پرونده ماه
کدامیــک از کمیتههــای تحقیق و تفحصــی که مجلس راهانــدازی کرده
اســت به نتیجه ملموســی میرســند؟ تقریباً هیچکــدام! و صرفاً به تهیه
یک گزارش بسنده میشود و چندان پیگیری و عملیاتی شدن آنها محل
توجه نیست.
به این اعتبــار بر این باورم که مجلس مــا از کارآمدی الزم مورد
 6انتظار جامعه و مردم برخوردار نیست .بگذریم از اینکه در ایام
انتخابــات ،در هــر حــوزه انتخابــی بــاالی صــد میلیــارد هزینــه
میشــود .البتــه برخی بــر این باورنــد که انتخابــات فرصتی اســت برای
توزیع عادالنه منابع ثروت؛ چون کســانی که به منابع دسترسی دارند در
موقــع انتخابــات مجبــور هســتند یکســری از افــراد را اســتخدام کننــد تا
کارهــای تبلیغاتی آنان را پیش ببرند .در این فضا ،به اعتقاد من ،اگر این
هزینهها را به دهکهای پایین جامعه بدهیم شاید کارسازتر باشد.
اما یک مجلس کارآمد چه ویژگیهایی دارد؟ مهمترین عنصر
« 7کارآمــدی» ایــن اســت کــه نماینــدگان انتخــاب واقعی ملت
باشــند .انتخــاب واقعی ملــت مادامــی تحقق پیــدا میکند که
نمایندگان هم به شیوهها و مکانیسمهای واقعی انتخاب شده باشند .تا
زمانــی که نظــارت با «رویکــرد تحدیدی» در ســاختار پارلمــان ما وجود
دارد ،صحبــت از یک مجلس کارآمد و پاســخگو آنچنــان که مورد انتظار
جامعه است کمی دور از ذهن به نظر میرسد.
دوم ،مجلس کارآمد مجلســی اســت که نمایندگانش طی یک ساز و
کار حزبی وارد مجلس شده باشند.
ســوم ،مجلس کارآمد مجلسی اســت که ضمن اعالم طرح و برنامه،
امکان ســنجش طــرح و برنامه اعالم شــده را از بــدو ورود تا انتها داشــته
باشــد .به این معنا که باید احزاب قوی در بیرون از مجلس داشته باشیم
کــه در درون مجلس تبدیل به فراکســیون شــوند .وجود احــزاب قوی در
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بیــرون از پارلمــان ،پیششــرط یک
مجلس کارآمد است.
مادامــی که وضعیــت اقتصادی
تا زمانی که ساز و کار انتخابات
طبقــات مختلــف جامعــه رو بــه
ما حزبی نشود ،عمالً امکان
ضعف و همراه با نابســامانی است،
نمیتــوان بــه داشــتن یــک پارلمان
مطالبهگری از مجلس برای
قــوی امید بســت .افراد تــا زمانی که
مردم ب هصورت تود ههای
دغدغه معیشت داشته باشند برای
پراکندهغیرقابلتصوراست.
نظــارت و مطالبهگــری از مجلــس
فرصت نمییابند .شــرط کارآمدی
مطالبهگری از مجلس و انتظار
مجلــس ،پیششــرطهایی بیرون از
پاسخگوییازنمایندگانمجلس
پارلمان است.
زمانیمیتواندمعنادارترباشد
ما شــرط و شــروط بســیاری برای
مجلــس و کاندیداهــای نمایندگــی
که نمایندگان از دل فرآیندها
مجلــس داریــم و اساســاً بــا تــورم
و انتخابهای حزبی بیرون
قوانیــن مواجــه هســتیم .نهادهــای
آمده باشند .از این رو ،معتقدم،
نظارتــی باید فشارشــان بــر مجلس
را کم کنند؛ هــرگاه نهادهای نظارتی
مجلس اخیر ،در طول حیات
ل کردهانــد
ســفت و ســخت عمــ 
نظام قانونگذاری در ایران
پارلمان نمایشــی شده و از کار جدی
کماثرترین بوده است
و مؤثر فاصله گرفته است.
بــا توجــه بــه آنچــه تبیین شــد بر
ایــن باورم که ســاز و کارهــای موجود
پارلمانــی در ایــران ،درتعــارض بــا
کارآمــدی مجلــس اســت .در نتیجه ما به یکســری زمینهها و بســترها در
بیرون از پارلمان نیاز داریم تا مجلسمان کارآمدتر شــود و متعاقب آن
مطالبهگری از مجلس هم امکان تحقق پیدا کند.

