مقاله سیاستی

يك مجلس و دولت ناهمگن به وجود ميآيد پيش نخواهد آمد و
ماشين سياسي كشور بهتر كار خواهد كرد و . ...
مخالفين اين نظريه معتقدند اگر مجلس و دولت از يك
جنس سياسي (و عمدتاً از يك حزب) باشند چون منتقد و
مخالفي در مجلس و دولت وجود نخواهد داشت در آن صورت
آنها هر كاری را كه بخواهند ميكنند و نظارتي هم بر
عملکردشان بهويژه بر قوه اجرايي نخواهد بود.
با ذكر مقدمه باال مفروضات اين نوشتار را ميتوان به شکل
زير خالصه كرد:
 -1عدهای تأثيرگذار و تصميمساز و تصميم گير معتقدند
كه انتخابات در ايران حزبي نيست و نبايد هم باشد.
غير حزبي بودن انتخابات و شکلگيری مجلس و
دولت غير حزبي را يك افتخار و يك امتياز بيبديل
برای نظام سياسي كشور ميدانند و از راهها و
ابزارهای ديگری نظير مشاركتهای هيئتي تودهوار
برای كشاندن مردم بهپای صندوقهای رأی استفاده
ميكنند.
 -2ازيكطرف وجود ،پيدايش و مشاهده انواع
نابسامانيهای فزاينده در حوزههای مختلف اجتماعي،
سياسي ،اداری ،اجرايي ،فرهنگي و اقتصادی نشان
ميدهد كه دولتها و مجلسها در حل بنيادی آنها
ناكارآمد و ناتوان بوده و از سوی ديگر هنگام
آسيبشناسي چنين اوضاعي همگان اذعان ميكنند
كه فقدان احزاب پايدار و قدرتمند و كارآمد و فراگير
عامل اصلي چنين وضعيتهايي بوده و هست!
 -3طرفداران نظريه دولت و مجلس حزبي اعتقاد دارند كه
اگر مانند نظامهای پارلماني بتوانند يك دولت و
مجلس حزبي تشکيل دهند و چنين وضعيت ايدهآلي
به وجود بياورند در آن صورت كليد حل بسياری از
مشکالت و معضالت را يافته و ميتوانند بر
نابسامانيها بهسادگي غلبه كنند.
 -4مخالفان نظريه باال يعني مخالفين دولت و مجلس
حزبي (نظام پارلماني) نيز معتقد بودند چون در چنين
رژيمي مخالف و منتقدی در دولت و مجلس وجود
نخواهد داشت و هيچ مرجع نظارتگری بر كار آنها
نظارت نميكند بنابراين چنين رژيمي هر كاری كه
دلش بخواهد ميكند و به كسي هم پاسخگو نخواهد
بود!
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در جامعه سياسي و حتي غيرسياسي ايران هميشه عدهای به غير
حزبي بودن انتخابات معتقد بوده و اين ويژگي را برای سيستم
سياسي كشور يك امتياز منحصر به فرد ميدانند .حتي به غير
حزبي بودن انتخابات افتخار نموده و فراخوان مردم را بهپای
صندوقهای رأی از طريق احزاب نفي كرده و به تأثير عوامل
ديگری مانند تريبونهای جمعه ،هيئت مذهبي ،رؤسای طوايف،
مساجد ،رسانهها ،شخصيتها ،مسئولين و  ...در بسيج هيئتي و
هيجاني تودهها در رأی ريزیها و انتخابات معتقد بوده ،تأكيد
ورزيده و استفاده ميكنند.
از طرفي ميدانيم كه به كار گرفتن چنين شيوهای در
انتخابات همواره نابسامانيهای زنجيرهای و تمامنشدني از
مشکالت برای كشور به وجود آورده است .بديهي است كه اغلب
آنها از ذات چنين شيوهای برای اداره كشور و جامعه نشات
ميگيرد؛ اما شگفتانگيز است وقتي كه ميبينيم تقريباً تمامي
طرفداران اين طرز تفکر ميخواهند در مقام آسيبشناسي
مشکالت و نابسامانيها اظهار نظر كنند همگي متفق القولند كه
«چون در كشور احزاب كارآمد ،فراگير و پايدار نداريم پس به
چنين وضعيتهايي دچار شدهايم و تا زماني كه اين ساختار تغيير
نکند همين آش و همين كاسه برقرار خواهد بود».
