تأثیر فراکسیونها در کارآمدی
مجلس شورای اسالمی
دکتر علیرضا رحیمی

تحلیل

*

اشاره:
با گذش�ت نزدیک به چهارماه از ش�روع به کار دهمین دوره مجلس ش�ورای اسلامی ،رویکردها،
سمتگیریها ،ساختاربندیها ،مواضع وکاستیهای این مجلس به تدریج رنگ ثبات بهخود میگیرد.
تأمل در این موضوعات محملي براي پرداختن به نقش قوه مقننه؛ ويژگيهاي يك پارلمان كارآمد؛
نقش فراكس�يونهاي پارلماني؛ ويژگيهاي بایسته فراکس�یونها و در نهايت نگاهي كوتاه از زاويه
انتقادي بركاركردهاي كنوني مجلس و فراكسيونهاي دروني آن است.

مقدمه
جوام��ع مدرن ک��ه در قالب دول��ت -ملت
ظه��ور یافتهاند برخالف دولت -ش��هرهای
باس��تان ،قابلیت اجرای دموکراس��ی مستقیم
را ندارن��د ،ل��ذا اگر این جوام��ع بنای آن را
داشته باش��ند که بر اسلوب نظامهای سیاسی
مردمساالر س��امان یابند ،راهکار پیشروی
آنه��ا ،گزین��ش ش��یوههای غیرمس��تقیم
مردمس��االری اس��ت؛ از ای��نرو پارلمانها
سازهای بنیادین در ساختمان دموکراسیهای
امروزین به ش��مار میرون��د؛ بهگونهای که
بدون وجود آنها پیریزی س��اختار سیاس��ی
دموکراتیک امکانپذیر نمیباشد .پارلمانها
افزون بر خصال ذاتیشان در مقام خمیرمایه
نظامه��ای دموکراتیک ،بان��ی کارویژههای
معین��ی هس��تند ک��ه ثب��ات سیاس��ی و قوام
امنیتمل��ی (در پرتو مش��روعیت سیاس��ی،
همس��ازی گفتمانی و س��ازگاری با تغییرات
پیرامون��ی) از نتایج آنهاس��ت .با وجود این،
چنان نیس��ت که به محض اس��تقرار پارلمان
و چین��ش س��ازوکارهای نمایندگ��ی ،ای��ن

کارویژهه��ا به خودی خودتولید ش��ده و در فراین��د بازتولید مداوم
قرار گیرند .چه بس��ا که وجود ش��كافهاي قومي ،نژادي و مذهبي،
ضعف نهادهاي مدني ،دخالتهاي استعمارگونه قدرتهاي جهاني،
نابس��اماني اقتصادي ،گزين��ش نظامانتخاباتي نامناس��ب ،بحرانهای
اجتماعی -سیاس��ی ،فقر منابع ،مدیریت ضعی��ف ،ناامنی فرهنگی و
اجتماعی و غیره ،مانع تحقق کارکردهای پارلمان ش��ده و تسلس��لی
از آشفتگيهاي سياس��ي و زایش نظامهای سیاسی اقتدارگرا را رقم
بزنند (چنانکه تاریخ بس��یاری از كش��ورهاي كمتر توسعهيافته نشان
میدهد و ش��واهدی از آن در تاریخ سیاس��ی ای��ران پس از انقالب
مش��روطه کم نیس��ت) .از اینروس��ت که ويژگيهاي يك پارلمان
كارآمد؛ نقش فراكس��يونهاي پارلماني و ويژگيهاي بایس��ته آنها؛
شایسته ژرفاندیشی میشوند.
آنچه در این نوش��تار میآید گذری بر این خصلتها و نقشها
با تأکید بر مجلس شورای اسالمی در ایران و فراکسیونهای دهمین
دوره این مجلس اس��ت .در این رهگذر ابتدا با مروری بر وظایف و
اختیاراتی که قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران بر عهده مجلس
گذاشته است ،اش��ارهای به ویژگیهای یک مجلس کارآمد کرده،
سپس بر نقش و ویژگیهای بایسته فراکسیونها گذری خواهیم کرد
و در تکمیل بحث نگاهی انتقادی به برخی ازکنشهای غیرراهبردی
وکارکرده��ای ناصحیح نه��اد پارلم��ان در روزگار کنونی خواهیم
داشت.
* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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ویژگیهای مجلس کارآمد
براي شناخت ويژگيهاي يك مجلس كارآمد بايد بيش از هرچيز
اختيارات و وظايف آن را شناس��ايي كرد .قانونگذاري و نظارت،
دو وظيفه اصلي هس��تند كه قانون اساس��ي برعهده مجلس گذاشته
است .براين اساس استقالل قوه مقننه؛ پاسداري از جمهوريت نظام؛
رويكرد ملي؛ تخصص؛ اخالق اس�لامي و انس��اني؛ شناخت جامعه
و انتظارات عمومي؛ آگاهي از محيط بينالمللي؛ عدم وابس��تگي به
نهادهاي قدرت و ثروت؛ عدم وابس��تگي به بيگانگان؛ ش��جاعت؛
خدم��ت تماموق��ت؛ روزآم��دی و روحی��ه انتق��ادی؛ از مهمترين
ويژگيهايي اس��ت كه يك مجلس كارآمد بايد از آنها برخوردار
باشد.

