اجتماعی و طبقات اجتماعی هستند که خودشان را متشکل میکنند تا قدرت را
دردســتبگیرندوبادیگرانمتحدمیشوندتاقدرتخودشانراافزایشدهند.
مردمهمدراینگروههامتشــکلمیشوندزیراخودشانبهتنهایینمیتوانندپا
در سیاست بگذارند .در اصل از طریق حضور خودشان در حزب است که منویات
و مطالبات خودشــان را پیش میبرند .بنابر این ســاختار حزبــی ضرورت دنیای
مدرناست.درحقیقتجامعهبایدتجزیهشودبهگروههایمختلفیکهازطریق
رقابتونهستیزبایکدیگربهوحدتمیرسند.اینیکامرالزامیاست.
حــاال اگر حزب نباشــد چه اتفاقــی میافتد .اوالًکه جریان پوپولیســتی شــکل
میگیرد که بســیار ســیال اســت .یک نفر میآیــد در عالم سیاســت کالهبرداری
میکندورأیعدهایرامیخردوبهدستمیآورد؛درستیاغلط.نمایندههایی
هم که در این ساختار انتخاب میشوند پاسخگو نیستند .مثالًمن اگر در یک شهر
میتوانم یک نماینده انتخاب کنم ،باید بدانم که او در مجلسی که 289نماینده
دیگر نیز دارد چه کاری میتواند انجام دهد؟ آیا اصوالًتوانی برای انجام کار مؤثر
دارد؟ قطعاً او زورش به دیگران نخواهد رسید و حتی پاسخگویی او هم معنادار
نخواهد بود .پس من باید یک حزب را در یک کشور انتخاب کنم .آن حزب سعی
خواهد کــرد بهترین فــرد را در منطقه من
بــه عنــوان نامــزد معرفــی کند .وقتــی آن
نامــزد انتخــاب میشــود در اصــل من به
صاحبان قدرت فکر میکنند
آن حــزب رأی میدهم .ایــن رأی در عمل
حزب.
ترکیبیاستبینرأیدادنبهفردو
 290نماینده منفرد را بهتر
پــس از آن این حزب اســت که مســئولیت
میشود برای منافع خود
دارد .حزبــی کــه اکثریت دارد مســئولیت
جهت داد تا اینکه  2یا  3حزب
همــه نمایندگانــش را هم بر عهــده دارد.
نمایندگان الزاماًافراد کارشناسی نیستند.
قدرتمند در برابرشان باشند
انتخاب افــراد کارشــناس را که نمیشــود
بنابراین سیستم برای کنترل
به رأی گذاشــت .نمایندهها فقط نماینده
مردم هســتند .میتوانند ایــن کار را خوب
و تضعیف یک نهاد ترجیح
انجام دهند اما کارهای کارشناســی شــان میدهد که آن نهاد را غیرحزبی
درمجلــسبایــدازطریــقحــزبودولت
کند .منتهی به میزانی که
شانانجامشود.بنابراینوقتینمایندگان
به صــورت فــردی در چنیــن نهــادی وارد غیرحزبی میشود از کاراییاش
میشــوند و حمایــت کارشناســی ندارند،
سقوط میکند در نهایت کل
افــرادی بــدون صالحیــت کارشناســی
سیستم را تضعیف میکند
در مقــام تصمیمگیــر قــرار میگیرنــد.
نتیجــهاش هــم همیــن میشــود کــه
میبینیــم.درنتیجــهمســألهکلیــدیاین
اســتکهبــدوننهادحزبیاصــوالًرقابت
سیاسیسازندهشکلنمیگیرد،درنتیجه
مجلس کارآمد شکل نمیگیرد و همین وضعیتی ایجاد میشود که با آن مواجه
هستیم.
ëëبا فرض اینکه حزبی شــدن انتخابات را در عملکــرد مجلس مؤثر بدانیم ،این
تغییرمیتواندچهمزیتهاییایجادکند؟
اگرماچهاریاپنجحزبداشتهباشیمدراینصورتمجلسیخواهیمداشت
کــهبهمعنایدقیقکلمــهگویی 4یا 5نفرحقوقیونهحقیقیعضوآنهســتند.