اين ترجيعبند سياسي بيش از دو دهه است كه بر سپهر
سياسي كشور در دو مقطع به اوج خود ميرسد يکي در آستانه
انتخابات و هنگامههای برگزاری آنها و ديگری وقتي كه بوی
تعفن انواع و اقسام فسادها و مشکالت و ناكارآمدیها شامه همه
را ميآزارد .البته به جز اوليای اندك و انگشت شماری كه معترف
و معتقد به اين معضل نيستند!
تکليف طرفداران نظريه دولت حزبي و پارلماني روشن است.
آنها معتقدند اگر مجلس و دولت بر اساس يك مشي سياسي
واحد (و عمدتاً حزبي) يکساني شکل بگيرد در آن صورت
بسياری از كارشکنيها ،مشکالت و مسائلي كه معموال في مابين
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غير حزبي تمام اركان نظام سياسي و اجتماعي را به فساد و
تباهي كشانده و ميكشاند .اينكه مردم تودهوار و هيئتي و
ميليوني و نمايشي و از سرلج و لجبازی و به كوری چشم
دشمنان و به خاطر تجديد عهد با يك سری ارزشها و ....بيايند
پای صندوقها و رأی بدهند گرچه همواره بهعنوان يك فضيلت
بهحساب دولت و ملت گذاشته شده است؛ اما متأسفانه پس از
رفع اثر اين آرامبخش موقت و تبليغي فضاحتهای بسياری از
آن برای جامعه باقيمانده است .دليل اين سخن و ادعا از پانزده
ميليون پرونده قضايي در دادگاهها گرفته تا حل نشدن تورم دو
رقمي و مسئله كيفيت پخت نان و صنعت اتومبيلسازی و سقوط
اخالق در جامعه و صدها مسئله ريز و درشت ديگر است كه دهه
به دهه بر انباشت آنها افزوده نيز شده است .اين شيوه انتخابات
و تشکيل دولت و مجلس غير حزبي برای تهييج مردم و اقناع
عوام و برای سرگرم كردن جامعه از يکسو و برای مديران و
مسئوالن غير پاسخگو از سوی ديگر بسيار سودمند است .از
آنها بيشتر اين منفعتطلبان و رانتخواران و گروههای شبه
مافيايي و ذینفوذ هستند كه بهشدت با شيوههای شفاف كاری
در امر كشورداری مخالفاند! زيرا شيوه نظام حزبي و پارلماني
(البته با الزاماتي كه دارد) مانع اينگونه مديريت كالن شده و
رافع بسياری از مشکالت است كه يکي از مظاهر آن پاسخگويي
و ديگری شفاف كاری است .شايد در دهه نخست انقالب به
لحاظ شرايط داخلي و خارجي كه وجود داشت اين شيوه كارآمد و
الزم بود؛ اما به داليل روشني امروزه ديگر نميتوان از چنين
شيوههای پوپوليستي ،قوميتگرايي ،بوميساالری ،محلي بازی
و ....برای ساخت يك كشور استفاده كرد .شايد بتوان يك جامعه
را با چنين شيوههايي اداره و كنترل كرد اما نميتوان آن را
ساخت!
راهکارها و تجربههايي كه نظامهای حزبي و پارلماني
توانستهاند با به كار گرفتن و كمك آنها بهطور قاطع مشکالت
كالن اجتماعي خود را سامان بدهند ميتوانند بهعنوان
تجربههای خرد جمعي بشريت مانند ساير دستاوردهايي كه از
آنها استفاده ميكنيم برای پايان بخشيدن به انبوه
نابسامانيهای انباشتهشده و فزاينده ما نيز مورد استفاده قرار
گيرند و از آنها بهرهها ببريم .تجاربي نظير شيوه تفکيك قوا،
برگزاری انتخابات ،نگارش قانون اساسي ،محدوديت دوره
زمامداری حاكمان ،چرخش و گردش قدرت و دهها مورد ديگر از
جمله آنهايند.
