود مردم درســت میکنند ،باز به گردن
حاکمیت میاندازند .زیرا به دلیل فقدان فرآیندهای یک پارلمان ،دوگانه
«ما» و «آنان» میان مردم و حاکمیت درســت شــده است .به همین دلیل
معتقــدم اگر در یک جمهوری ،پارلمان نقشــی را که بایــد ،ایفا نکند ،ضرر
وجودش بیشــتر از فقدان آن اســت و اساساً برای کشــور خطر امنیتی ایجاد
میکند.
ëëبعضیها معتقدند اگرما دو یا چند حزب فراگیر میداشتیم ،این احزاب