چهار ،پنج نفری که تمام کشــور را از طریق نهاد حزبی شــان نمایندگی میکنند.
وقتی حزبی مثالً با 120نماینده در مجلس 40درصد آن را در اختیار دارد در واقع
یــکعقیدهواحداســتومــابا 4یا 5عقیدهمشــخصروبهروهســتیم.عقایدی
کهدرحزبپختهشــدهونســبتبهآنهامســئولیتپذیریوجوددارد.امااآلندر
مجلس ما با 290عقیده مواجهیم که اصالًهیچ کدام شــان هم بیان نمیشــوند
بلکه میروند پشــت پرده البی و رأی شــان را معامله میکنند .بنابراین ضرورت
هر نظام پارلمانی اســت که ما بدانیم برای هر موضوع چند ایده مشخص وجود
دارد،مــردمهــمرویهمانایدههافکرکنندوببینندکهکــدامحزبایدهبهتری
داردتاازآنحمایتکنند.
ëëتأکید بر اهمیت نقش احزاب در شکلگیری مجلس در حالی است که همواره
بر ضعف نظام حزبی در ایران تأکید شده است .در مقام اولویت سامان دادن و
تغییر باید از کدام یک آغاز شود؛ فرآیند انتخابات و تشکیل مجلس یا وضعیت
احــزاب؟ آیا اصوالً بــدون وجود قانــون انتخاباتی حزبگرا میتوان به ســمت

شکلگیریاحزابقویوفراگیررفت؟
خب!نمیتوانگفتکهابتداازکدامیکشروعکنیم.فعالًکهمجلسداریم.
پس یک بخش آن انجام شــده اســت .اآلن باید نظام حزبی را درست کرد .نظام
حزبیهماگربخواهیمدرســتشــودبایدساختارسیاســیایرانتنبهایننظام
حزبی بدهد .انتخابات را هم حزبی کند .یعنی اینکه احزاب باشــند که فهرســت
میدهند و انتخاب نمایندگان هم بر اســاس به دست آوردن 50درصد ب هعالوه
یــکرأینباشــدبلکــههــرحزبیبراســاسســهمرأییکهمــیآوردبهنســبتاز
بیشــترینرأیبــهکمترینرأیحائزکرســیدرپارلمانشــود.انتخاباتتناســبی
شــود .البته افراد هم به صفت فردی بتوانند نامزد شوند و مانعی برایشان ایجاد
نشود .در این ساختار نمیگویند نظر فالنی و بهمانی چیست زیرا صدها فالنی و
بهمانی داریم .در این ســاختار میگویند نظر این چند حزب چیســت؟ بنابر این
اینکه بگوییم از کجا شــروع کنیم بالموضوع است .زیرا اآلن ما مجلس داریم ،اما
معتقدم که ســاختار سیاسی نمیخواهد زیر بار ســاختار حزبی برود .برای اینکه
دوست دارد چنین نهاد میانهای وجود نداشته باشد و خودش مستقیماًبا مردم
طرفشــود.اینالبتهممکناســتدرمقاطعیبهنفعشباشدامادرمقاطعی
چنانبهضررشمیشودکهحدیندارد.