علاوه ب�ر ویژگیه�ای مترت�ب بر یک

مجل�س کارآمد ،برخ�ورداری از وجهه

ملی ،برخورداری از تخصصهای الزم،

انس�جام ،بازبودن فضای نق�د و مباحثه و
غی�ره از جمل�ه مهمتری�ن ویژگیهایی
هس�تند که یک فراکسیون پارلمانی باید
از آنها برخوردار باشد.
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اس�تقالل مجلس :نظام جمهوري اسالمي برپايه اصل تفكيك
قوا بنا ش��ده اس��ت و اصل پنجاه وهفتم قانون اساسي نيز به صراحت
بر استقالل قواي مققنه ،مجريه و قضائيه تأكيد كرده است .قوه مقننه
بايد همواره استقالل خود را از ساير قوا حفظ كرده و همواره خود را
متعلق به تمامي ملت ايران و وامدار آنان محسوب كند .عدم استقالل
مجل��س ،تمامي وظايف اين نهاد را تحت تأثي��ر قرار داده و هم بعد
قانونگذاري و هم جنبه نظارتي اين نهاد را مخدوش ميكند.
پاسداري از جمهوريت :مجلس شوراي اسالمي نماد اصلي

جمهوريت نظام اس��ت .پاس��داري از اصل
جمهوري��ت ،بهمنظور برخ��ورداري از مزايا
و كارآمديه��اي نظام جمه��وري ،بر عهده
اين نهاد است ،چراكه تنها در پرتو اين اصل
است که مجلس ميتواند كارآمدي الزم را
به منصه ظهور برساند.
رويك�رد مل�ي :وظيف��ه حس��اس
قانونگ��ذاري و نظ��ارت و جنب��ه مل��ي و
فرامنطق��هاي اي��ن وظيفه ،ايج��اب ميكند
ك��ه نماين��دگان مجلس از رويك��ردي ملي
برخ��وردار ب��وده و اف��ق دي��د خ��ود را به
چارچوبه��اي تن��گ منطق��هاي و محلي
منحص��ر نس��ازند .عوامگراي��ي ناش��ي از
برخ��ورداري از آراي محل��ي يك��ي از
آس��يبهاي رويگردان��ي از رويكرد ملي و
كالننگر است.
تخصص :برخورداري از تخصصهاي
الزم جه��ت قانونگ��ذاري در عرصهه��اي
گوناگون سياس��ي ،اجتماع��ي و فرهنگي و
نظارت بر مسائل خرد و كالن جامعه ،شرط
بايسته كارآمدي پارلمانهاست.
اخالق اسالمي و انساني :مجلس آيينه
تمامنماي ملت اس��ت و رفتارآن مورد توجه
آحاد جامعه و رسانههاي بينالمللي قرار دارد،
لذا برخورداري از اخالق انساني و اسالمي نه
تنها بر فرهنگ واالي كشور صحه ميگذارد،
بلکه نقش فرهنگسازي در جامعه را نيز ايفا
ميكند .برخ��ورداري از اخالق اس�لامي و
انساني با پرهيزدادن نمايندگان و فراكسيونها
از تنشهاي بيم��ورد و ايجاد فضاي اخالقي
در مجل��س ،در كارآمدي اين نهاد نيز ايفاي
نقش خواهد كرد.
تمرک�ز ب�ر وظای�ف تخصص�ی:
قانونگ��ذاری و نظ��ارت دو وظیفه اصلی
مجلس شورای اسالمی است .با این وصف
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نمایندگان پارلمان و اعضای فراکس��یونها
بای��د نیرو و توان خ��ود را بر همین وظایف
قانون��ی متمرک��ز ک��رده و از پرداخت��ن به
فعالیته��ای دیگ��ر اجتن��اب نماین��د .این
ام��ر ه��م فعالیته��ای ف��ارغ از وظای��ف
نمایندگ��ی مانن��د پرداختن ب��ه فعالیتهای
اقتص��ادی و مدیریت��ی را دربرمیگی��رد و
هم شامل درگیری و تالش در فعالیتهای
اجرایی میش��ود .عدم تمرک��ز بر وظایف
قانونی موجد دو آس��یب راهبردی اس��ت.
اول آنک��ه بایس��تگی برخ��ورداری ی��ک
نماین��ده از دیدگاه کالن و مل��ی را قربانی
رویکرده��ای تنگنظرانه محلی مینماید و
از این طریق توان نمایندگان و مجلس را به
س��مت مجادالت منطقهای سوق میدهد و
دیگرآنکه ،اسباب تداخل کارکردی قوای
مقننه و مجریه و چه بس��ا رویارویی این دو
قوا را فراهم میآورد.
شناخت جامعه و انتظارات عمومي:
مهمتری��ن وظیفه پارلم��ان قانونگذاری در
تناس��ب و تطابق با مس��ائل اجتماعی نوپدید
است که لزوم ش��ناخت افکار عمومی برای
پاسخگویی به خواس��تههای مردم را الزامی
میسازد .يك مجلس كارآمد تنها با شناخت
كافي از جامعه و مسائل آن و ارتباط مستمر
نمايندگان با اقش��ار اجتماع��ي ،قابل تحقق
اس��ت .در غير اي��ن ص��ورت بروندادهاي
قانوني اي��ن مجل��س پاس��خگوي تقاضاها
و انتظ��ارات جامعه نب��وده ،مي��ان دادهها و
بروندادههاي سيس��تمي شكاف ايجاد كرده
و كارآيي سيس��تم قانونگ��ذاري را كاهش
ميدهد .شناسايي كاس��تيهاي قانوني براي
س��اماندادن به مشكالت اجتماعي ،از ديگر
مواردي است كه در نتيجه اين شناخت ميسر
خواهد بود.

