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      | ســرمقـــاله 
محمدهادی محمودی



بخش اول

از آغــاز مجلــس یازدهــم تاكنون،  بــه طور میانگین 
مجلــس  در  الیحــه  یــا  ح  طــر یــك  روزی   

ً
تقریبــا

اســت؛  شــده  وصــول  اعــام  اســامی  شــورای 
آمــاری بی ســابقه در تاریــخ مجلــس كــه حكایــت 
ــع قانــون در نظــام حكمرانــی مــا دارد. در عیــن 

َ
از َول

حــال، نظــام حكمرانــی مــا تــورم سیاســت و قانــون 
و ســند و چشــم انداز دارد، مجموعــه دســتورهای 
سامان بخشــی كــه اكنــون خــوِد ســامان دادن بــه 
آن هــا، شــناخت عــام و خــاص و مطلــق و مقیــد و 
ناســخ و منسوخشــان، تشــخیص همپوشــانی ها 
جادادنشــان  تعارض هایشــان،  و  تداخل هــا  و 
از  خاصــی  یــا  ســازوار  حكمرانــی  نظــام  یــك  در 
. آن ولــع  عوارضشــان، مســئله ای اســت دشــوار
و ایــن تــورم البتــه بــه هــم ربــط دارنــد. می توانیــم 
وضعیــت  ایــن  پزشــكی،  علــم  از  گرفتــن  وام  بــا 
 »BED« كنیــم.  تشــبیه   »BED« بیمــاری  بــه  را 
اختــال  یــا   Binge Eating Disorder مخفــف 

تورم قانــــــــــــــــــــــــون و 
چالـــــــــش نمایندگی

محمدهادی محمودی 
سرپرست گـــروه مطالعات 
بنیادیــن حكومتی، 
مركز پژوهش های 
مجلس شــورای اسالمی

پرخــوری،  اختالــی عصبــی اســت كــه فــرد در آن دچــار ولــع خــوردن 
می شــود و تــا حــد اشــباع می خــورد، امــا راضــی نمی شــود و گاهــی 
احســاس شــرم هــم می كنــد. نمی خواهــم بــه یــك تطابــق كامــل 
ــم  ــه داری ــی ك ــا وضع ــاری ب ــن بیم ــانه های ای ــا و نش ــان زمینه ه می
برســیم، جــز اینكــه در هــر دو، نحــوی اشــتهای كاذب، ناشــی از 
پیام هــای نادرســت سیســتم عصبــی در كار اســت. گرچــه درســت 
 چطــور 

ً
نمی دانیــم سیســتم عصبــی نظــام حكمرانــی مــا دقیقــا

  می دانیــم كــه پیــام ولــع قانــون بــه اركان 
ً
ــا كار می كنــد، امــا عجالت

قانــون  اینكــه  ولــع،  ایــن  بــا وجــود  و  مــا می فرســتد  حكمرانــی 
چیســت و چطــور وضــع و اجــرا می شــود و مــا كجــا بــه چــه قانونــی 
 باید قانــون بگذاریم.

ً
احتیــاج داریــم، مســئله ای ثانــوی اســت، اوال

اســت.  تاریكــی  در  تیــر  مسئله شناســی  بــدون  قانونگــذاری 
ح هــای پیشــنهادی اعــام وصــول شــده در مجلــس  بســیاری طر
و  خویشــند  ضــرورت  بــه  راجــع  كننــده  قانــع  توضیحــی  فاقــد 
مجلــس  از  ج  خــار و  مجلــس  در  چانه زنــی  قــدرت  می خواهنــد 
كارشناســی  اظهارنظرهــای  كننــد.  توضیــح  ایــن  جایگزیــن  را 
مسئله شناســِی  بــه  ورودی   

ً
عمدتــا نیــز  پژوهش هــا  مركــز  در 

ح، بــه  ح هــا نمی كننــد، بلكــه بیشــتر بــا فــرض پیشــنهاِد طــر طر
ــد.  ــی و ... آن می پردازن ــادی و فرهنگ ــی و اقتص ــار حقوق ــی آث ارزیاب
گاه حتــی نهادهــای تخصصــی مرتبــط بــا یــك موضــوع نیــز درك 
روشــنی از مســئله ای كــه در صــدد قانونگــذاری بــرای آنیــم ندارنــد. 
ح صیانــت« و  مجموعــه ای از ایــن كاســتی ها را در نمونــه ی »طــر

