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از مصلحتخانه تا پارلمان
محمد علی دستمالی

کارشناس مسائل سیاسی

در نگاهی کلی و اجمالی ،به بررســی این موضــوع میپردازیم که نقش و جایگاه
پارلمان در ســه کشــور ایران ،عراق و ترکیه چیست و چه نقشی در توسعه سیاسی
دارد و آیا اعتبار و جایگاه پارلمان ارتباطی با مکانیســم برگزاری انتخابات دارد یا
نه؟ این روزها نتایج نهایی بررســی صالحیت نامزدهــا برای نمایندگی مجلس
شورای اسالمی اعالم شده و فقط و فقط سی درصد از آنان رد صالحیت شدهاند!
حاالهمهبهاینرویهگردننهادهوسکوتکردهایمواحتماالًبسیاریازما،حاضر
نیســتیم در مورد انتخابات پیــش رو ،بحث نظارت اســتصوابی و آینده مجلس،
چیزیبگوییم.
آنهایی که در مورد شــیوه و مکانیســم برگزاری انتخابات و جایگاه پارلمان در
کشــورهای دیگر ،اطالعات روشــنی دارند ،احتماالًســری به نشــانه تأســف تکان
میدهنــد .آنهایی هم کــه اطالعات چندانی ندارند ،البد ثالثآســا از خودشــان
میپرســند« :آســمان هر کجا ،آیا همین رنگ اســت؟» آیا در کشورهای دیگر هم
میتــوان فــردی را که چهار ســال نماینده مجلس بوده و ســه ســال از آن دوران را
بهعنــوان معاون رئیس پارلمان گذرانده بــه اتهام «عدم التزام عملی به نظام»
از صف بیرون انداخت؟
آیــا در پارلمان ممالک غرب و شــرق عالم نیــز ،میتوان با اســتیضاح ،امتیاز
گرفت و امتیاز داد؟ آیا در کشورهای دیگر نیز ،نماینده مجلس میتواند به ضرب
و زور ارتبــاط و البی و تهدید فالن وزیر و مســئول ،نــزد مردمان حوزه انتخابیهاش
خودشــیرینی کرده و به ناحق ،برایشــان فرودگاه و پروژه فالن و بهمان به ارمغان
ببرد؟ آیا در کشــورهای دیگر نیز ،پارلمانها در داخــل و خارج از محیط مجلس،
مبصر و ناظم دارند و هر کســی حرف بزند مقابل اســمش چند ضربدر میزنند و
دردوربعدیمانعازحضورشمیشوند؟آیادرکشورهایدیگرهم،نمایندگان،
به دو دســته خودی و بیگانه تقســیم شــدهاند و کســی را که خــودی نمیپندارند،
بیتریبون و بیاهمیت ،به گوشهای دور و بیصدا میرانند؟ اینها همه سؤاالتی
است که پاسخهای روشنی دارند اما باز نمیتوان به سادگی از کنارشان رد شد.
شــاید باید چنین حکم داد :یا باید به شــکل رســمی در یک بیانیه ،دیارمان را
تافتهجدابافتهعالماعالمکنیموآشکاربگوییمکهاساساًنمیخواهیمانتخابات
و دموکراســی و پارلمان ما شــبیه به هیــچ نظیر و مانند دیگری در جهان باشــد .یا
اینکه دســت کم روزنهای نشــان دهیــم که حاکــی از تمایل به تغییــر روند فعلی
باشد.
ëëحال و روز پارلمان در ایران ،ترکیه و عراق
اشــاره به پیشینه فعالیت مجلس یا پارلمان ،خالی از لطف نیست و میتوان
در یک فالشبک کوتاه ،شمهای از گذشته را به خاطر آورد.
فعالیــت مجلس مهســتان در دوران اشــکانیان ،نقطه تاریخی بســیار دوری
اســت که شــاید فقط در کتب و پژوهشهای تاریخی ،توجه کسی را جلب کند .اما
در روزگار معاصــر ،ایــران برایگذار از ســالیان پایانی قرن نوزدهــم ،ورود به قرن
بیستم و رسیدن به مشروطه و تأسیس مجلس تا روزگار کنونی ،مسیر دور و دراز و
پرفراز و نشــیبی را پیموده است .روزی که در سال  ۱۸۵۸میالدی ناصرالدین شاه
قاجار ،جعفرخان مشــیرالدوله را بهعنوان رئیــس «مصلحتخانه» یا مجلس
 ۲۵نفــره معرفی کرد ،همه میدانســتند که چنین مجلســی تشــریفاتی اســت و
حکومت میان وزارتخانههای خارجه ،جنگ ،مالیه ،عدلیه و فواید عامه تقســیم
شــده و شــاه نیز حرف اول و آخر را میزند .اما در هر حال ،این نقطه تاریخی ،آغاز
ارزشمندی بوده که نشــان از تأثیرپذیری از رویدادهای سیاسی اروپا و شاید حس
نیاز به مشــورت در آن دوران بوده اســت .اما از دوران اعالم وجود مصلحتخانه