آگاه�ي از محي�ط بينالملل�ي :عرصه سياس��ت خارجي
از مهمتري��ن عرصههايي اس��ت ك��ه تحت تأثير تصميمس��ازيها و
قانونگذاريه��اي مجلس قرار دارد .عدم ش��ناخت كافي از محيط
بينالمللي و فق��دان تخصص در اين زمينه نقيصه مهلكي اس��ت كه
ميتواند بر اقتدار ،امنيت ملي و ثبات سياس��ي كش��ور آس��يبهاي
جبرانناپذيري وارد سازد.
عدم وابس�تگي به كانونهاي قدرت و ثروت :درصورت
وابس��تگي مجلس به كانونهاي قدرت و ث��روت ،قوانين مصوب و
نقش نظارتي آن در جه��ت منافع اين مراكز و به زيان منافع عمومي
خواهد بود.
عدم وابس�تگي به بيگانگان :همانگونه كه وابس��تگي به مراكز
ق��درت و ثروت داخلي كاركردهاي مجل��س را تابع منافع اين مراكز
ميس��ازد ،وابس��تگي به قدرتهاي بيگانه اين كاركردها را درجهت
منافع بيگانگان سوق ميدهد .با توجه به اينكه وابستگي اخير ،استقالل
سياس��ي و اقتصادي كش��ور را مورد آس��يب ق��رار ميده��د ،لذا امر
بس��يار زيانبارتري را به وجود خواهد آورد .صفحات تاریخ سیاس��ی
پارلم��ان در ایران ،به ویژه از زم��ان روی کارآمدن حکومت قاجار تا
وقوع انقالب اس�لامي ،انباشته از وقایع ش��ورانگیز و حوادث ناگوار
و اس��فباری اس��ت که راقم تاریخی آنها ،در وج��ه غرورانگیزش،
نخبگان وطندوس��ت و مترقی و در اش��کال تأس��فبارش ،نخبگان
خودفروخته و فرومایه بودهاند .مهمترین پیامد پیدایش نخبگان سیاسی
بیگانه ،از میانرفتن وحدت میان نخبگان سیاس��ی است که به صورت
جدایی مصالحهناپذیر نخبگان سیاس��ی ملی و نخبگان سیاسی وابسته
ب��روز میکند؛ زیرا هریک از این نخب��گان نماینده ارزشها و منافعی
هس��تند که بطور بنیادی با یکدیگر در تضاد میباش��ند .دراین حالت
بیاعتمادی و ترس میان نخبگان حاکم میش��ود و سیاست بر حسب
قاعده بازی با حاصل جمع صفر تعریف میگردد .تضاد میان ارزشها
و منافع بیگانگان با ارزشها و منافع ملی ،رقابتها و ستیز لجامگسیخته
و اغل��ب خش��ونتآمیز را میان نخبگان ،حاکم میکند و سیاس��ت را
از حال��ت قاعدهمند ی��ا به اصطالح رام خود خ��ارج مینماید .در این
صورت هر مسئلهای قابلیت تبدیل به بحران دارد و به علت عدم توافق
بنی��ادی میان نخبگان ،آنها قابلیت حل وفصل بحران را میان خود و از
طرق دموکراتیک نخواهند داشت .پيامد اين وضعيت عالوه برتعطيل
مجالس پارلمان ،تحريم و انح�لال آنها در مقاطع مختلف و كاركرد
غيرملي پارلمانها دربرخي از برهههاي مختلف تاريخي بوده است.
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خدمت تم�ام وقت :حساس��یت کارکردی ی��ک پارلمان و
سنگینی وظایف آن ،لزوم پرداختن تمام وقت اعضای آن به وظایف
تقنینی و نظارتی را ایجاب میکند.
روزآم�دی :اعض��ای پارلمانها به اقتض��ای وظایف خود باید
هم��واره با جامعه و اف��راد آن در تماس بوده و به ش��یوهای زمانمند
با مس��ائل جامعه آش��نا باش��ند .آنها همچنین باید ضمن برخورداری
از تخصصه��ای الزم ،با آموزهه��ای نوین تخصصی جهت واکنش
روزآمد به مسائل مبتالبه جامعه ،آشنا باشند.
ش�جاعت :ايفاي وظيفه نمايندگي عالوه بر استقالل و تخصص
ب��ه چيزي فراتر نياز دارد كه همانا ش��جاعت الزم برای یک نماینده
اس��ت .اگر مجل��س و نماين��دگان آن از اس��تقالل و تخصص الزم
برخوردار باش��ند ،اما واجد شجاعت الزم براي استيفاي حقوق ملت
و پيگيري منافع ملي نباشند ،قادر به انجام وظايف خود بهنحو احسن
نخواهند بود؛ زيرا احتمال آن وجود دارد كه با وجود شناخت كافي
از مسائل جامعه و حكومت و برخورداري از توانايي تخصصي براي
حل و فصل امور ،به دليل نبود شجاعت كافي و هراس از كانونهاي
مختلف ،در انجام وظيفه خود كوتاهي نمايند.
روحيه انتقادي :مجلس كارآمد مجلس��ي است كه از روحيه
انتقادي برخوردار باش��د و تمام��ي روندهاي سياس��ي و فرايندهاي
اجتماعي را با ديدگاه انتقادي مورد تجزيه و تحليل قرار دهد تا قادر
به ش��ناخت و كنترل ناراستيها و كاس��تيها باشد؛ از همين رو است
كه اصول  84و  86قانون اساسي بر حق اظهار نظر نمايندگان درمورد
همه مس��ائل داخلی و خارجی و آزادي كامل آنها در اظهارنظر (در
مقام ايفاي وظايف نمايندگي) پاي فشرده است.
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فراکسیون کارآمد و ویژگیهای آن
فق��دان نظام حزبی کارآمد و ریش��هدار یکی از کاس��تیهای عمده
سیاسی در ایران اس��ت که پیامدهای خود را در عرصهها و نهادهای
گوناگ��ون ،از جمل��ه در مجلس ش��ورای اس�لامی وس��اختارهای
داخلی آن مانند فراکس��یونها نش��ان میده��د .در ارتباط با موضوع
فراکس��یونها ،این کاس��تی بهگونهای تراژیک هم بیانگر آشفتگی
س��ازوکارهای فراکس��یونی و هم نش��اندهنده اهمی��ت کارکردی
آنهاست که از یکسو ،موجب نوعی آشفتگی در روند شکلگیری
فراکسیونها ،انش��عابات فراکس��یونی ،تخطیهای فردی و گروهی
از انتظام فراکس��یونی و درنهایت کارآیی آنهاس��ت و از دیگر سو،