شش اصل زير صورتبندی ،خالصه و كدگذاری تمامي آن
چيزهايي است كه در اين بحث بهعنوان يك راهبرد ماندگار بايد

اكنون با طرح مفروضات و مقدماتي كه بيان شد ميخواهيم
به اجمال ببينيم بهترين راه و عاقالنهترين كار برای رفع اين
همه تناقضات چيست؟ آيا صرفاً از تلفيق محض آنها ميتوان
به راهحلي دست يافت؟ يا بايد عالوه بر شيوه تلفيق محض
موارد ديگری به آنها بيفزاييم تا بتوانيم راهحل بديعي ارائه
كنيم؟ پاسخ ما به اينگونه سؤاالت در حقيقت پاسخ به پرسش
اساسي مقاله يعني «چرا به حزب و انتخابات حزبي نيازمنديم»
خواهد بود .زيرا فرضيه اصلي موضوع بحث ما اين است كه اگر
دولت و مجلس حزبي (پارلماني) باشند در آن صورت ميتوانند
بخش عمدهای از مشکالت را كه به خاطر فقدان اين شيوه
سياسي در جامعه پيدا شدهاند و يا وجود دارند برطرف كنند.
قطعاً در هر يك از اين مفروضات كه موافقان و مخالفان
بيان ميكنند بخش انکار ناپذيری از حقيقت و تجربه وجود دارد.
به عبارت روشنتر چنانکه هر يك از موارد چهارگانه باال را
بهتنهايي مورد استناد و استفاده قرار دهيم در آن صورت
نميتوانيم به راهحلهايي اساسي و ماندگار دست پيدا كنيم .از
تلفيق محض آنها نيز به خاطر مغفول بودن برخي مؤلفهها در
تکوين هر يك باز هم نميتوان به راهحلي منطقي و جامع
برسيم.
با اين اوصاف آيا بهجز موارد يادشده راهکار تجربي ديگری
در عرصه كشورداری و سياست ورزی در دنيا وجود ندارد؟ آيا
تجربه و راه و روشي كه معايب هيچ يك را نداشته و دارای
محاسني نيز باشد پيدا نميشود؟
شايد اكنون بتوانيم به اين سؤال پاسخي بسيار ساده و روشن
بدهيم زيرا راهکارها و تجربههايي در اين زمينه پيش روی ما
قرار دارند كه دهها سال است از عمر آنها ميگذرد و ما
ميتوانيم نگاهي به آنها بيندازيم و يا از آنها استفاده كنيم.
با نگاهي به نظامهای حکومتي-حزبي در دنيا بهخوبي
درمييابيم كه كنشگران سياسي ،علمای علم سياست،
نظريهپردازان اجتماعي و مديران جوامع عاقل راه برونرفت از
اين بنبستها و معايب را مدتها پيش تشخيص داده و بيش از
يکي دو قرن است كه از آنها استفاده كرده و از مواهب آن
بهرهمند ميشوند.
با استفاده از تجربيات و راهکارهای آنها در يك نظام
حزبي-پارلماني برای آنكه به هيچيك از معايب و كاستيهايي
كه در باال برشمرديم برخورد نکنيم بايستي مواردی به رسميت
شناخته شوند و به عمل در آيند تا جامعه ما بتواند گريبان خود را
از شر اين همه نابسامانيها و سياستزدگيهای بيهوده خالص
كند .شيوه انتخابات غير حزبي و عدم تشکيل دولت و مجلس
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يکدست شدهاند اما وجود حزب رقيب شکستخورده و يا در
اقليت قرار گرفته با حفظ تمام حقوق سياسي و شهروندی مانند
حق داشتن مطبوعات ،مکان ،برگزاری ميتينگ ،آزادی بيان و
قلم و فعاليت و اعتراض و اعتصاب و  ...در خارج از قدرت رسمي
ميتواند همان نقشي را ايفا ميكند كه اگر در مجلس ميبود.