 11 دوماهنامــه مســائل حکمرانــی  | شــماره یــک |  چالــش نمایندگـــی  |  
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ماجراهــای قبــل و بعــد از آن می تــوان دیــد. ُكِمیــت نظــام حكمرانــی 
مــا در مسئله شناســی بــه جــد می لنگــد و بــرای آن كاری بایــد كــرد.
برشــمردن  می گیریــم.  یكــی  »مشــكل«  بــا  را  »مســئله«  معمــواًل 
دشــواری هایی كــه در یــک موضــوع بــه چشــم می آینــد نمی توانــد 
بــه  آنكــه  مگــر  باشــد،  موضــوع  آن  مســئله ی  گویــای   

ً
مســتقیما

الگــوی  آن هــا،  آن هــا، مؤلفه هــای  یــا زمینه هــای پیدایــش  زمینــه 
تكرارشــونده ی آن هــا و حــدود آن هــا پــی ببریــم. از آن بــه بعــد اســت 
موضــوع  بــه  سیاســت گذارانه  ورود  بــرای  مدخلــی  می توانیــم  كــه 
پیــدا كنیــم؛ بــدون ایــن مدخــل مداخلــه ی مــا خــود منشــأ بــروز 
مســئله  تعریــف  همچنیــن  بــود.  خواهــد  جدیــد  دشــواری هایی 
بیشــتر كاری »تألیفــی« اســت تــا »تحلیلــی«، بــه بیــان دیگــر در مقــام 
تعریــف مســئله، همــواره بایــد »دیــدگاه« روشــنی داشــته باشــیم 
نســبت بــه كلیــت مســائلی كــه پیــش رو داریــم و »موضــع«ی كــه در 
قبــال آن هــا می توانیــم بگیریــم، هــر گونــه داده ی تحلیلــی بــا آهنربــای 
چنیــن دیدگاهــی جمــع آوری می شــود و بــا نــخ همیــن دیــدگاه بــه هــم 
دوختــه می شــود و تصویــری از یــک مســئله ی سیاســی و اســتراتژی 
رویارویــی بــا آن می ســازد. ایــن دیــدگاه و موضــع، همــان دیــدگاه و 

موضــع مــا در »حكمرانــی« اســت.
»مسئله شناســی« مهمتریــن خدمتــی اســت كــه مراكــز كارشناســی 
كار  ایــن مراكــز خــوب  اگــر  و  بــه سیاســتگذاری بكننــد  می تواننــد 
كننــد شــاید از اختــال BED در نظــام حكمرانــی مــا كاســته شــود، 
هرچنــد از میــان رفتــن چنیــن اختالــی بــه مجموعــه ای از اصاحــات 
در ســاختار و فــرم حكمرانــی و بــه ویــژه قانونگــذاری وابســته اســت. 
مراكــز كارشناســی امــا معمــواًل ناتــوان از »مسئله شناســی« انــد و 
ایــن ناتوانــی را بــه موانــع بیرونــی نســبت می دهنــد. بــا ایــن حــال، 

ایــن ناتوانــی بــه اصطــاِح روانشناســان یــک »ناتوانــی آموخته شــده« 
اســت، مراكز كارشناســی در مقام ارائه »خدمات« به سیاســتگذاران 
كم كــم شــخصیت و تشــخص الزم بــرای مسئله شناســی را از دســت 
می دهنــد و می آموزنــد كــه تنهــا بــه ایــن شــیوه اســت كــه می تواننــد 
كارشناســی  قبــول  دارنــد.  نگــه  راضــی  خــود  از  را  مشتریانشــان 
مراكــز  كــه  اســت  سیاســتگذاران  بــه  عرفــی  خدمتــی  عنــوان  بــه 