موجد اهمیت دوچندان نقش فراکس��یونها
به عن��وان نهادی اس��ت که باید پ��ارهای از
کارکرده��ای حزبی را برعه��ده گرفته و از
این راه جبرانکنن��ده برخی نقیصههای نبود
نظ��ام حزبی باش��ند .باتوجه به ای��ن نکات،
بنیانگ��ذاران و اعض��ای فراکس��یونها اگر
س��ودای مناف��ع ملی را داش��ته باش��ند ،باید
توج��ه وی��ژهای ب��ه خصلته��ا و ش��رایط
فراکس��یون خود مبذول دارند .فراکسیونها
نهادی درونپارلمانی هس��تند و از این حیث
بای��د ازتمام��ی صف��ات و ویژگیهای یک
مجلس کارآمد (موارد اشارهش��ده در باال)
برخوردار باش��ند ،اما به لح��اظ تفاوتهای
کارکردی پارلمان و فراکس��یون ،پارهای از
خصلته��ای ویژه برای آنها قابل ش��مارش
اس��ت .بنابراین عالوه بر ویژگیهای مترتب
بر ی��ک مجل��س کارآمد ،برخ��ورداری از
وجهه مل��ی ،برخ��ورداری از تخصصهای
الزم ،انسجام ،بازبودن فضای نقد و مباحثه و
غیره از جمله مهمترین ویژگیهایی هس��تند
ک��ه یک فراکس��یون پارلمانی بای��د از آنها
برخوردار باشد:
وجهه ملی :س��رلوحه ق��راردادن منافع
مل��ی و توج��ه ب��ه آن در تم��ام کنشه��ا و
تصمیمس��ازیهای فراکس��یونی مهمتری��ن
معیاری است که یک فراکس��یون پارلمانی
بای��د از آن برخ��وردار باش��د .تنه��ا در این
صورت اس��ت که یک فراکسیون پارلمانی
وجه��ه ملی ب��ه خ��ود گرفت��ه و از تعلقات
گروه��ی ،جناح��ی ،قومی و مذهب��ی فراتر
م��یرود .در نتیج��ه محوریت مناف��ع ملی،
برونداده��ای فراکس��یونی از جامعهپذیری
الزم برخوردار شده و به سمت کارآیی بهینه
میل میکن��د .این مهم بهوی��ژه در جوامعی
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که از ش��کافهای قومی ،مذهبی ،نژادی و
طبقاتی برخوردارند ،اهمیت بهسزایی دارد.
در اینگونه جوامع احزاب و فراکسیونهای
تکس��احتی که تنها برپایه قومیت ،مذهب،
یا نژاد برساخته ش��دهاند ،مستعد فعالسازی
شکافهای اجتماعی هستند .این امر چنانکه
تجربه بسیاری از کشورهای کمترتوسعهیافته
(وحت��ی برخ��ی جوام��ع پیش��رفته) نش��ان
میدهد پیامدش افزایش تنشها و تنازعات
اجتماعی ،فروکاس��تن ش��ور و روحیه ملی
و کانالیزهک��ردن توان سیاس��ی ،اقتصادی و
اجتماعی نیروهای موجود به س��مت اهداف
تکس��احتی به هزینه توانای��ی و اقتدار ملی
است.
تخصصه�ای متن�وع :اختی��ارات و
وظایف مجلس ،گستره وسیعی از عرصههای
گوناگ��ون سیاس��ی ،اقتص��ادی ،اجتماعی،
فرهنگ��ی ،بهداش��تی ،ورزش��ی و غی��ره را
دربرمیگی��رد .ی��ک فراکس��یون پارلمانی
ب��رای انجام مطل��وب کارکردهای خود در
این گس��تره فراگیر ،نیازمن��د تخصصهای
گوناگ��ون اس��ت .هرمق��دار ک��ه اعضای
ی��ک فراکس��یون از تخصصهای بیش��تری
برخ��وردار باش��ند ،آن فراکس��یون قابلیت
بیش��تری برای ورود به موضوعات مختلف
داش��ته و تأثیر خود را ب��ه نحو باکیفیتتری
در حل و فصل مسائل به جا خواهد گذارد.
انسجام :انس��جام اصل بنیادین وجودی
و رمز کارآمدی و موفقیت یک فراکس��یون
اس��ت .بدون اتح��اد اعض��ا و وحدترویه،
فراکس��یون ،واژهای بیمفه��وم و خال��ی از
معناس��ت .همانگونه که یک حزب سیاسی
ب��دون انس��جام و وح��دت ،قادر ب��ه انجام
کارکردهای خود نیس��ت ،یک فراکس��یون
پارلمان��ی نیز بدون انس��جام درونی و اتفاق

