کرســی تعریف شــده و پارلمان ۳۲۹کرســی دارد .در ترکیه ،به ازای هر ۱۴۰هزار نفر
یــک کرســی در پارلمان وجــود دارد و این کشــور ۸۲میلیون نفری ۶۰۰کرســی دارد
امــا در ایــران کــه جمعیت آن بــا ترکیه برابــری میکند ،بــه ازای هر ۲۷۳هــزار نفر
یک کرســی داریم و مجلس شــورای اسالمی ۲۹۰،کرسی دارد .شــاید اگر در شرایط
فعلی پیشنهاد افزایش تعداد کرسیها مطرح شود ،خیلیها بگویند تأمین هزینه
افزایشتعدادنمایندگاندستکمدرشرایطفعلیمیسرنیست.اماموضوعیکه
از این مهمتر است ،اشاره به چنین واقعیتی است که اگر پارلمان ،کارآمد و توانمند
نباشــد و نمایندگان نتوانند بــه وظایف خود
عمل کننــد ،حتــی دو برابر و ســه برابر کردن
تعداد کرســیها ،نمیتوانــد دردی را درمان
مجلس
کنــد .چرا کــه اوالًمعضل اصلــی در
مقایسهجایگاهپارلمانو
ایــران ،بحث فیلترهــا و نظارتهایی اســت
اهمیت آن در نظام سیاسی
کــه مانع از ورود بســیاری از نیروهای توانمند
بین سه کشور ایران ،ترکیه و
بــه مجلــس میشــود و دوم اینکه اساســاً در
ســاختار سیاســی و حکومتــی مــا ،هنــوز هم عراق ،این واقعیت را به نمایش
تابعیت از قانون و احترام به جایگاه نظارتی
میگذارد که در عراق ،پارلمان
مجلس ،نه تنها از سوی دولت ،بلکه از طرف
نهادهــای حاکمیتــی دیگــر ،قــوه قضائیــه،
بهعنوانیکنهادقدرتمند
نیروهــای نظامــی ،رســانهها و دیگــران،
کهتعیینکنندهنخستوزیرو
پذیرفتــه نشــده اســت و یــک نماینــده ،یا به
رئیس جمهوری کشور است،
خاطــر دالیل منفعت و مصلحت شــخصی
در مــورد مســائل مختلــف بــه شــکل ُحــر و
عمالً کانون قدرت و نظارت
آزادانه موضع نمیگیرد یــا اینکه اگر موضع
است .اما در میدان عمل،
بگیــرد ،نــه تنهــا فــرد و نهــادی از او حمایت
نمیکنند ،بلکه در دور بعدی انتخابات نیز ،مشکالتیهمچونسهمخواهی
براحتیباســدردصالحیتروبهروشــدهواز و دموکراسی توافقی در کنار ریشه
ورود به مجلس باز میماند.
دواندن فساد در ارکان نهادهای
مقایســه جایگاه پارلمان و اهمیت آن در
سیاسی و احزاب ،بخش قابل
نظام سیاســی بین ســه کشــور ایران ،ترکیه و
عــراق ،این واقعیت را بــه نمایش میگذارد
توجهی از نیروی اثرگذاری
کــه در عــراق ،پارلمــان بهعنــوان یــک نهاد
پارلمان عراق را گرفته است
قدرتمنــد کــه تعیینکننــده نخســتوزیر
و رئیــس جمهــوری کشــور اســت ،عمــاً
کانــون قدرت و نظارت اســت .امــا در میدان
عمل ،مشــکالتی همچــون ســهمخواهی و
دموکراســی توافقی در کنار ریشه دواندن فساد در ارکان نهادهای سیاسی و احزاب،
بخش قابل توجهی از نیروی اثرگذاری پارلمان عراق را گرفته است.
