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«مطالبهگری از مجلس چگونه باید باشد؟» این پرسشی است
 1کــه شــاید ایــن روزهــا کــه بــه ایــام انتخابــات مجلــس نزدیک
میشــویم ذهــن بســیاری از تحلیلگــران اجتماعــی را بــه خود
مشــغول کرده باشــد .واقعیت این اســت که «مطالبهگــری از مجلس»
ربط و نســبت وثیقی با عنصر «نمایندگی» پیــدا میکند؛ یعنی تا زمانی
که نمایندگان ما نتوانند نقش نمایندگی را ایفا کنند عمالً مطالبهگری از
مجلس محقق نمیشود.
وقتی از مســئولیتهای مجلس ســخن به میان میآیــد ،اغلب بر دو
بعــد «قانونگذاری» و گاهی وظیفه «نظارتی» آن تأکید میشــود؛ غافل
از اینکه در کنار «قانونگــذاری» و «نظارت» ،عنصر «نمایندگی» را نباید
فراموش کرد .به نظر میرســد که این عنصــر در جامعه ما مغفول واقع
شده است.
واقعیت این اســت که نماینــدگان مجلس ،در کنــار نمایندگی حوزه
انتخابی خود ،مســئولیت نمایندگی آحاد ملت را نیز عهدهدار هســتند.
مطالبات محلی در عین حال که الزم است در حوز ه انتخابی دنبال شود،
ولی اصل را باید بر جایگاه ملی گذاشت .از این رو ،نمایندگان با توجه به
مســئولیتی که دارند ،باید در تمام دوران نمایندگیشــان در برابر مردم
و جامعــه پاســخگو باشــند و پاسخگوییشــان صرفاًبــه دوران انتخابات
محدود نشــود و بعــد از پایان انتخابات ،حــوزه انتخابی و موکالنشــان را
فراموش نکنند.
مکانیســمهای گزینشــی در کارآمدی مجلس بسیار اثرگذارند؛
 2بــه این معنــا که اگر به واســطه جنس خاصی از مکانیســمهای
گزینشــی ،مانع ورود نیروهایی شــویم که امکان اجراییســازی
تعهــدات را دارنــد ،مجلــس و مطالبهگــری از آن را بــا مشــکل مواجــه
خواهیم کرد.
مادامی امکان مطالبهگری از نمایندگان مجلس محقق میشــود که
آنــان در هنــگام انتخابات بهصورت فردی ثبتنــام نکنند؛ بلکه احزاب
لیستشان را ارائه کنند.
امــا تــا زمانــی کــه نظــام انتخاباتی ما بــه احــزاب بیتوجه اســت و
نماینــدگان بــه صورتی فــردی ثبتنــام میکنند ،عمالً دســت
مــردم از نظــارت جــدی و مطالبهگــری از مجلــس
کوتــاه اســت؛ چــرا کــه وقتــی کاندیداهــا بهصــورت
انفرادی بــرای نمایندگی مجلس شــرکت میکنند
و وعدههایــی را در حــوزه انتخابیشــان ارائــه
میکننــد؛ تودههــای مــردم بــا توجــه بــه فضــای
ســنگین مشــکالت اقتصــادی ،بیــکاری و تــورم
و ...در دوران انتخابــات بــه نماینــدگان رجــوع
میکننــد بــا ایــن امیــد کــه نماینــدگان در آینــده
گرهــی از کار آنــان بگشــایند و از ایــن رو ،عنصــر
«نمایندگــی» به یــک عنصر «واســطهگر» تقلیل
داده میشــود؛ و گاه از ایــن هــم فراتــر رفتــه و بــه
حقالعمــلکاری بــدل میشــود؛ بــه این معنــا که در
قبــال کاری که نماینــده انجام میدهــد ،درصدی هم
سهم میبرد!