كارشناســی را بــه ایــن ناتوانــی عــادت می دهــد.
خورانــدن  مثــل  سیاســتگذاران  بــا  مسئله شناســی  از  صحبــت 
داروی تلــخ بــه بیمــار اســت؛ مسئله شناســی بــا »نمی دانیــم« شــروع 
می شــود و بــرای سیاســتگذاری كــه بــه وجاهــت قانونــی جایــگاه 
خــود تكیــه دارد ســخت اســت هــر بــار بپذیــرد اول قــدِم كار خــود را 
نــدارد و در آن، محتــاج دیگرانــی اســت كــه از وجاهــت قانونی جایگاه 
آنــان برخــوردار نیســتند. ماجــرای درمــان امیــر منصــور ســامانی بــه 
ایــن  در  عروضــی  نظامــی  »چهارمقالــه «ی  در  رازی  زكریــای  دســت 
رابطــه چقــدر عبرت آمــوز اســت. كارشناســی كار خطیــری اســت و 
نفــع  اگــر  امــا  كــرد،  برگــزار  را مســالمت آمیز  آن  نمی تــوان همــواره 
عمومــی مــا در تحمــِل تنــش ایــن كار باشــد، هــم كارشناســان و هــم 

ــد. ــی كنن ــانه خال ــد از آن ش ــتگذاران نبای سیاس
تــا معلــوم شــود در ایــن نشــریه  همــه ی ایــن قصه هــا را گفتیــم 
كــه اولیــن شــماره اش را در دســت داریــد دنبــال چیســتیم. آنچــه 
وظیفــه ی خــود در دفتــر مطالعــات بنیادیــن حكمرانــی می دانیــم 
را  نشــریه  ایــن  اســت،  مسئله شناســی  نسخه نویســی،  از  پیــش 
بــه ایــن بهانــه شــروع كردیــم و عنوانــش را »مســائل حكمرانــی« 
نیســت  كاری  البتــه  حكمرانــی«  »مسئله شناســی  گذاشــتیم. 
كِممــان،  ُعــّده  و  ِعــّده  و  انــدک  بضاعــت  بــا  تنهایــی،  بــه  مــا  كــه 
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انجامــش باشــیم؛ در ســال های اخیــر مراكــز پژوهشــی و  مدعــی 
اندیشــكده های بســیاری بــه ایــن منظــور راه افتاده انــد و بــا ایــن 
حــال هنــوز انــدر خــم یــک كوچه ایــم. مــا نیــز در آن تاریكــی گامــی 
می زنیــم و پــس از لطــف خــدا، بــه همــت و همراهــی كارشناســان 
مركــز پژوهش هــا، اندیشــمندان سیاســی و نماینــدگان مجلــس 

امیــد گشــایش داریــم.

بخش دوم

صــدِر مســائل امــروز ما چیســت؟ بایســت تمایزی میان »مســئله ی 
تكرارینــد  روزمــره  مســائل  بگذاریــم.  روزمــره«  »مســئله ی  بــا  روز« 
و تمامــی ندارنــد، امــا مســائل روز منحصــر بــه فــرد و محدودنــد. 
اینكــه دولــت بــرای انجــام وظائــف و برنامه هــای خویــش كســری 
بــر درآمدهایــش  كنــد و  كــم  از هزینه هایــش  بایــد  بودجــه دارد و 
بیفزایــد مســئله ای نیســت كــه امــروز پیــش آمــده باشــد، مســئله ی 
روزمــره و همیشــگی دولــت اســت، امــا اینكــه دولــت درگیــر یــك 
تحریــم اقتصــادی تمام عیــار اســت كــه اگــر نتوانــد بــر آن فائــق آیــد بــا 
مجموعــه ای فراگیــر از پیامدهــا در همــه ی حوزه هــا أعــم از اقتصــاد و 
سیاســت و فرهنگ روبرو اســت یك مســئله ی روز اســت. دولت ها 
 
ً
ــا اواًل ناظــر بــه مســائل روز تشــكیل و ســازماندهی می شــوند و ثانی
بــه مســائل روزمــره می رســند،  اگــر جایــی بــه عكــس باشــد، یعنــی 
دولتــی بــرای مســائل روزمــره تشــكیل شــود و فهمــی از مســائل روز 
و برنامــه ای بــرای آن هــا نداشــته باشــد بــه زودی زمینگیــر می شــود. 
مســائل روز توضیحــی یكپارچــه از موقعیــت مــا دارنــد و از ایــن رو 
مســائل  معنــای  و  اولویت هــا  و  حــدود  و  ابعــاد  تعیین كننــده ی 

روزمره انــد.

