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مجلسپوپولیستی
نتیجهفقداننظامحزبی

توجوی رابطه ضعف نظام حزبی
در جس 
با ناکارآمدی مجلس

مهراوه خوارزمی
روزنامهنگار

«مجلــس در رأس همــه امــور اســت ،».جملــهای کــه نماینــدگان مجلــس یــا
کارشناســانوقتــیمیخواهنــدبــهمیزاناهمیــتایننهاداشــارهکنندبــرزبان
میرانند .با این حال سال ها است که آنها میدانند که نه فقط این جمله در مورد
مجلس شــورای اســامی واقعیت عینی نــدارد که حتی این نهاد بــه عنوان یکی
ازســهنهاداصلیحاکمیتبراســاسقانوناساســیازکارایــیحداقلیخودنیز
فاصله گرفته اســت .وضعیتی که یکی از چاره جوییهــای متواتر برای آن حزبی
شــدن مجلس است .کســانی که از این ایده دفاع میکنند معتقدند باید با تغییر
قانونانتخاباتشــرایطیفراهمشــودکهداوطلباننمایندگــیمجلسالزاماًبا
اتکا به عضویت در احزاب شناســنامه دار کشــور در این راه پــا بگذارند .هر چند به
نظرمیرســددرشــرایطیکهدههاحــزبکوچکوبــزرگفعالاندحتیتحقق
چنین تغییری در قانون انتخابات هم نمیتواند چندان تأثیری داشــته باشد .در
عینحالهمچناناینسؤالهاباقیمیماندکهحزبیشدنمجلسچهتأثیری
بــرکارآمدیمجلسومناســباتآنباســایرنهادهایقــدرتدارد؟چراباوجود
پیدایی آثار نامطلوب ناکارآمــدی ارگان تصمیم گیرنده ،اراده جدی برای تغییر
قانونوسازوکارشکلگیریمجلسدرمیانمجموعهحاکمیتدیدهنمیشود؟
اینها پرسشهایی است که با عباس عبدی ،پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی
اصالحطلب بهگفتوگوگذاشتیم.
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ëëبعضیصاحبنظراندرآسیبشناسیمجلسوریشهیابیچراییناکارآمدی
آن از فقــدان وجــود نظــام حزبی ســخن میگوینــد و معتقدند اگــر نمایندگان
بــا پیشــینه حزبــی و از ســوی احــزاب معرفــی شــوند و مــا در مجلــس بــه جای
فراکســیونهای ائتالفی با فراکسیونهای حزبی مواجه باشیم ،احتماالًمجلس
کارآمدتری وجود خواهد داشــت .چنین ارزیابی از نگاه شــما تا چه حد توضیح
دهنــده نقــص و ناکارآمدیهای موجــود در عملکرد نهاد قانونگــذاری و نظارت
کشوراست؟
ضــرورتحزبیبودنراباید ابتدا ازمنظرجامعهشناســیتحلیــلکرد.ما در
جامعــه مدرن و جدیــد نمیتوانیم به صــورت فردی از خودمان کنش سیاســی
نشان بدهیم .به این دلیل که فرد توان کافی برای دست یافتن به قدرت را ندارد.
البتــه در جامعه پیشــامدرن هم چنین بود ولی قالب مشــترک برای رســیدن به
قــدرتگروههایقومیونــژادیو...بودندکهدرجامعهمدرناینتعلقاتبرای
رســیدنبهقدرتکارکردینیســت.اینبرخالفحوزهاقتصاداستکهمیتوان
منفرداًبه آن وارد شــد .هر کدام از ما میتوانیم پولی جمع کنیم و با آن بر حســب
انتخابخودمانکاالییبخریموتجارتکنیم.امابرایکسبقدرتامکانندارد
کهبشودبهصورتفردیکاریکرد.بنابراینالزمهکسبقدرت،جمعیکارکردن
است.زیراقدرتکاالیواحدیاستوبااقتصادکهدرآنهزارانکاالقابلعرضه
وتقاضاهســتندمتفاوتاســت.کمااینکهمنوشــمامیتوانیــمهمزمانازیک
نــوعکاالبخریــم بدون آنکــهتعارضمنافع داشــتهباشــیم.شــمامیتوانینان
بخری،منهممیتوانم؛میتوانیماشینبخری،منهممیتوانم.اماماهردو
نمیتوانیم تکه تکه قدرت حکومت را بخریم چون قدرت در اصل یک کل واحد
اســت و به همین دلیل باید بازیگرانی که درصدد کســب آن هســتند تعدادشان
محــدودوالبتهباتوانکافیباشــد.حالپرســشایناســتکــهدرجامعهمدرن
ایــنبازیگــریدرصحنــهقدرتبایــددرچهقالبیشــکلبگیرد؟درگذشــتهاین
شــکلگیریدرقالبقوموقبیلهبود.اماامروزدرجامعهمدرندیگرقوموقبیله
چندانمعنایینداردوبر ضدروندپیشــرفتوتوســعهاست.حاالاینگروههای