جمعی ،نهادی ابتر است و اساساً از معنا و محتوای خود خالی خواهد
بود.
تض�ارب آراء و توج�ه به خرد جمع�ی :به مانند هر فضای
اجتماعی دیگری ،بستهبودن فضای مباحثه و نقد در داخل فراکسیون
و تبعیت انفعال��ی اعضا از رهبران ،خمودی و واماندگی آن را درپی
خواهد داش��ت و تأثیرگذاری سیاس��ی و اجتماعی آن را با آس��یب
جدی روبهرو خواهدکرد .بهویژه آنکه به این امر توجه داش��ته باشیم
که نقش و وظایف یک فراکسیون پارلمانی ،حساسیت ویژهای به آن
بخشیده و آثار زیانبار حاصل از انسداد فکری در آن بسیار بیشتر از
هر فضای اجتماعی دیگری است.

س�رلوحه ق�راردادن منافع مل�ی و توجه به
آن در تم�ام کنشه�ا و تصمیمس�ازیهای
فراکسیونی مهمترین معیاری است که یک
فراکس�یون پارلمان�ی بای�د از آن برخوردار
باشد.

انتقاد از حکومت :یکی از کارویژههای اصلی حزب ،به ویژه
احزاب اپوزیسیون ،انتقاد از حکومت و سیاستهای حکومتی است.
این کارویژه در جلوگیری از انحراف حکومت از مصالح و منافع ملی
و برقراری استبداد فردی یا گروهی ،اهمیت بسزایی دارد .در کشور
ما که نظام حزبی قوامیافته و ریش��ه دار وجود ندارد ،فراکسیونهای
پارلمانی میتوانند این کارویژه حزبی را بر عهده بگیرند.
افزای�ش ضریب صح�ت تصمیمه�ای سیاس�ی :احزاب
سیاس��ی با افزایش مش��ارکت و تض��ارب آراء در س��طح نخبگان و
عم��وم جامعه ،اس��باب افزای��ش ضریب صحت سیاس��تگذاریها و
تصمیمگیریه��ا را فراهم میآورند .این کارکردی اس��ت که یک
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فراکس��یون قادر به انجام آن در س��طح نخبگان درون فراکس��یون و
پارلمان میباش��د و با انجام این کارکرد به کارآمدی خود و پارلمان
مربوطه یاری میرساند.
نگاهی به روندهای کنونی مجلس شورای اسالمی
در روندهای کنونی مجلس ش��ورای اس�لامی ،برخ��ی نکات قابل
انتقاد مش��اهده میش��ود ک��ه در اینجا س��ه نمونه از آنها برجس��ته
میش��وند .1 :تمرکز برخ��ی نمایندگان و فراکس��یونها بر تعلقات
بوم��ی و محلی  .2تداخل کارکردی با امور اجرایی  .3عدم تمرکز
بر وظایف تخصصی و قانونی.