از  پــس  انتخابــات  در  پایین تریــن مشــاركت  بــا  دولــت ســیزدهم 
انقــاب اســامی ایــران تشــكیل شــده اســت. ایــن خبــری ناگــوار 
ــل  ــه دالی ــم ب ــه می توانی ــم و ن ــكارش كنی ــم ان ــه می توانی ــه ن ــت ك اس
فــت كّمــی مشــاركت در 

ُ
همیشــگی افــت مشــاركت بــازش گردانیــم. ا

ایــن انتخابــات را بایســت ذیــل دگرگونــی كیفیت انتخابات در ســپهر 
سیاســی خویــش بفهمیــم. اینكــه مــردم از كارنامــه ی دولــت ناراضــی 
بوده انــد یــا ســهم برخــی گروه هــای سیاســی در انتخابــات پاییــن 
بــوده مســئله ای روزمــره اســت، ایــن میــان تعیین كننــده  آن اســت 
كــه بیــش از نیمــی از واجــدان شــرایط رأی »توانســته اند« در انتخابات 
شــركت نكننــد. ایــن احتمــال خطیــر وجــود دارد كــه بخــش قابــل 
توجهــی از كســانی كــه در انتخابــات شــركت نكرده انــد، نخواســته 
باشــند مخالفتشــان را بــا سیاســتی خــاص یــا حتــی بــا جمهــوری 
نــه چنــدان  امــری  كل  را در  بلكــه دولــت  اســامی نشــان دهنــد، 
مهــم در زندگــی دیــده باشــند. اگــر چنیــن باشــد،  »بی دولتــی« صــدِر 

مســائل امــروز مــا اســت.
كاســیك علــم  ادبیــات  در  آنچــه  بــا  نبایــد  را  امــروزی  »بی دولتــی« 
سیاســت آنارشیســم می خواننــد یكــی دانســت. بی دولتــی امــروزی 
یــك وضــع مســتقر اســت. امــری ســامان بخش در بی دولتــی امــروزی 
وجــود دارد كــه دیگــر دولــت نیســت، بــه بیــان دیگــر قــدرِت دولــت را 
ــه   ب

ً
ــا ــی ضرورت ــی حت ــن بی دولت ــدارد. ای ــئولیت هایش را ن دارد و مس

معنــای برانــدازی مســتقیم دولت هــا نیســت، بلكــه خــود دولت هــا 
هســتند كــه كار بی دولتــی را برعهــده می گیرنــد و پیــش می برنــد، بــه 
ــان »دخالــت دولــت«  ــزرگ اســت و زی هــوای آنكــه »انــدازه دولــت« ب
گفتارهایــی  بــا  و  اســت  ســودش  از  بیشــتر  مــوارد  بســیاری  در 
ــه مــردم، كــه هــر یــك  چــون خصوصی ســازی و واســپاری كار مــردم ب
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می توانســت در جایــی دیگــر معنایــی دیگــر داشــته باشــد.
اســت،  قــدرت  از  مــا  عمومــی  فهــم  در  رخــدادی  اواًل  »بی دولتــی« 
تابــع فناوری هــای نوپیــدای  آنكــه  از  بیــش  كــه  امــروزی،  رخــدادی 
علــوم  و  داده  كان   و  مصنوعــی  هــوش  و  اجتماعــی  شــبكه های 
شــناختی باشــد،  تابــع بینشــی اســت كــه علــم و سیاســت غربــی را در 
راســتای تصویــر آینــده راه می بــرد. در ایــن تصویــر از آینــده، جهــان 
یكبــار بــرای همیشــه یكپارچــه می شــود، مرزهــا بی معنــا می شــوند، 
هویت هــا در هــم آمیختــه می شــوند و هــر تمایــزی جز آنچــه برآمده از 
اراده ی فــردی اســت از میــان مــی رود. اقتصــاد و سیاســت و فرهنــگ 
بــه ســوی چنیــن تصویــری از آینــده دگرگــون می شــوند و فنــاوری  
امــكان و ابــزار ایــن دگرگونــی را فراهــم مــی آورد. در حركــت بــه ســوی 
چنیــن تصویــری از آینــده ، البتــه انتخابــات مســئله ای كم اهمیــت 
اســت و دیــر یــا زود بــا تحولــی كــه خــود دولــت بــه آن اهتمــام دارد از 
كار می افتــد، بایــد بــه فكــر راه هــای دیگــری بــرای مشــاركت مــردم در 
قــدرت بــود، بــه زودی دولت هــا بــه نفــع شــبكه های فراملــی قــدرت 
و ثــروت كنــار می رونــد و ملت هــا بــه مردمانــی تبدیــل می شــوند كــه 
می تواننــد بــی مزاحمــت دولت هــا حتــی جنســیت خویــش را هــم 
انتخــاب كننــد، چــه رســد بــه عناصــر هویتــی ســیالی چــون دیــن و 

