پرونده ماه
باید پول بگذارند که اگر رأی شــان کمتر از این مقدار شــد آن پول را از آنها بگیرند.
طبیعیاستکهدراینصورتبخشقابلتوجهیازاحزابقارچیوبدونبدنه
اجتماعــینهتنهــادرانتخاباتشــرکتنمیکنندکهحتیحزبشــانراهمرها
میکنندومیرونددنبالکارشانیامیرونددرحزبهایدیگرادغاممیشوند.
ëëبــر ضرورت کار کارشناســی در احــزاب به عنوان پشــتوانه تصمیمات مجلس
تأکید دارید .حال آنکه در برخی کشورهای دارای ساختار حزبی تعیین کننده کار
کارشناسیوتصمیمسازینهدراحزاببلکهدریکبدنهکارشناسیبوروکراتیک
مستقل از احزاب و رقابتهای سیاسی شــان شکل میگیرد .آیا این دو دیدگاه را
میتوانبایکدیگرجمعکرد؟یابایدیکیرابردیگریبرتریداد؟
خباینطورنیســتکهفقطنظامبوروکراتیککارکارشناســیکنندواحزاب
کار نکنند .احزاب جانشــین نظام بوروکراتیک نیســتند .مثالً نظــام بوروکراتیک
تصمیم میگیرد که مســأله آلودگی هوا را چگونه حل کند یا سیاســتهای حوزه
انرژیچگونهباشدومواردیازایندست.خبایندرهمهدولتهایکساناست
وقرارنیســتنظامحزبی اینمواردراتغییریبدهد .اینکهعمدهمصرف انرژی
خانگیگازباشــدیابرقکاراحزابنیســت.احزابدررقابتبایکدیگربرسرصد
مسألهکهرقابتنمیکنندبلکهمعموالًبین5،4یا6مسألهاساسیاختالفدارند
و درباره آن برنامه دارند .بقیه کارها بر عهده نظام بوروکراتیک است .حاال هر چه
این موضوعات اختالفی کم شــود حل دیگر مســائل میرود به ســمت آن نظام
بوروکراتیک .احزاب قرار نیست که درباره همه چیز صالحیت و تخصص داشته
باشند ،بلکه در مورد موضوعات مختلف اختالف نظر دارند و نظام بوروکراتیک
هممیپذیردکهوقتیحزبخاصیباانتخاباتبرسرکارآمدنظرآنهارااجراکند
امادرتلفیقبانظراتکارشناسیخودش.سیاستحزبپیروزهمنظرشخصی
نیســتبلکــهازدلبدنهکارشناســیاشبیرونآمدهاســت.مثــاًگاهیاختالف
برســرایناســتکهمالیاتکمترگرفتهشــودیابیشــتر،مالیاتبهسوختتعلق
بگیرد یا نه ،سیاســت مهاجرتی چگونه باشد؟ اینها موضوعات اختالفی هستند
و کارشناســان حزبی بــه آن میپردازند .ولی باقی مســائل در نظــام بوروکراتیک
مگیریمیشود.
تصمی 
ëëمعتقدیددرفقدانحزبجریانپوپولیستیشکلمیگیرد.طبیعتاًنتیجهفقط
ظهور جریان پوپولیســتی مثــل دوره احمدینژاد و امثالهم نیســت.آیا نهادینه
شدن این تودهگرایی که در نهاد مهم مجلس به ناکارآمدی و بیخاصیت شدن
آن میانجامد مســتحق چارهجویی نیســت؟ به چه دالیل احتمالی و بر اساس
چه نفعی چارهجویی جدی نمیشود؟ تودهای شدن و تودهای ماندن مجلس در
وضعیتنظامسیاسیومراجعقدرتچهاثراتیدارد؟
درواقــعاینیکیازمشــکالتپوپولیســماســت.اگرپوپولیســمخــوببودکه
دیگرمشــکلینبود.پوپولیسمبیشــتربرایبخشهاییکهازاینطریقازنردبان
قــدرتباالمیروندوحاکمیترادردســتمیگیرنداهمیــتدارد.وقتیهمدر
آنجایگاهقرارمیگیرندترجیحشــانایناســتکهساختارحزبیوسازماندهی
مدنیوتفکیکطبقاتیونهادیصورتنگیرددرنتیجهباآنهامخالفتمیکنند.
