پرونده ماه
زیادرویفرهنگهایمحلیوجودداردوبرخیتصورمیکنندبایدهمهچیزازدرون
فرهنگملیومحلیداخلیبهدستبیاید.
برخیبراینباورهستندکههمهچیزهایخوبدراختیارماهستوفرهنگوتاریخ
ما،همهخوبیهاراداردومابینیازازدیگرانهستیم.درحالیکهمانبایدخودمانرااز
تجاربکشورهایدیگرمحرومکنیمومنبرایناساسبهمطالعاتتطبیقیازسالها
قبلعالقهمندشدمودوکتابدراینزمینهتألیفکردهام.ازنظرمن،ایننوعکارهاکه
بگوییمماخودمانهمهچیزداریم،حتیخالفقانوناساسیاست.اصلسومقانون
اساسیجمهوریاسالمیایرانمیگویدبرایادارهبهترجامعهبایدازتجارببشری
استفادهکنیم.
اینتجارببشــریمــوردتأکیدقانوناساســی،فقطجنبههایفنیومهندســیو
خودرونیستوتجارببشریدرعلوماجتماعیهموجوددارد.
ëëدر کشــور ما ،برخی به نوعــی عنوان میکنند که مــردم جامعه ما از لحــاظ فکری و
بینشــی،جلوترازمســئوالناجراییکشــورمانهســتند.درعینحال،بریتانیاازنظر
تأسیس نظام پارلمانی پیشگام کشورهای جهان است .یک تجربه کشور بریتانیا این
است که کرامول رئیس جمهوری وقت آن کشــور ،در سال 1653میالدی ،مجلس را
منحلکردوحتیتابلوییهمنصبکردکهاینساختماناجارهدادهمیشود.
بــادرنظرگرفتــنآنمدعادربــارهمردمایــران،آیانیازاســتکهمردممــاایننوع
تجربههایکشورهایدیگررامطالعهکنندتاشناختدقیقیپیداکردهوبعدبرایکشور
خودشاندرزمانانتخابات،تصمیمبهتری
بگیرند؟
دربــاره اینکــه گفتــه میشــود مــردم از
سیاستمدارانودولتمردانماجلوترند،باید درباره اینکه گفته میشود مردم
گفــتکهمردمکوچهوبــازاربهدلیلگردش
از سیاستمداران و دولتمردان
اطالعاتزیادودسترسیبهفضای
مجازی ،ما جلوترند ،باید گفت که مردم
بــا واقعیتهای بیشــتری روبه رو هســتند و
کوچه و بازار بهدلیل گردش
مطالببیشتریمیدانند.
امامتوسطمطالعهدرکشورمادودقیقه
اطالعات زیاد و دسترسی به
در روز است .این مقدار مطالعه یعنی اینکه
فضای مجازی ،با واقعیتهای
جامعــه مــا ،جامعــه بیســوادی اســت .در
حقیقــتبهطــورکلــیدسترســیمــردمبه بیشتری روبه رو هستند و مطالب
اطالعات،بیشــتراســتوقدرتتشــخیص
یدانند
بیشتریم 
خوبازبدآنهازیاداستولیاینموضوعبه
اینمعنینیستکهآنهامیتوانندجامعهرا
بهترادارهکنند.
مــا وقتــی میگوییــم مــردم جلوتــر
هســتندمنظورماگروههــایاجتماعیومرجعاجتماعیاســتیعنــیفرهیختهها،
اقتصاددانان،جامعهشناســان،حقوقدانانودانشمندانحوزهعلومسیاسیمااین
طورهستندوایناقشارازنظرقدرتتحلیل،بامردمکوچهوبازارفرقدارند.
ëëبههرحالچونبحثدموکراسیمطرحاستوکشورمامدعیاستکهانتخابات
برگــزار کرده و رأی مــردم اهمیت دارد ،تک تــک افراد جامعه حق دارنــد که در زمان
انتخاباترأیبدهند.باالخرهاینمردمهستندکهبایدرأیبدهند.