چطور میتوان
از مجلس مطالبهگری کرد؟

تــا زمانی کــه ســاز و کار انتخابات ما حزبی نشــود ،عمــاً امکان
 3مطالبهگری از مجلس برای مردم بهصورت تودههای پراکنده
غیرقابــل تصــور اســت .مطالبهگــری از مجلــس و انتظــار
پاســخگویی از نماینــدگان مجلس زمانــی میتواند معنادارتر باشــد که
نماینــدگان از دل فرآیندهــا و انتخابهای حزبی بیرون آمده باشــند .از
ایــن رو ،معتقدم ،مجلــس اخیر ،در طــول حیات نظــام قانونگذاری در
ایران کماثرترین بوده است.
در شرایط فعلی ،عنصر «نمایندگی» در نظام قانونگذاری ما ابتر و به
تعبیری ناکارآمد اســت و عنصر نمایندگی امکان اجرایی شدن را ندارد؛
چراکه دیده شــده در صورت پیگیری جدی مطالبات مردم ،این دســت
از نماینــدگان جایگاه خود را در دورههای بعدی از دســت خواهند داد یا
ممکن اســت از سوی نهادهای باالدســتی و نظارتی رد صالحیت شوند.
از اینرو اســت که برخــی از نمایندگان ترجیح میدهند ،ســکوت پیشــه
کنند تا مطالبهگر باشــند .بههمین دلیل ،در طول چهار سال نمایندگی،
از برخــی از آنــان هیــچ صدایی شــنیده نمیشــود و آنچنان کــه باید پیرو
مطالبــات ملــی مردم نیســتند و بــه واقع ،خواســت مــردم را نمایندگی
نمیکنند.
پارلمان در جامعه ،نمایشی از دموکراسی است .با توجه به این
 4امر ،باید پرسید چند درصد از نمایندگان ما عنصر «نمایندگی»
را به درستی ایفا میکنند؟ من بر این باورم که مجلسهای اول
و دوم کارآمدتــر بودهانــد امــا هرقــدر کــه زمــان گذشــت ،مــا از مجلــس
اثرگذاری کمتر و پیگیری مطالبات مردم را کمرنگتر دیدیم.
ما در چرخــهای قرار داریم که «مســئولیتپذیری» و «پاســخگویی»
چنــدان نهــادی نیســت و ایــن عــدم پاســخگویی را در دیگــر الیههــای
مدیریتــی و اجرایــی جامعــه نیز میتــوان ردگیــری کرد .بهعنــوان مثال
وقتــی از ریاســت قــوه مجریــه در مــورد چرایی محقــق نشــدن برخی از
وعدههایش میپرســیم ،پاسخ میشــنویم که وعدهها در شرایطی
طرح شــد کــه وضعیت جامعه عــادی بود و ما اکنــون در وضعیت
جنگ قرار داریم .اما واقعیت این است که ما در انتخابات سال 96
هم از ایشان «صلح» خواسته بودیم!
به این اعتبار ،بر این باورم در این فضا نمیتوان از «نقش نظارتی
مجلس» ســخن گفت .من سالها عضو دفتر مطالعات سیاسی مرکز
پژوهشهــای مجلــس بــودهام .از نزدیــک شــاهد بــودم که
هیچیــک از نهادهای ما پاســخگو نیســتند .یک نماینده
مجلــس بایــد بتوانــد عملکــرد نهادهــای حاکمیتی و
مدیریتی ما را مورد پرسش قرار دهد.
پیششرط نظارت «اطالعات» است .بدون
 5اطالعات اساســاً نظارت غیرممکن اســت؛
دسترســی آزاد بــه اطالعــات نــه بــرای
نماینــدگان کــه برای همــه آحاد جامعه باید میســر
باشــد کــه بــر اســاس آن اطالعــات بتواننــد تجزیه و
تحلیــل کــرده و نظارت کننــد .بهنظر میرســد که در
عمل ،پارلمان اختیارات ،ابزار و اطالعات ویژهای در
اختیار ندارد.
وقتــی نمایندگان ما در یک چارچوب حزبی قرار ندارند،
چگونه میتوانند نهادهای رسمی را بررسی و نظارت کنند؟
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