ëëاینکه میفرمایید باید ســاختار سیاســی ایران تن به نظــام حزبی بدهد ،طبعاً
ناظربهمقاومتهایپیداوپنهانیاستکهدرادوارمختلفتاریخمعاصرایران
و بویژه در 40سال اخیر در برابر احزاب و کار حزبی وجود داشته است .پرسش این
توجوکرد؟پیشینهعملکرد
استکهریشههایاینمقاومترابایددرکجاجس 
احــزاب و نتایــج نامطلوب فعالیت آنها یــا صرفاًتمایل به جلوگیــری از تجمیع
نیروی مردم در قالب حزب برای کسب قدرت؟
ریشهیابیاینمسألهمفصلاست.امابخشیازآنمربوطبهاستقاللیاست
کــهحکومتوهرمقدرتنســبتبهملــتدارد.زیرااینقــدرتازطریقرقابت
مردمــی و تبعات اجتماعی آن نیســت که شــکل میگیرد .حکومت حتــی اگر با
حمایــت تودهمردمهم برســر کارآمدهباشــد به دلیلمنابعمالیمســتقلش از
توده مردم در ادامه راه خود احساس استقالل میکند و اجازه نمیدهد که مردم
تشــکیالت،سازماندهیوقدرتحزبیپیداکنند.چنینامریرامخلثباتخود
میداند ،حال آنکه در نظام حزبی رقابت اصلی در کســب ســاخت قدرت میان
احزابــی اســت که در بطن جامعه ریشــه دارند .ســاخت سیاســی ایــران به دلیل
اســتقاللحاکمیتاز
داشــتنهمیناســتقاللبهنظامحزبیتننمیدهد.این
ِ
مــردم عامل دیگری را هم برای تن ندادن به نظام حزبی افزون میکند و آن این
اســتکهباداشــتنمنابعمســتقلمالیحاکمیتاجازهنمیدهدکهتمایزهای
طبقاتــی شــکل بگیرد؛ بلکــه با منابــع خــودش در محیــط اجتماعی و ســاخت
اقتصــادی دخالت میکند و نیروهای وابســته به خــودش را بوجود مــیآورد .در
حالــی که دولتهای مدرن هیچ اعتباری جز آنچــه از بطن جامعه و رقابتهای
اجتماعی کســب کردهاند ،ندارند .امــا در ایران کامالً معکوس اســت و حکومت
خــودشراکامــاًمســتقلمیداندوازآنجاکــهغایتهدفحزبکســبقدرت
اســت در این مســیر به رسمیت شــناخته نمیشــود .یک بار وزیر کشــور اسبق در
اظهارنظری گفت که ما حزبی میخواهیم که الهی باشــد ،سیاسی نباشد!! حال
آنکهسیاسینبودنحزبآنراتهیازمعنامیکند.
ëëتعــدد احزاب و فراگیر نبــودن آنها از جمله واقعیتهایی اســت که به عنوان
مانع در مسیر حزبی شدن مجلس مطرح میشود .با این استدالل که در بسیاری
از کشــورهایی که ساختار سیاســی شــان بر مدار احزاب در حرکت است اغلب
 2یــا 3حزب تأثیرگذار وجــود دارند .طبیعتاًنمیتوان به نحو فرمایشــی از تعدد
بیحساباحزابایرانیکاست؛بااینحالچهمقدماتیمیتواندامکانبوجود
آمدناحزابقدرتمندیرافراهمکندکهدالمرکزیسیاستدرکشورباشند؟
ایــنقضیهتاحــدیازطریققانونامکانپذیراســت.اکنونمقرونبهصرفه
اســتکههرکســیبرودوبرایخودششــبهحزبیکوچکدرستکند.ولیباید
قانــونرابــهشــکلیطراحیکردکــهچنیــنکاریمقرونبــهصرفهنباشــد؛مثالً
میشــودگفــتاحزابیکهزیــر 5درصــدرأیبیاورندحقنمایندگــیدرمجلس
ندارند .اگر چنین قانونی گذاشــته شــود خود به خود 70تا 80درصد این حزبها
کنارمیروند.بخشدیگریهممجبورمیشوندکهبههمنزدیکشوندوائتالف
کنند و یک حزب مشــترک درســت کنند .بنابراین اآلن چون سهم خواهی حاکم
اســت برایشــان صرف میکند در یک جمع کوچک و شــبه حزبی کار کنند .غیر از
ایــن میتوان بــرای احــزاب هزینه مالی هــم در نظر گرفــت .مثالً احزابــی که زیر
5درصدرأیبیاورندبایدبهتناسبهزینهانتخاباتراپرداختکنند.یعنیازابتدا
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