درگیرشدن نمایندگان مجلس در کارهای

اجرای�ی ،یک�ی دیگ�ر از معضلات کنونی

مجل�س اس�ت ک�ه نماین�دگان را ناچ�ار

میس�ازد ک�ه زم�ان و ت�وان ش�ایانی را به
این ام�ر اختصاص دهند؛ ای�ن درصورتی

اس�ت که توان و زمان یادشده باید صرف

سرش�ت کارک�ردی نمایندگان ک�ه همانا
قانونگذاری و نظارت است ،شود.
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ب��ه یقی��ن هیچی��ک از نماین��دگان و اعضای فراکس��یونهای
گوناگ��ون مجلس با این نکته مخالف نیس��ت ک��ه حرکت بر مدار
منافعمل��ی معیار س��نجش کارآم��دی نمایندگان ،فراکس��یونها و
کمیسیونهای مجلس است و این سنگ محک مورد اجماع (مورد
اجم��اع نه تنه��ا در ایران بلکه در تمامی دنیای م��درن) با تمرکز بر
تعلقات بومی و محلی و س��ازمانیابیهای قومی و مذهبی س��ازگار
نیس��ت .فرام��وش نباید کرد که ع��دم تکامل دول��ت ملی یکی از
ویژگیه��ای کش��ورهای کمترتوس��عهیافته از جمل��ه ایران اس��ت
و تنه��ا از مس��یر حرکت بر م��دار منافعملی و پرهی��ز از کنشها و
س��ازمانیابیهای تکس��احتی اس��ت که در کوتاه مدت میتوان

ب��ر این نقیصه س��اختاری غلبه ک��رد .تعدد
شکافهای قومی ،عش��یرهای و مذهبی در
جامعه ای��ران یکی از ریش��ههای تنشهای
اجتماع��ی و سیاس��ی و از خاس��تگاههای
تهدی��د امنی��ت ملی در ط��ول تاریخ مدرن
کشورمان بوده اس��ت .این موضوع نشانگر
آن اس��ت که فرایند دولتسازی در ایران
ب��ه مانن��د بس��یاری از کش��ورهای کمت��ر
توس��عهیافته دیگ��ر ،رون��د تکامل��ی خود
را طی ننم��وده و تلفیق این رون��د ناتمام با
تنوع��ات قومی و مذهبی ،همچنان به عنوان
یک��ی از معضالت س��اختاری ای��ران باقی
اس��ت .تاریخ مدرن کشور ما نشان میدهد
ک��ه روند ناقص تکامل دول��ت ملی هرگاه
با ش��کافهای قومی و مذهبی فعال ،تلفیق
یافته اس��ت ،امنیت ملی کش��ور را با تهدید
روب��هرو ک��رده اس��ت .از اینروس��ت که
توجه به اصل منافعملی و دوریجس��تن از
کنشهای واگرایانه بیانگ��ر نگاه راهبردی
اح��زاب و گروهه��ای سیاس��ی و پارلمانی
در همگام��ی ب��ا خودآگاه��ی هرچه بیش
از پی��ش ملت ایران اس��ت .مل��ت ایران بر
پایه ای��ن خودآگاه��ی در دههه��ای اخیر
نش��ان داده اس��ت ک��ه در نتیج��ه افزایش
س��طح آگاهی ،گس��ترش آموزش ،توسعه
ارتباط��ات و افزایش تداخ��ل اجتماعی ،به
صورتی ش��تابان تعلق��ات ماقب��ل مدرن را
از م��دار کنشگری خود خ��ارج میکند.
ترجم��ه افزایش س��طح آگاه��ی و درک
محیط��ی و بینالملل��ی ملت ای��ران ،امنیت
و ثب��ات جامعه ایران در منطق��ه بحرانزده
خاورمیانه اس��ت .این روند حکایت از بلوغ
سیاس��ی جامع��های دارد که پیش��گامتر از
برخی گروههای سیاسی درصدد فائقآمدن
بر شکاف تغییر و تبدیل تهدیدها به فرصت
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اس��ت .درچنی��ن ش��رایطی روی برتافتن از
افقه��ای مل��ی و گرفتارآم��دن در دای��ره
محدود س��ازمانیابیهای قومی ،نس��بت به
حرکت رو به پی��ش جامعه ایران گامی رو
به عقب اس��ت .ضمن آنک��ه رویکردهای
قوممح��ور و منطقهگ��را از منظ��ر اص��ول
مترت��ب بر اس��تراتژیهای امنیت ملی (اگر
نامنطبق با منافعملی هم برداش��ت نش��وند)،
دارای چند کاس��تی راهبردی اس��ت که از
عدم انطباق با چه��ار مؤلفه  )1اولویتهای
اس��تراتژیک؛  )2متغیره��ای پیرامون��ی؛ )3
بازخورده��ای مثب��ت و منف��ی (هزینهها و
درآمده��ا)؛ و  )4ارزشه��ا ،هنجاره��ا و
ایستارهای در حال ش��کلگیری در محیط
جامعه؛ ناش��ی میش��وند .این همه درحالی
اس��ت ک��ه جوامعمدن��ی در کش��ورهای
پیشرو با ایجاد نهادهای اجتماعی متداخل
در جهت عکس این ام��ر گام بر میدارند.
به ای��ن معنی که نهادهای مدنی و سیاس��ی
ب��ه این س��مت می��ل میکنند که ب��ا ایجاد
نهادهای متداخ��ل از وضعیت «تک پایگی
اجتماع��ی» فرات��ر رفت��ه و با ج��ذب افراد
متعل��ق به اقوام ،نژادها و مذاهب گوناگون،
امکان شناس��ایی اجتماعی را افزایش دهند.
ایج��اد تعلقات اجتماع��ی متداخل از طریق
نهاده��ای چندپایه ،ش��کافهای اجتماعی
را متقاطع س��اخته و به انس��جام اجتماعی و
افزایش ضریب امنیت ملی یاری میرساند؛
چرا ک��ه این امر با ایجاد زمینه برای فعالیت
مش��ترک و کن��ش متقابل اف��راد و افزایش
احس��اس تعلق و عالقه آنها ب��ه یکدیگر به
اعتمادس��ازی در جامعه و تولید و باز تولید
سرمایه اجتماعی ،میپردازد.
درگیرش��دن نماین��دگان مجل��س در
کارهای اجرایی ،یک��ی دیگر از معضالت