74

پارلمان در ایران ،عراق و ترکیه
چه تفاوتی با هم دارند؟
تا صدور فرمان مشــروطه و تأسیس مجلس شــورای ملی در سال ۱۹۰۶میالدی،
 ۴۸ســال فاصله زمانی وجــود دارد .البته این فاصله زمانی طوالنی و فرســاینده،
مختص ما نیست و همسایه غربی ما نیز چنین دورانی را از سر گذرانده است.
در ترکیــه ،کــه در آن روزگار بهنــام امپراطــوری عثمانی خوانده میشــد ،برای
نخســتین بار در ســال ۱۸۳۰میالدی ،ســخن از مشــروطیت به میان آمد و تا سال
 ۱۸۶۰میــادی بحــث بر ســر آن ادامــه یافــت .در ســال  ۱۸۷۸میالدی بــه ابتکار
افــرادی همچون نامق کمال ،ضیا پاشــا و مدحت پاشــا ،قانون اساســی به رشــته
تحریر درآمده ،مشــروطه نخســت اعالم موجودیت کرده و «مجلس مبعوثان»
تأســیس شــد .پس از چندی ،ســلطان عبدالحمید دوم مجلس را تعطیل کرد و
برخی از بندهای قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد .در سال ۱۹۰۸میالدی،
مشروطه دوم شکل گرفت و مجلس مبعوثان مجدداًدروازههای خود را گشود تا
اینکهاینمجلسنیزدرسال ۱۹۲۰میالدیوسهسالپیشازدرهمپیچیدهشدن
امپراطوریعثمانی،توسطسلطانمحمدوحدالدینمجدداًتعطیلشد.هردو
واقعهمقاومتقاجاریانوعثمانیاندربرابر افکارمشروطهخواهانهوقانونمبنا
وپارلمانمحور،بهروشنیقابلدرکاست.اماجنگعالمگیرنخستورویدادها
و پیامدهای پس از آن ،دو روند جدید را رقم زد که بدون تردید بر ســاختار سیاسی
منطقهوسرنوشتپارلمانهایآنان،تأثیربهسزاییگذاشتهاست:
.۱جغرافیــای گســترده قلمــرو عثمانی چند تکــه شــد از دل آن دو کشــور تازه
ســربرآوردند .یکی در همســایگی ایران بهنــام عراق و دیگری کشــوری در جنوب
ترکیهبهنامسوریه.
.۲دوسالپیشازانقراضامپراطوریعثمانیدرترکیهدرسال ۱۹۲۳میالدی
و تأسیس جمهوری ترکیه توسط مصطفی کمال ،در ایران بهدنبال کودتای۱۲۹۹
هجری شمسی و سفر احمد شاه به اروپا ،سردار سپه بهدنبال کودتا و تأسیس یک
نظام جمهوری بود اما به نتیجه نرســید و طومار قاجار و قدرت گرفتن رضاخان،
زمانی به وقوع پیوســت که دو ســال از تأســیس جمهوری ترکیه ســپری شده بود.
یترکیهورئیسجمهورشدنیکژنرال
نفساینواقعه،یعنیتأسیسجمهور 
و پاشــای نظامی بهنام مصفطی کمال و تأسیس نظام پادشاهی پهلوی در ایران
و پادشــاه شــدن یک ســردار ،نقش مهمــی در تحوالت سیاســی دو کشــور و نقش
پارلمانهای آنان ایفا کرده است.
ëëانتخابات مهم است یا جایگاه پارلمان؟
وقتی که صحبت از «پارلمان» و نقش و جایگاه حقوقی ،سیاســی و اجتماعی
آنبهمیانمیآید،کسیکتماننمیکندکهپارلمانیامجلس،یکیازمهمترین
و سرنوشتســازترین نهادهای حقوقی و سیاســی هر کشــوری اســت که در مقام
مغز قانونگذار و تصمیمگیر ،چشم ناظر و زبان بیانگر خواستههای مردم ،تا چه
انــدازه مهم اســت و میتواند چه نقش مهمی در توســعه سیاســی و اقتصادی یا
عقبماندگیسیاسیواقتصادیایفاکند.
همهمیدانندکهفلسفهوماهیتمجلس،آناستکهکرسیهایشدراختیار
جمعی «وکیلالمله» باشــد و نــه گروهی «وکیلالدوله» .اما چرا به شــکل جدی
و مشــهود ،در منطقه خودمان و در این گوشــه از جهان ،شــاهد رشــد دموکراسی و
توســعه سیاسی و اقتصادی نیستیم؟ چرا قانون ،پویا و بهروز نیست و به آن عمل
نمیشــود؟ چرا فســاد مالی روز به روز گستردهتر شده و شــکاف طبقاتی ،بیشتر و
بیشتر میشــود؟ آیا همه اینها تقصیر مجلس و نواب مجلس است؟ یا مقصر،
دولتهاونهادهاییهستندکهمجلسرادورمیزنندونمیگذارندکارخودشرا
بکند؟ازهمهاینهاگذشته،میتوانبهسناریویهوشمندانهدیگریاندیشیدکه
اساس و مبنای آن چنین است :برای کنترل یک پارلمان ،الزم نیست شب و روز با
نمایندگان درگیر باشی و بخواهی آنان را اقناع کنی .کافیاست از همان بدو ورود،
کاری کنــی که نمایندگانی یا کامالً منطبق یا نزدیک به قد و باالی ایدهآل صاحب
فیلترهاواردشوند.
در عــراق ،به ازای هر یکصد هــزار نفر از جمعیت این کشــور  ۳۲میلیونی یک

