پرونده ماه
قانونگذاریدراتحادیهاروپابهشمارمیرود.
چهضرورتیوجودداشتکهعالوهبرپارلمانها،مردمکشورهایایناتحادیههم
رأیبدهندونمایندگانپارلماناروپاراهمانتخابکنند؟
کشــورهایمختلفباهمدیگرهمسایههستندوهرکشــوری،اوالًمستقلاستو
استقاللســرزمینی،اداریوقضاییدارد.لذاهرکشورییکسامانهتقنینی،اجرایی
وقضاییدارد.بهطورکلیچندنوعحکومتونظامحکومتیوجوددارد.برایمثال،
انگلستاننظامسلطنتیداردوفرانسهنیزداراینظامجمهوریاست.
کشــورهامســتقلشــدهانداماهمســایگی،مراودهوارتباطات،اقتضــا میکندکه
کشورهاباهمدیگرهمکاریوهمیاریداشتهباشندوهمافزاییاتفاقبیفتد.بههمین
دلیلدرقرنبیســتم،نهادهایبینالمللیایجادشــدندوکشــورهادرعینداشــتن
استقالل،باهمهمراهیمیکنند.
درابتداجامعهمللایجادشــدوبعدهمســازمانملل.ازطرفدیگر،تعدادیاز
کشورهایقارهاروپاتوانستنداتحادیهاروپاراتشکیلبدهند.
ëëدرکشورهایتوسعهیافته،مشارکتمردمدرانتخاباتدرحد 50درصدو 40درصد
است .آیا شهروندان آن کشورها مطمئن هســتند که نظام دموکراتیکشان پا بر جا
میماندورأینمیدهندیااینکهبنابهدالیلیازرأیدادندلسردشدهاند؟
دموکراســی،الفبــایمدیریتدرهمهکشــورهااســت.دموکراســییعنــیمردم
ساالری.اصطالحدموکراسیازدوکلمهیونانیدموس(مردم)وکراتوس(مدیریت)
گرفتهشــدهاست.درکشورهایتوسعهیافته،توازنقدرتبرقرارشدهونظارتهایی
درنظرگرفتهشدهتاجلویتمرکزقدرتگرفتهشود.
ازطرفــیمانمیتوانیمتحــوالتاجتماعیوسیاســیرانادیدهبگیریــم.درابتدا
انسانهاجاهلبودهاندولیدرجریانتاریخ،تحولایجادشدهواالنتدبروجوددارد.
حتیســعدی،گفتهکه«:هرعیبکهسلطان،بپســنددهنراست»یعنیاگرسلطان
جنایتهمانجامبدهدبرایاوامتیازقائلمیشوند.
امادردنیای امروز،حاکمنمیتواندمرتکب اشــتباهشــود.امروزهاگریکمقامیا
وزیر،کارنامناســبیانجامبدهد،نمایندگاناورااســتیضاحمیکنندیادادگاهتشکیل
میشودوآنفردخطاکارراموردمحاکمهقرارمیدهد.
اصوالًمشارکتمردم،نسبیاستومطلقنیستونمیتوانانتظارداشتکهدر
کشــورهایدموکراتیک،همهمردمدرانتخاباتمشارکتداشتهباشند.درمجموع،
مشــارکتمردمیکمبنایمدبرانهبرایادارهامورجامعهاستامادرصدمشارکت
بســتگیبهوضعیتجامعهدارد.درجاییکهمردم،تدبیــریندارندمامیتوانیماز
نظرسیاسیآسیبشناسیکنیموببینیمچهاِشکاالتیوجوددارد.
ëëدر مقالهای که در ســال 1391با عنوان عوامل هنجاری و ســاختاری قانونگذاری در
نظام جمهوری اســامی ایران منتشــر کرده بودید ،به این موضوع اشاره کردهاید که
قانونگذاری در ایران به دالیل سیاســی ،اجتماعی و اقتصادی ،دارای ســاختار ویژه و
خاصیاست.