کنونی مجلس اس��ت ک��ه نمایندگان را ناچار میس��ازد که زمان و
توان ش��ایانی را به ای��ن امر اختصاص دهند .این درصورتی اس��ت
که توان و زمان یادش��ده باید صرف سرشت کارکردی نمایندگان
ک��ه همان��ا قانونگذاری و نظارت اس��ت ،ش��ود .این ام��ر عالوه
بر دورس��اختن نماین��دگان از وظای��ف اصلی خ��ود ،تبعات منفی
دیگری را درپی دارد که گرایش به عوامگرایی ،فزونی انتظارات،
نارضایت��ی عمومی ،دخال��ت در کار اجرایی و تن��ش با دولت ،از
جمله آنها هس��تند .گرایشیافتن نمایندگان ب��ه امور اجرایی منطقه
م��ورد نمایندگی خود هنگام��ی که با انگیزه کس��ب اقبال عمومی
و جل��ب آراء برای دورههای آتی عجین ش��ود ،آنها را به س��مت
نوع��ی عوامگرای��ی و دادن وعدههای گوناگون س��وق میدهد .به
ه��ر میزان ت�لاش نماینده برای تحقق این وعدهه��ا افزایش یابد ،به
همان میزان وی با وظایف اصلی نمایندگی خود فاصله پیدا میکند
و اگ��ر وعدههای داده ش��ده ،محقق نگردد ،پیام��دش ایجاد نوعی
س��رخوردگی در حوزه انتخابیه ،کاهش رضای��ت مردم و ناامیدی
آنها نس��بت به انتخابات و قوه مقننه خواهد بود .کوش��ش مضاعف
نمایندگان در به سامان رس��اندن وعدههای اجرایی ،آنها را ناگزیر
از ورود به حیطه کارکردی دس��تگاه اجرایی میس��ازد و به تداخل
کارک��ردی ق��وای مجریه و مقنن��ه میانجام��د .ورود نمایندگان به
حوزه اجرایی ضمن تعارض با نص قانون اساس��ی ،اختالل سیستمی
را به همراه خواهد داشت .قرارگرفتن وکالی مجلس در پوزیسیون
گروههای نفوذ و گس��یل درخواس��تهای پیدرپی و رنگارنگ به
سیس��تم اجرایی ،قابلیت ایج��اد تنش میان قوای اجرای��ی و تقنینی
را افزای��ش داده و ام��کان رویارویی این دو قوه و س��لب همکاری
ضرورتمن��د آنه��ا را ایج��اد میکن��د .بنابراین بازگش��ت مجلس
و نماین��دگان آن به جایگاه و سرش��ت بنیادی خ��ود و تمرکز آنها
برکارکردهای سیس��تمی و قانونیش��ان ،برای حفظ تعادل سیس��تم
سیاس��ی ،پاالیش بازخوردی آن و دس��تیابی به نرمهای کارآمدی
سیستماتیک ،ضروری است.
همانگونه که اش��اره ش��د ،حساس��یت کارکردی پارلمان لزوم
پرداخت��ن تم��ام وقت اعض��ای آن به وظای��ف تقنین��ی و نظارتی را
ایج��اب میکن��د .نگاهی به مح��دوده وظایف و اختی��ارات مجلس
ش��ورای اس�لامی ،نش��ان میدهد که مس��ئولیتهای این نهاد بسیار
حیاتی ،پراهمیت ،زمانبر و توانفرساس��ت بهگون��های که پرداختن
به این مس��ئولیتها توان ورایمعمول و بیش��ینهای را طلب میکند.
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هنگامی که بهمنظور بهرهوری هرچه بیش��تر مشاغل دولتی و توجه به
کیفیت و محتوای این مشاغل ،موانع قانونی بازدارنده برای پرداختن
به فعالیتهای مضاعف ایجاد ش��ده است ،آشکار است که مسئولیت
حساس و توانفرس��ای نمایندگی مجلس نمیتواند از این اصل مبرا
باش��د .از اینروست که پرداختن نمایندگان به فعالیتهای مدیریتی،
آموزشی ،اقتصادی و غیره به موازات فعالیتهای نمایندگی در تنافر
با گرانسنگی و انبوهی وظایف نمایندگی آنان است و نه تنها تمرکز
الزم را از مسئولیت خطیر آنها سلب میکند ،بلکه فعالیتهای جنبی
را نی��ز بهطور کامل از تجرب��ه ،کارآیی و تخص��ص آنها برخوردار
نمیسازد.
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نتیجهگیری
تمامی پارلمانهای قانونگذار از جمله مجلس ش��ورای اس�لامی،
برای برخ��ورداری از کارآمدی الزم باید ب��ه ویژگیهای فراوانی
متصف باش��ند .قانون اساس��ی وظایف حس��اس و گرانس��نگی را
بر عهده مجلس ش��ورای اس�لامی گذاش��ته اس��ت .برآوردن این
وظایف نیازمند برخورداری از خصال ویژهای اس��ت که اس��تقالل
قوه مقننه؛ پاس��داري از جمهوريت نظ��ام؛ رويكرد ملي؛ تخصص؛
اخالق اس�لامي و انس��اني؛ ش��ناخت جامعه و انتظ��ارات عمومي؛
آگاه��ي از محيط بينالمللي؛ عدم وابس��تگي ب��ه نهادهاي قدرت و
ثروت؛ عدم وابس��تگي به بيگانگان؛ ش��جاعت؛ خدمت تماموقت؛
روزآمدی و روحیه انتقادی؛ از مهمترين آنها هستند .این ویژگیها
باید در تمامی س��اختارها و نهاده��ای زیرمجموعه مجلس از جمله
فراکس��یونها نیز متبلور باش��د .با وجود این ،فراکسیونهای مجلس
به دلیل کارکرده��ای ویژه خود،که تا ح��دی جبرانکننده ضعف
نظام حزبی در ایران نیز هس��ت ،به ویژگیهای افزونتری نیازمندند
ک��ه م��واردی چون:برخ��ورداری از وجه��ه ملی؛ برخ��ورداری از
تخصصهای متنوع؛ انس��جام؛ برخورداری از تضارب آراء و خرد
جمعی و انتقاد از حکومت را ش��امل میش��ود .کارآمدی پارلمانی
مولود برخورداری مجلس و زیرساختارهای آن از این ويژگيها و
حرکت بر مدار آنها است .
مناف��ع ملی به عنوان س��نگ مح��ک کنشهای سیاس��ی ،نقش
بهس��زایی در مهار بحرانهای هویت ،مشروعیت و نفوذ دارد .به رغم
کارکردهای امنیتساز مردمساالری (که پارلمان نماد و تحققبخش
آن اس��ت) ،بس��یاری از تجارب تاریخی از موانع پیشروی آن برای