اينگونه نيست كه مانند كشورهای فاقد نظامهای حزبي وقتي
مجلس و دولت يکدست شدند آنها بتوانند هر كاری كه
بخواهند بکنند و هنگامي هم كه در مخالفت يکديگر قرار
گرفتند همديگر را قلعوقمع كرده و يا دائم چوب الی چرخ
يکديگر بگذارند .زيرا راهکارهای ششگانهای را كه برشمرديم
بهشدت مانع خودسریهای آنها ميشود .ضمن آنكه ممکن
است يك فراكسيون اقليت نيز از حزب يا احزاب رقيب و مخالف
در مجلس حضور داشته باشد.
بنابراين در يك چنين نظامي هيچكس از حزبي بودن
انتخابات و پيروزی يا شکست يك حزب فکر نميكند كه دنيا به
آخر رسيد و همهچيز تمام شد يا بايد كفن پوشيد و يا خاك ذلت
بر سر ريخت! قطعاً در چنين روشي نه حزب پيروز يکهتاز و
خودسر و غيرمسئول خواهد شد و نه حزب شکستخورده خود را
برای پوشيدن كفن آماده ميكند.

در مديريت كالن سياسي كشور به كار گرفته شوند تا جامعه
سياسي و بهتبع آن نابسامانيهای گوناگون از بالتکليفي و
بنبستهای ادواری و تو در تو خارج گردند:
 -1احزاب بايد از طرف جامعه و نظام سياسي عمالً (نه به
صرف قانون) به رسميت شناختهشده و پذيرفته شوند.
 -2نمايندگان بايد از طريق احزاب و بهواسطه آنها
انتخاب شوند.
 -4احزاب بايد مسئول نماينده و سياستهای خود در
مراجع قانونگذاری و اجرايي باشند.
 -5حزب شکستخورده و يا در اقليت قرار گرفته بايد از
حقوق سياسي و شهروندی مانند حزب پيروز در قدرت
برخوردار باشد.
 -6تفاوت حزب پيروز و شکستخورده بايد و فقط در
تعداد كرسيها و صندليها باشد .شکستخوردگان
نبايد همهچيز را تمام شده بدانند و ناله آخرالزماني سر
دهند .راهيافتگان به قدرت نيز نبايد خود را مالك
الرقاب همهچيز بدانند و كمر به ريشهكني مخالفان
ببندد.
 -7حزب شکستخورده و يا خارج از قدرت بايد نقش
نظارتي ،مراقبتي و انتقادی خود را بهمثابه يك مجلس
مخالف حفظ و بهخوبي ايفا كنند تا هم برندگان را از
لغزش و يکهتازی و خطا نگهدارند و هم خود را برای
مسابقه و رقابتهای بعدی آماده داشته باشد .شايد اين
مهمترين قرارداد سياسي باشد كه بايستي در جامعه و
نظام سياسي به رسميت شناخته شده و نهادينه شود.
موارد ششگانه فوق شيوه و فرايندهايي هستند كه
سالهاست در كشورهای توسعهيافته به كار گرفته ميشوند و
چنانکه گفته شد مردم هم از بركات آنها سودها ميبرند؛ مثالً
اگر نماينده يا مسئولي كوچكترين رشوه و خطا و خالفي انجام
دهد با رسوايي يا بركنار ميشود و يا استعفا ميدهد .از همه بدتر
و مهمتر نمره منفي بزرگي برای حزب خود بهجای ميگذارد.
حتي حزب هم اولين كاری كه ممکن است انجام دهد عضويت
وی را در حزب لغو كند .برعکس كشورهای جهان سوم و غير
دموكراتيك كه هرگز چنين اتفاقاتي نهتنها رخ نميدهد كه
معموالً خالفکاران جزو طلبکاران نيز ميشوند.
اين شيوه هيچيك از معايبي را كه در ابتدا گفتيم در برندارد.
زيرا شرايط واقعي را در نظر بگيريد كه يك حزب با كسب
حداكثر آرا و كرسيهای يك مجلس بتواند دولت تشکيل دهد.
در آن صورت اين درست است كه مجلس و دولت يکپارچه و

استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.
متون سياستي منتشرشده در شمس ،بيانگر ديدگاه نويسندگان بوده و
لزوماً نظر اين شبکه نيست.
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