وطــن.
اینكــه ایــن تصویــر از آینــده چقــدر ممكــن یــا ضــروری اســت بســته 
ــا كجــا بخواهیمــش. وقتــی  بــه آن اســت كــه مــا چقــدر بفهمیــم و ت
ایــن تصویــر از آینــده بــه عنــوان »واقعیت« هایــی كــه دیــر یــا زود 
 سیاســتمداران ما 

ً
مجبــور بــه تســلیم در برابــر آنیــم بــه مــا و خصوصــا

عرضــه می شــود، وقتــی بــه قــدرت فنــاوری ایمــان داریــم و پیشــرفت 
ضــروری تاریــخ را در علــم می بینیــم، البتــه كــه بــه چنــان آینــده ای 

خواهیــم رســید، امــا اگــر بتوانیــم از ایــن باورهــای رســوب كــرده كمــی 
فاصلــه بگیریــم، كــه البتــه بســیار دشــوار اســت، شــاید بتوانیــم بــه 
نقــش تعیین كننــده ی خویــش و لحظــه ای كــه در آنیــم بــرای آینــده ی 

تاریــخ پــی ببریــم و مســئوالنه تصمیمــی بــرای آن بگیریــم.
اصــل  بــه  را  داریــد  پیــش  در  كــه  شــماره ای  ماحظــات،  ایــن  بــا 
و  تغییــر  در حــال  مــا  روز  در دامنــه ی مســئله ی  كــه  »نمایندگــی« 
تحــول اســت اختصــاص داده ایــم و چالــش »دموكراســی مســتقیم« 
ممكــن  نــو  فناوری هــای  كمــك  بــه  كــه  پیشــنهادی  عنــوان  بــه  را 
 پنداشــته 

ً
شــده اســت پیــش رو گذاشــته ایم. بــه خــاف آنچــه عرفــا

می شــود، »نمایندگــی« تازمــی بــا دموكراســی نــدارد، بلكــه بنیــان 
 صورتــی 

ً
كل هویــت دولــت اســت. نمایندگــی دموكراتیــک صرفــا

از نمایندگــی اســت، امــا هــر دولتــی بــه نحــوی طرحــی از نمایندگــی 
دارد و بــه واســطه آن اســت كــه حكمــش عمومــی اســت. متقابــًا 
 پیشــنهادی 

ً
درافتــادن بــا »نمایندگــی« بــه خــاف ظاهــرش، صرفــا

بــرای تغییــر صــورت نمایندگــی از دموكراســی بــه غیــر آن نیســت، 
بلكــه اگــر آن را در چارچــوب مســئله ی امروزمــان بشــنویم، تعریضــی 
بــه اصــل مبنایــی دولــت اســت. اگــر اینطور باشــد آنــگاه »دموكراســی 
مســتقیم« نیــز بــه خــاف ظاهــرش صورتــی از »دموكراســی« نیســت، 
بلكــه جهتــی خــاف هــر نــوع عمومیتــی از جملــه عمومیــت از طریــق 
دموكراســی دارد. توجــه بــه ایــن معانــی در برخــی مطالــب این شــماره 
كمتــر و در برخــی بیشــتر اســت، برخــی مؤلفــان محتــرم فــرض مــا را 
درســت و مطلــوب دانســته اند و برخــی نادرســت و بی وجــه. مــا تــا 
آنجــا كــه بــه اصــل موضــوع مربــوط بــوده همــه را در كنــار هــم آوردیــم 
تــا بــه وظیفــه ای كــه بــر عهــده گرفته ایــم، یعنــی »مســئله شناســی«، 
عمــل كــرده باشــیم، پیــش از آنكــه نســخه ای بــرای مســائل بپیچیم.
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ضــرورت  می كنــد  مهــم  را  دولــت  كــه  چیــزی  آن 
باقــی  ایــن ضــروروت  تــا  و  اســت  وجــوِد دولــت 
گاهــی  مانــد.  خواهنــد  باقــی  هــم  دولــت  باشــد 
دولــت بواســطه تامیــن امنیــت ضــرورت می یابــد، 
بواســطه  گاهــی  هابــزی؛  مطلقــه  دولــت  نظیــر 
تامیــن رفــاه و گاِه دیگــر بــرای قانــون. نیــز دولــت 
همــواره مــازم ِقســمی نمایندگــی اســت و از ایــن 
صورت هــای  تحــول  رغــم  بــه  نمایندگــی،  روی، 
ــد.  ــد مان ــی خواه ــود باق ــوت خ ــه ق ــون آن، ب گوناگ
اساســا هــر پاســخی كــه بــه آنارشیســم می دهیــم، 
ســخن  نمایندگــی  و  دولــت  ضــرورت  از  گویــی 