بــههمیندلیلدرایــرانهرکسکارهایمیشــودمیگویدمنعضوهیچحزبی
نیستم و فراحزبی هستم .کسی هم نمیپرسد که خب اگر تو عضو حزبی نیستی
عضــوخودتهســتیواینخیلــیبدترازعضوحزببودناســتکــهبهمعنای
وابستهبودنبهجمعبزرگتریاستویعنیفردحزبیبهجمعبزرگتریپاسخگو
اســت .امــا در ایــران خیلی راحــت میگوینــد که حزبی نیســتند و کســی توضیح
نمیدهد که چنین کســی طبعاًمتکی به نظر خودش است بیشتر از دیگران هم
بهفکرمنافعخودشاست.بنابرایننمیگذارندساختارحزبیشکلبگیردچون
به نفع خودشــان نمیداننــد .در این ســاختار صاحبان قدرت فکــر میکنند290
نماینــدهمنفردرابهترمیشــودبرایمنافعخودجهتدادتــا اینکه 2یا 3حزب
قدرتمند در برابرشان باشند .شما فرض کنید که ما یک مجلس دو حزبی داشته
باشــیم خب هیچ رئیس جمهوری یا نخســتوزیری نمیتوانــد نمایندگان این
مجلــس را به میل خود جهت بدهــد یا اصطالحاًآنها را بخــرد چون آن نماینده
باید به حزبش پاســخگو باشــد .اما در مجلســی که حزبی نیســت وضعیت فرق
میکنــدوبراحتیمیتوانرأینمایندگانمنفردوبدونپشــتوانهحزبیراتحت
تأثیرقرارداد.کاریکهدردولتآقایاحمدینژادشاهدبودیم.اینکهدستورداده
میشدمبالغیاامتیازهاییبهبرخینمایندگاندادهشود.حاالآنامتیازیافردی
بودیابهمنطقهوحوزهانتخابیهنمایندهتعلقمیگرفتوبهتصویبطرحهای
کارشناسینشدهبهحساببودجهعمومیمنتهیمیشددرنتیجهماجرافرقی
نداشت.بنابراینسیستمبرایکنترلوتضعیفیکنهادترجیحمیدهدکهآن

70

نهادراغیرحزبیکند.منتهیبهمیزانیکهغیرحزبیمیشودازکاراییاشسقوط
میکنددرنهایتکلسیستمراتضعیفمیکند.
ëëمی فرمایید با حضور 4یا 5حزب در مجلس با عقایدی پخته شــده روبهروییم
که نســبت به آنها مســئولیت پذیری حزبی وجود دارد .این در شــرایطی است
کــه احزاب الزاماًبر شــکافهای اجتماعــی موجود منطبق نیســتند و مطالباتی
نیز وجود دارند که راه به احزاب رســمی نیافتهانــد .در یک مجلس حزبی چطور
میشودبهاینمسائلپاسخداد؟
اگــر میبینید احزاب ما بر شــکافهای اجتماعی منطبق نیســتند به این دلیل
استکهاحزابواقعینیستند.چهارتاحزباندکههمهشانکمابیشیکحرفرا
میزنند.بیشتراحزابباندهایقدرتاندکهمیخواهندازاینطریقبهباالبرسند.
اگر واقعی بودند امکان نداشت که به این میزان متشتت شوند و به احزاب متعدد
تبدیلشــوند.زیرااگرمتحدباشــندباهزینهکمتریمیتوانندقدرتکارشناســیو
ضریب نفوذ بیشــتری داشته باشــند .اینها باندهای قدرتاند و هر چه اعضایشان
محدودتر باشــند قدرت را بین خودشــان
بهترتقسیممیکنند.بنابراینمسئولیت
پذیــری فقط با تعداد احــزاب محدود اما
با گرایش سیاســی ،اجتماعی مشــخص
حکومت حتی اگر با حمایت
ممکــن میشــود و نه بــا  50حــزب که هر
توده مردم هم بر سر کارآمده
کدامدویا 3نمایندهدرمجلسدارند.