در ترکیــه ،بــا توجــه به تغییر نظام سیاســی ایــن کشــور از پارلمانی به ریاســتی،
پارلمــان از تــوان و قــدرت تعیینکنندگــی پیشــین برخــوردار نیســت امــا جایــگاه
اجتماعی ،توان اثرگذاری بر هدایت افکار عمومی ،رســانه و جامعه ،هنوز هم ســر
جای خودش اســت و از این گذشته« ،نماینده مجلس» در فرهنگ سیاسی و حوزه
عمومیترکیه،یکصدایرساوچشمناظراستکهمیتواندبدونترسوواهمه،
در مورد همه مســائل کشــور اظهار نظر کند .در ســالیان اخیر ،در ترکیه نیز لطماتی
به فرهنگ دموکراســی وارد شــده و بخش قابل توجهی از قــدرت پارلمان ،قربانی
نگــرش تمامیتخواهانــه ائتــاف حــزب عدالت و توســعه و حــزب حرکت ملی
شــده است .اما هنوز هم در مسائل مهمی همچون اصلیترین مأموریت پارلمان
یعنــی قانونگذاری ،نظــارت بر بودجه ،مداخلــه نظامی در کشــورهای دیگر ،ارائه
بستههای اصالحگرانه برای رفع مشکالت دستگاه قضا ،حوزه بهداشت و آموزش
و حوزههــای دیگر ،پارلمان یک نهاد اثرگذار و مهم اســت .در ایــران ،عالوه بر آنکه
اختیارات و توان مجلس در مقایســه با عراق و ترکیه در ســطح پایینتری اســت در
همانحوزهنسبتاًمحدودهم،دستکمدریکدههاخیر،مجلسشورایاسالمی
همواره روندی رو به پایین را طی کرده و به طور نســبی اما مشــهود ،عالوه بر کارکرد،
اعتبار خود را نیز از دســت داده اســت .عالوه بر مشــکل نظارت استصوابی که حتی
یک دهم آن در پارلمانهای عراق و ترکیه دیده نمیشــود ،مشــکل دیگری هم در
ســالیان اخیر برجســته شــده که حاکی از بدعتهای مجمع تشخیص مصلحت،
پاســخگو نبودن دولت ،قــوه قضائیه و نهادهــای دیگر به مجلس اســت و عالوه بر
این بخشــی از نیروهای سیاســی ،با اســتفاده از انواع و اقســام ابزارها ،نه تنها اجازه

پارلمانهای آنکارا ،بغداد و تهران از دیروز تا امروز
درکشــورعراق،نخستینمجلسنمایندگاندرســال ۱۹۲۵میالدیبهدستور
پادشــاهوقتملکفیصلاولتشکیلشــدهاماازآندورانتااعالنجمهوری
درســال ۱۹۷۰وســپسکودتایصدامحســینتــاپایاندورانبعــث،پارلمان
هیچگاهنقشمهموتعیینکنندهاینداشتهاست.ولیازسال ۲۰۰۳میالدی
ودورانتأســیسعــراقنویــنتاکنون،پارلمــان،بهیکنهــادقدرتمندتبدیل
شــدهکهعالوهبرقانونگذاری،اختیاراتمهمیهمچونتعییننخستوزیرو
رئیسجمهوریرانیزدردستدارد.درایراننیزدرهردودورهپهلوی،مجلس،
هیچگاهنتوانستبهیکنهادقدرتمندوتعیینکنندهتبدیلشودوسنتقدرت
پادشاهی،توانواختیاراتنظامیاووعاملحیاتیومهمیبهنامثروتنفتی،
عمــاًمجلسرابیخاصیتوناتوانکرد.اماپسازپیروزیانقالبوتأســیس
نظامجمهوریاسالمی،درایراننیزمیزانقدرتواهمیتمجلس،نسبتبه
دورانپهلویتغییرکرد.بااینتفاوتکهدرایران،تعیینرهبرورئیسجمهوری
دریــداختیاراتمجلسنیســتوفقــطوزراوبرخیمقاماتدیگرهســتندکه
بایدازنمایندگان،رأیاعتمادبگیرند.بااینحال،ســهرکنمهمقانونگذاری،
نظــارتوحقاظهارنظرنمایندگاندرموردهمــهامور،ازحوزههایاختیارات
نمایندگاندرمجلسایراناستکهالبتهدردودههاخیر،بهطورمداوم،شاهد
ضعیفترشدنمجلسدرتماماینحوزههابودهایم.