گفته ایــم.
بــا  نمایندگــی  و  دولــت  زوال  مدعــی  برخــی  
اســتدالل  شــدنند.  جهانــی  چــون  پدیدارهایــی 
ایشــان هــم ایــن اســت كــه جهانی شــدن بواســطه 
اینكــه برخــی عناصــر حقوقــی دولــت مــدرن را )كــه 
اساســا بــا جمعیــت و مــرز تشــخص می یابــد( بــه 
چالــش می كشــد و یــا بی معنــا می كنــد، تهدیــدی 
محســوب  نمایندگــی  و  دولــت  بــرای  جــدی 

محمــد پزشـــــــــــــــــکی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمی
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بــا ایــن حــال، دســت كم بــه واســطه برخــی تجربه هــای  می شــود؛ 
متاخــر  ماننــد پاندمــی كرونــا و یــا جنــگ اوكرایــن، اهمیــت دولــت و 
نهــاد نمایندگــی همچنــان خودنمایــی می كنــد. البتــه ممكــن اســت  
بــه دلیــل برخــی روندهــای نوظهــور ماننــد دیجیتالی شــدن و ظهــور 
و  شــود  معنایــی  تحــول  دچــار  نمایندگــی  اجتماعــی،  شــبكه های 
یــا شــاهد نوعــی رقیق شــدن معنــای نمایندگــی باشــیم؛ امــا أصــل 

نمایندگــی ضرورتــی تاریخــی داشــته و باقــی خواهــد مانــد.
ایــن ســخن كــه دمكراســی مســتقیم در حــال جایگزینــی بــا حكومت 
نمایندگــی اســت، ســخنی ناتمــام و خــاِف شــواهد تاریخــِی دور و 
نزدیــک اســت. دمكراســی مســتقیم پیشــنهادی ناشــی از ســاده 
شــدت  بــه  سیاســت  كــه  حالــی  در  اســت،  سیاســت  پنداشــتن 
روابــط  و  كــم  جمعیــت  بــا  مســتقیم  دمكراســی  اســت.  پیچیــده 
اجتماعــی محــدود ســازگار اســت،  نــه جهــان نامحــدود و متنوعــی 
مناســبات  و  دولــت  هــم  امــروزه  می كنیــم.  زندگــی  آن  در  مــا  كــه 
اجتماعــی در اوج پیچیدگــی خــود هســتند. اساســا هــر چــه بیشــتر 
وارد اتحادهــای منطقــه ای، قــاره ای یــا جهانــی شــویم پیچیدگی هــا 

نیــز بیشــتر و نیــاز بــه ســازوكار نمایندگــی پررنگ تــر می شــود.
جهانی شــدن بــه رغــم اینكــه در ادعــا، چالــش و تقابلــی بنیادیــن بــا 
مفهــوم نمایندگــی دارد، امــا خــود بــا ایجــاد جامعــه مدنــی بین المللــی 
یــا همــان گروه هــای فشــار بین االمللــی و احــزاب فراملــی، در حــال 
افــزدون صورت هــای جدیــدی از نمایندگــی بــه صورت هــای پیشــین 
دادگاه  یــک  توســط  نــوری  حمیــد  محاكمــه  ماجــرای  اســت.  آن 
بین المللــی را از همیــن دریچــه بایــد دیــد. حمیــد نــوری را دولــت ملــی 
ســوئد محاكمــه نكــرد، بلكــه یــک دادگاه بین المللــی و دادســتانی كه 
مدعــی نمایندگــی طیفــی از افــراد، دولت هــا و گروه هاســت، محاكمــه 
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كــرد. بنابرایــن روندهــای جــارِی ملــی و فراملــی نه تنهــا نشــانه ای از 
زوال نمایندگــی بــه دســت نمی دهد، بلكــه شــواهد قابــل اطمینانــی 

بــرای بســط و تــداوم آن نیــز عرضــه می كنــد.