باشد به دلیل منابع مالی
ëëشــکلگیری ائتالفهای انتخاباتی که
ت اخیر تا حدودی رایج شده تا
در انتخابا 
مستقلش از توده مردم در ادامه
چهحدتوانستهجبرانکنندهوجایگزین
راه خود احساس استقالل
باشــد؟ آســیبهای احتمالیشــان
که
میکند و اجازه نمیدهد
چیست؟
ائتالفهــایحزبیپیــشازانتخابات
مردم تشکیالت ،سازماندهی
نمیتوانند کارکرد الزم را داشــته باشــند و
و قدرت حزبی پیدا کنند
جایگزین کارکــرد احزاب شــوند .چون در
همچنین اجازه نمیدهد که
نهایــت حزب باید برنامه داشــته باشــد و
بتوانــد آن را ارائــه کنــد .همچنیــن بعد از
تمایزهای طبقاتی شکل بگیرد؛
اینکــه نماینــده یــا نماینــدگان متبوعش
بلکه با منابع خودش در محیط
وارد مجلس شدند بتواند آنها را حمایت
کند؛ چــه حمایت سیاســی و چه حمایت
اجتماعی و ساخت اقتصادی
کارشناســی به نحــوی کــه برنامهریزیها
دخالت میکند و نیروهای
و رأی او از طریــق بدنــه کارشناســی حزب
وابسته به خودش را بوجود
تعییــن شــود .ایــن ائتالفهــا امــا گــذرا
هستند .هرکس میآید عضو یک ائتالف
میآورد
میشــود،ازمنافــعآنبهرهمندمیشــود
وبعــدازانتخابــاتکارتمامشــدهاســت.
ائتالف غالباًبرای بعد از انتخابات است و
نه قبل از آن .بعد از آنکه احزاب به نسبت
رأیخودپیروزشــدندوکرســیهاییرابدســتآوردندآنوقت 2یا 3حزبائتالف
میکنندویکائتالفاکثریتراشکلمیدهند.قبلازانتخاباتائتالفمعناندارد.
ëëدر این دوره شــاهد آن هســتیم کــه هر دو جریــان اصالحطلــب و اصولگرا در
ائتالفهای خود و در جریان تهیه فهرست برای کالنشهرها مبنا را بر سامانههای
رأی ســنجی و نظرسنجی و گسترده کردن دایره تصمیم گیران قرار دادهاند .تأثیر
اینرویکرددرماهیتمجلسآیندهچهخواهدبود؟
به نظرم مشکالت اجرایی این کار زیاد است و بعید میدانم که به این راحتی
هم انجام شــود ،بهعــاوه اینکه ایــن راهکارها در ایران مســأله آفرین نیز اســت.
بعدهممســألهاحزابایننیستکهافرادفهرستخودراچگونهانتخابکنند،
مســأله احزاب این است که چگونه فعالیت مستمر و مؤثر داشته باشند ،چگونه
در مورد مســائل مختلف موضعگیری کنند ،چگونه آموزش ببینند ،سطح شان
بــاالبیایــدودرداخلخودشــانانتخاباتصــورتبگیرد.انتقالتجربــهوانتقال
نســلی انجام شود .چگونه با ساختار قدرت و ســایر احزاب تعامل کنند .به نظرم
اینمســائل اصلی احزاب اســت اگر نه به نظــرم رأیگیریهای اینچنینی خیلی
مسألهاصلینیست.احزاببایدعضوگیریداشتهباشند،آموزشداشتهباشند،
جلســات حزبی و موضعگیری درباره مسائل داشته باشند و از این نوع کارها .این
نظرسنجیهاو...مسائلفرعیاست.