درترکیــهوعــراقنیزدرمــوردنقش،جایــگاهوقدرتپارلمانشــاهدتغییرات
مهمــیبــود هوهســتیم.واقعیــتایناســتکــهدرتاریــخقریببهیکســده
جمهوریترکیــه،آنچهکهبهنقطه ضعفپارلمان اینکشــورتبدیلشــده ،دو
موضوعبوده اســت:نخســتبروزچندکودتــاینظامیمهمدرســالیان۱۹۶۰
میــادی،میمیالدیو 1997میــادی.عاملدوم،تشــکیلدولتهایائتالفی
ضعیفبودهکهمشکالتوآسیبهایآنهابهساختاراحزابترکیهربطداشته
ونهبهساختارمجلسوقانوناساسی.درترکیه،پارلمانهموارهنهادیمعتبر،
قدرتمندوشــایاناحترامبودهوتاپیشازتحوالتجدیدســالیاناخیر،تعیین
رئیسجمهوریبانمایندگانمجلسبود.اماحاالکهنظامترکیهازپارلمانیبه
ریاســتیتغییرکرده،بخشقابلتوجهیازقدرتپارلمانبهرئیسجمهوری
منتقلشدهودرترکیهنیز،پارلمان،ازکارآییونفوذگذشتهبرخوردارنیست.اما
قانونگذاری،نظارتواظهارنظر،هنوزهمدرساختارسیاسیترکیهازنمادهای
مهمقدرتونفوذسیاسینمایندگاناست.

نمیدهنــد کــه مجلس وظایــف خــود را بدرســتی انجام دهــد ،بلکه زمینــه آن را
فراهــم میکننــد که نماینــدگان نه در مســیر خواســت و مطالبات مــردم بلکه در
خدمــت منافع حزبی و جناحی آنــان ،گاه به حرف بیایند و گاه خاموش شــوند .با
نگاهی به ســخنرانیها و نطق بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس در ایران،
ایــن واقعیــت تلخ را بــه وضــوح میبینیم که میــزان دانش ،تخصص ،شــناخت
حوزههــای مرتبــط با کمیســیونهای مختلــف ،بهروز بودن ،تســلط بــر وظایف و
تعهــد در قبــال رأیدهنــدگان ،در حد بســیار نــازل و ناچیزی اســت و کم نیســتند
نمایندگانیکهمجلسرابهچشمبازارمکارهایبرایمعامله،تبانیوتوافقهایی
نگاه میکنند که خروجی آن ،تأمین منافع فردی و باندی باشــد و نه اندیشیدن به
خواست و مصلحت مردم و کشور.
وقتــی که از حیث میــزان اعتبــار ،کاریزما و تــوان نظارتی و حقوقی ،به بررســی
وضعیت پارلمان در ســه کشــور مزبــور میپردازیم ،میتوانیم ایــن واقعیت را به
وضوحمشاهدهکنیمکهبرایارزیابیجایگاهپارلمان،صرفاًنمیتوانبهتوصیف
جایــگاه حقوقــی و اختیــارات پرداخــت و بــه نظر میرســد چند و چــون و ماهیت
برگزاریانتخاباتپارلمان،یکمقولهبسیارمهموحیاتیاست.
دریکجمعبندیکلیبایدگفت:درکشورهاییکهبهنظامانتخاباتیوفعالیت
پارلمانی آنها اشــاره شد ،فعالیت سیاسی ،تشــکیل احزاب ،مراجعه به رأی مردم،
برگزاریانتخاباتوتشکیلمجلس،نزدیکبهیکسدهسابقهوپیشینهدارد.بااین
حال ،هنوز هم در حوزههایی همچون برقراری عدالت ،ایجاد نظام کارآمد سیاسی
واجرایی،تثبیتدموکراسیومردمساالریورسیدنبهسطحقابلقبولیازتوسعه
سیاســی ،فاصلهای بســیار طوالنی وجود دارد و دموکراسی و پارلمان ،جسم و کالبد
دارد ،اما یا بیجان و فاقد روح یا نزار و نیمه جان.
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