حداقــلشــاخصومعیاریــکنظامدموکراتیکایناســتکــهانتخابــات،آزادو
منصفانهورقابتیوشــفافباشــدامانظــامانتخاباتیمااینطورنیســت.مامجلس
داریــمولیمجلســیداریمکهنمایندگانآنهدایتشــدهاندوصددرصداســتقالل
ندارندومشخصاستکهنمیتوانندازمنافعملتحمایتکنند.
 ëëدر همان کشــور بریتانیا و در قرن هفدهم ،مخالفان حکومت ســلطنتی توانستند
پادشــاه وقت آن کشــور را اعدام کنند و اعالم حکومت جمهوری کنند .بعد از مدتی
هماولیورکرامولرئیسجمهوریوقت،مجلسرامنحلکردوچندسالبعدازمرگ
کرامولودفنکردناو،نبشقبرکردهوسرازتنجسداوجداکردند.
اینجامعهازهمانقرنپُرازحادثهوفرازونشیبتابهامروز،چهفرآیندیراطیکرده
وآیامردمآنکشــور،درحالحاضرازنظامسیاسیپارلمانیفعلیخودشانرضایت
دارند؟
در ســال 1689میــادی ،پارلمــان بریتانیا اعالمیه حقــوق را به تصویب رســاند تا
ازحقــوقشــهروندیدفــاعکندولــیماجرابهچنــدقرنقبــلازوقایعقــرنهفدهم
برمیگردد.اینداســتانازقرنســیزدهممیالدیشروعشــدهوبامنشورکبیریامگنا
کارتا(.)MagnaCartaازقرنسیزدهمبهاینطرف،بریتانیایکفرآیندیراطیکرده
کهمنبهآناصطالحاًمیگویمانتقالقدرتواقعیازپادشــاهبهشــورایسلطنتیو
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شکلگیریمجلساولکهمختلطاست.
درآنشورایسلطنتی،اعیانحضورداشتندوبعدنمایندگانمردمیعنیعوامبه
آنشوراراهپیداکردهوکنارهمدیگردریکمجلسمینشینند.درادامه،عوامواعیان
اختالفنظرپیدامیکنندومجلسدومکهمجلسعوامباشــدشــکلمیگیرد.بعد
همبتدریجقدرتتصمیمگیریوقانونگذاریکهمتعلقبهشــورایسلطنتیوبعد
مجلساعیانبوده،بهمجلسعواممنتقلمیشود.
اینمجلسعواماســتکهدرچنــدقرناخیر،نقشمهمتــریایفامیکند.مهم
ایناســتکهپادشــاه،میپذیردکهدموکراسی،حاکمباشــدوداوطلبانهمیپذیردکه
خودش،قدرترامنتقلکند.
مردمآنکشورمیگویندنظامحقوقوسیاسیبریتانیا،محصولیکطرحپیشینی
وبرنامهریزیشــدهنیســتبلکهمتکیبهتجاربتاریخیواضطراریخودشاست.
البتــهایــنحرکت،ازیکنقطهشــروعشــدهوآننقطه،نقطهپذیرشحاکماســتو
پادشــاه ،قدرت خودش را بهطور واقعی واگذار کند و خودش بهعنوان سمبل وحدت
وانسجامسیاسیانگلستانباقیبماندولیقدرتواقعیبهنمایندگانمردممنتقل
شود.
 ëëباتوجهبهاینکهبریتانیاکشوریاستکهمثلبقیهکشورهاقانوناساسینداردآیابا
گذرزمانبینمردموحکومتاجماعحاصلشده؟
بریتانیــا قانــون اساســی نیمــه نوشــته دارد .برخــی از اســناد قانونــی و معاهدات
بینالمللیوحقوقبشــریمثلکنوانسیوناروپاییحقوقبشریامعاهداتاتحادیه
اروپایامگناکارتاهستندک هشأنقانوناساسیدارند.