س��ازواری با بایس��تههای ح��وزه امنیت ملی
(به ویژه در کش��ورهای کمتر توس��عهیافته)
حکایت میکند .فقدان انس��جام اجتماعی،
ک��ه برآمده از ش��کافهای قومی ،مذهبی،
نژادی و طبقاتی اس��ت ،از موانع بیحاصلی
است که در این مس��یر وجود دارد .گذر از
بلندای این موان��ع  -چنانکه جامعه ایران در
دوران جن��گ ،س��ازندگی ،تحری��م و پس
ازآن نش��ان داده است  -امری محال نیست.
تداوم این مس��یر نخبگان سیاسی و اجتماعی
را ب��ه دقتنظر در کنشها ،تصمیمگیریها،
برنامهریزیه��ا و نهادس��ازیها وام��یدارد.
درنظرداش��تن ابعاد ملی؛ تمرکز بر فوریتها
و اولویتهای اس��تراتژیک و س��ازواری با
متغیرها و ایستارهای پیرامونی؛ از بایستههای
این دقتنظر است.
قانونم��داری و تمرک��ز ب��ر وظایف و
اختی��ارات قانونی ،از دیگر عواملی اس��ت
که تکتک اف��راد جامعه و بهویژه نخبگان
سیاس��ی و نمایندگان مجل��س آن را معیار
کارکردی خود ق��رار میدهند .کارآمدی
هر سیستم سیاسی منوط به تمرکز اجزاء آن
سیس��تم بر کارویژههای مخصوص خود و
برآوردن ای��ن کارویژهها به نحوی مطلوب
اس��ت .دوری از این موازی��ن ،ضمن ایجاد
تداخل کارکردی و اختالل سیس��تمی ،در
تناف��ر با به��رهوری و کارآی��ی کارکردی
است.