درانتخاباتمجلس،مردمعمدتاًســعیمیکنندبهافرادفامیــلیاهمقبیلهرأی
بدهندیادرحوزههایانتخابیهدارایچندشهر،بههمشهریخودشانرأیبدهندونهبه
فردکارآمدیاکارآمدتر.بنابهچهعلتمردم،بهاینشکلرأیمیدهند؟
مــادرایران،یکخارجییایکشــهروندکشــوراروپاییوامریکایــیرابرایرئیس
جمهوریانتخابنمیکنیمورئیسجمهوریبایدایرانیباشــد.اماموضوعخودی
وبیگانهرانمیتوانیمدرجامعهایرانانکارکنیم.
درکشــورمــایــکفــردکــهاســتانداریارئیساســت،بــهقــوموخویشــانخودش
مســئولیتهاییمیدهد.اینموضوع،جنبهاخالقیواجتماعیداردوقابلارزیابی
است.اماواقعیتایناستکهکاریکهانجاممیشودامانتاست.یعنیمسئولیتی
کهبهفرددادهمیشودارثپدرشنیستوامانتیدراختیارآنفرداست.
اینجنبهاجتماعیواخالقی،بتدریجاینمســیرراطــیمیکندومننمیتوانم
دستوربدهمکهایننوعرفتارکاهشپیداکند.
ëëمنظور این است که به شکل قبیلهای و بر مبنای همشهری گری رأی ندهند و فرد یا
شایستگیباالترراانتخابکنند.
مــانمیتوانیــمخویشــاوندیوقومیــترادرعمــلنادیــدهبگیریم.بــههرحال
واقعیتهای جامعه ما این طور اســت .برای مثال میگویم دختر و پســری که هر دو
دانشــجویمنبودندبههمدیگرعالقهمندشــدهومیخواستندازدواجکنند.پدرآن
دختر،بازاریبودوپدرآنپسر،کارگربود.
ایندودانشجو،منراواسطهکردندکهاینازدواجسربگیرد.آنپدرکهبازاریبود
بــالفظبدیمیگفتکهمنبــهاینخانوادهدخترنمیدهم.مااگربهخویشــاوندان
واقــوامخودمــاننگاهکنیــم،ازایننــوعآدمهامیبینیمکهخودشــانراخیلیباالتر
میدانند.اینموضوع،جنبهجامعهشناختیداردوخودخواهیها،عالقهمندیهاو
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پارتیبازیهاوضعیتخاصیراایجادمیکندوآنانتظاریکهماداریمعمالًبرآورده
نمیشود.
ëëباتوجهبهاینکهدرمناسباتاجتماعیدرجامعهما،رابطهقویترازضابطهاستو
افرادجامعه،بهصورتکاملقانونرارعایتنمیکنند.وضعیتیکهدررأیدادندر
زمانانتخاباتوجودداردوافرادرأیدهند،همشهریخودشانیاهمقبیلهخودشان
راانتخابمیکنندودرحقیقتفردمناســبتروکارآمدراانتخابنمیکنند،بدون
پیامدهایمنفینیست.
آیامردمدرنهایتبهایننتیجهخواهندرسیدکهدردورههایبعدیانتخابات،به
فردکارآمدرأیبدهندونهاینکهالزاماًبههمقبیلهوهمشهریخودشانرأیبدهند؟
مادربارهجلوههایهنجاریوساختاریاینقضایابحثکردیمولیاینکهمردم
بــهچهشــکلرأیمیدهندمربوطبهعامــلوجنبهرفتاریاســت.فرضکنیدمن
قدرتومســئولیتیدارموپســرخودم،بهدنبالپیداکردنکاراست.دراینساختار
اجتماعی اینکهخویشــاوندگمــاریوپارتیبازی،رفتارافرادراتحتالشــعاعقرار
میدهــدوبایــددرجامعهتحولبهوجودبیایدتاایننــوعرفتارها،کاهشپیداکند.