ëëیکمجموعهیکپارچهومدونمثلسایرکشورهانداردکهگفتهشوداینمجموعهو
کتابچهقانوناساسیاینکشوراست.
منظورمایناســتکهقوانیننوشتهشــدهدارندولیخیلیازاصولقانوناساسی
آنکشورب هصورتعرفیاستیعنیعرفسیاسیوعرفحقوقیشکلگرفتهاست.
اتفاقاًاینوضع،نســبتبهخیلیازقوانیناساســینوشتهشــدهکشورهایدیگربهتر
است.
اغلبکشــورها،قانوناساسینوشتهشدهدارندولیآنرارعایتنمیکنندوعمالً
آنرازیرپامیگذارند.درانگلستان،عرفسیاسیوحقوقیرارعایتمیکنند.عرفها،
محصولاجماعسیاسیوحقوقیاست.
ëëنظامسیاسیبریتانیا،مجلسمحوراستونخستوزیرازطریقپارلمانانتخاب
میشــود و در اصل رهبر حــزب پیروز در انتخابات پارلمانی اســت .با شــناختی که از
نزدیک از آن کشــور دارید وضعیت فعلی نظام پارلمانی بریتانیا چگونه اســت و آیا
رضایتازنظامسیاسیونظامپارلمانیآنوجوددارد؟
نخستوزیر،رهبرحزبمسلطاستکهدرمجلسعواماکثریتکرسیرابهدست
میآورد.بنابراین،حزباســتکهســرکارمیآید.بههرحالمــردمازنظامپارلمانی
رضایتدارندوگرنهایننوعنظامسیاسیادامهپیدانمیکند.
بهتریــننظامیکهبریتانیادرچندیــنقرنبهخودشدیده،مدلنخســتوزیرو
نظامپارلمانیاست.
 ëëدر برابر نظام کامالً پارلمانی بریتانیا ،نظام سیاسی حاکم بر کشور ما نیمهریاستی و
نیمه پارلمانی اســت .در سالهای اخیر چندبار این بحثها مطرح شد که آیا ممکن
اســت نظام پارلمانی در کشــور ما بهتر از وضــع موجود عمل کند و برخی از اســتقرار
چنیننظامیدرچارچوبحکومتجمهوریاسالمیایراندفاعمیکنند.
اگربخواهیممقایســهایبررســیکنیمشــماباتوجهبهمطالعاتیکهداشتهایدچه
نظامــیبرایجامعهایرانمناســبتربــودهوازبیننظــامپارلمانییانظامریاســتی،
کدامیکبهترمیتواندعملکند؟
دراینزمینهچندنکتهقابلطرحاســت؛یکنکتهایناســتکهمناعتقادندارم
نظاممانیمهریاســتییانیمهپارلمانیاســت.اصالًچنینچیزیدرســتنیست.در
نظامسیاسیما،رهبریدارایاقتداروقدرتبرجستهایاست.
وقتــی مــا میگوییــم نظــام سیاســی یــک کشــور ،پارلمانــی یــا ریاســتی اســت،
منظــور ایــن اســت کــه در یــک نظــام سیاســی ،دســت بــاال را چــه کســی دارد.
بنابرایــنراجــعبــهقــدرتواقعــیصحبــتمیکنیــمکــهچهکســیقــدرتواقعی
رااِعمــال میکنــد .لــذا دربــاره نظــام سیاســی ایــران نمیتــوان گفــت کــه مــا فقــط
ســهقوهداریم.مااگرفرضکنیمجداازرهبری،دربارهآنچهکهازقدرتباقیمیماند
بگوییمریاستیاســتیاپارلمانی،منمیگویمنظامماپارلمانیاست.چونفارغاز
اینکهرئیسجمهور،بارأیجمهورومردمبهطورمستقیمانتخابمیشودامامعیار،
انتخابمستقیمرئیسجمهورینیست.
درمطالعــاتتطبیقــی،موضوعــیکهاهمیتداردایناســتکهچهکســییاچه