درحقیقت،شــماداریدآسیبشناسیمیکنیدولیمانمیتوانیمبسرعتدراین
نوعرفتارهایمردموافرادجامعه،دگرگونیایجادکنیمتابهطورمطلقخویشاوند
گماریوپارتیبازینکنند.
ëëدرمدت 40سالبعدازانقالب،انتخابات
10دورهمجلسبرگزارشدهوانتخاباتدوره
یازدهمدرراهاست.آیاواقعاًعبرتگرفتن
اصوالًمشارکت مردم ،نسبی
از رأی دادنهای ایــن دورهها کافی نبوده و
الزامــاًبازبایدبیشازاین زمانبگذردتابه
است و مطلق نیست و
طورمناسبدرانتخاباترأیبدهیم؟
نمیتوان انتظار داشت که در
بلــه.باالخرهبایددرجامعــهتحولرخ
کشورهایدموکراتیک،همه
بدهد تا شــیوه رأی دادن مــردم تغییر کند.
چراکهازنظرعقلی،وجدانیواخالقیباید
مردم در انتخابات مشارکت
تحول به وجود بیایــد .این وضعیت ،جنبه
داشته باشند .در مجموع،
جامعهشناختیدارد.
مشارکت مردم یک مبنای
آنچــهمســلماســتاینکــهگــذرزمان،
تحولفکــریراایجادمیکنــدولیمانباید
مدبرانه برای اداره امور جامعه
انتظارداشــتهباشــیمکهمــردمبهبهترین
است اما درصد مشارکت
شکلرأیبدهند.
بستگیبهوضعیتجامعه
ëëاگــررأیدادنمــردمکشــورمــابــامردم
کشورهایتوسعهیافتهراباهمدیگرمقایسه
دارد .در جایی که مردم ،تدبیری
کنیم ،آیــا مردم ما دقیقــاً میداننــد با رأی
ندارند ما میتوانیم از نظر
خودشانچهاتفاقیرارقممیزنند؟
سیاسی آسیب شناسی کنیم و
همهاینامورنســبیاست.میخواهم
تأکیــدکنمکــهاینموضــوع،جنبهجامعه
ببینیم چهاِشکاالتی وجود دارد
شناختیداردوباگذشتزمان،تغییراتفاق
میافتــد .درباره ایــن جنبهها نمیتــوان از
جنبهحقوقیبحثکردبلکهجنبهجامعه
شناختیدارد.
وقتیکهانقالبشــدمنشــاهدخیلیچیزهابودم.امامردمدراینمدتخیلی
متحولشدهاندونسبتبه40یا50سالپیش،تحولزیادیایجادشده.
ëëوقتــی با این وضعیت که اکثریــت رأی دهندگان به همشــهری و همقبیلهای رأی
میدهند،نمایندگانیکهانتخابمیشونددرهمینمجلسیکهتشکیلمیشودچه
رفتاریخواهندداشت؟
اگرکســانی،خــودیرامقدمبدارندامیننیســتندودرامانــت،خیانتمیکنند.
اما باید تحول در جامعه اتفاق بیفتد .وقتی امانتی در دســت ما هســت ،نباید به آن
خیانتکنیمولیخیانتدرامانت،چیزیاستکهمتداولشده.دربارهاینکهچقدر
خیانتدرامانتمتداولشــدهمیتوانگفتفرضــاًدریکجاکمترودرجایدیگر
بیشتراست.
ëëشمابهعنواناستادحقوقاساسیفعالیتنمایندگانیراکهبههمینشکلفعلی
توسطمردمانتخابمیشوندچگونهارزیابیمیکنید؟
مــنوقتینــگاهمیکنــممیگویمچــرااینطوراســتودیگریهمممکناســت
بگویدچرااینطوراست.اماآنچیزیکهبایدوجودداشتهباشدمبنایماست.ازجنبه
اجتماعــی،بایدزمانبگذردتاتحــولبهوجودبیایدولیازنظــراخالقی،نمایندگان
مجلسبایدبدانندکهاینمسئولیت،یکامانتاست.