ی   
دگ

این
نم

ط 
س

و ب
ن 

شد
نی 

ها
  ج

ی |
ران

کم
ل ح

سائ
م



ی  |  
دگ

این
نم

ش 
چال دولـــــــــــــــــــت حداقلی
نمایندگی حداکثـــری

ســال اول یــا دوم دانشــجویی ام در رشــته علــوم 
ــود و بحــث جهانــی شــدن هــم بســیار  سیاســی ب
اصــول  درس  محتــرم  اســتاد  بــود.  شــده  داغ 
ح  سیاســت خارجی این پرســش را در كاس مطر
كــرد كــه جهانــی شــدن چــه تاثیــری در وضعیــت 
مســیر  ایــن  در  آیــا  كــرد؟  خواهــد  ایجــاد  دولــت 
دولــت تضعیــف مــی شــود یــا همچنــان بــه  شــكل 
ســابق خــود اســتمرار مــی بخشــد؟ بــه تعبیــری 
نقــش دولــت در فضــای جهانــی شــدن چگونــه 
پیــش خواهــد رفــت؟ پاســخ مــن آن زمــان كــه در 
نوشــتۀ كوتاهــی قلمــی شــد، ایــن بــود كــه پدیــده 
جهانــی شــدن ممكــن اســت اندكــی از اقتــدار و 
اختیــارات دولت هــا را كاهــش دهــد و بــه برآمــدن 
نهادهــای جدیــدی در ســطح جهــان كمــک كنــد 
امــا ایــن كاهــش قلمــرو اقتــدار نمی توانــد بــه نفــی 
و تضعیــف كامــل دولــت در بــازه زمانــی كوتاهــی 
ســاختارهای  كــه  ایــن  ویــژه  بــه  شــود.  منتهــی 
ایــن  اســتقرار  تــا  و  شــود  ایجــاد  بایــد  جدیــدی 
گذشــت.  خواهــد  طوالنــی  زمــان  ســاختارها، 
بنابرایــن، دولــت همچنــان نهــاد برتــر حاكمیتــی 

یف لکـــــــــــــــــزایی شــر
دانشیار پژوهشـــگاه علوم 
و فرهنگ اســالمی
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در هــر كشــوری اســت. در طــول دو ســه دهــه اخیــر نیــز همچنــان بــر 
همیــن نظــر بــوده ام كــه بــه رغــم همــه اتفاقــات جهانــی امــا دولت هــا 
همچنــان اختیــارات زیــادی در جوامــع دارنــد و تأثیرگذارتریــن نهادهــا 

در هــر جامعــه ای بــه شــمار می رونــد.
 ، از ایــن رو بــه نظــرم دولــت، بــه معنــای هیــأت حاكمــه یــک كشــور
ــد  ــم دارد و خواه ــی اساســی و مه ــه ای نقش همچنــان در هــر جامع
ارتباطــی  شــبكه های  گســترش  و  پیدایــش  بــا  امــروزه  داشــت. 
همچنــان  نیــز،  مجــازی  فضــای  از  بهره گیــری  و  جدیــد  اجتماعــی 
دولــت نقــش بســیار مهمــی در هــر جامعــه ای دارد و البتــه بــه نظــر 
در آینــده نیــز همچنــان نقــش و تاثیــر خواهــد داشــت. بایــد اذعــان 
كــرد كــه رشــد نهادهــای غیــر رســمی می توانــد بــه بهبــود فرایندهــای 
رســمی دولتــی نیــز كمــک كنــد و البتــه از ســویی ممكــن اســت زمینه 
قلمــرو اقتدارهــای جدیــدی را نیــز فراهــم آورد كــه بــه شــدت شــخصی 
می توانــد  كــه  نهــادی  تنهــا  میــان  ایــن  در  اســت.  رســمی  غیــر  و 
جلــوی ســوء اســتفاده نهادهــای جدیــد را نیــز بگیــرد، دولــت اســت. 
دولــت بــه تعبیــری، نهــاد نهادهــا اســت و بنابرایــن بــا وضــع و اجــرای 
مشــروعیت  پشــتوانه  بــا  می توانــد  خــود  اعامــی  سیاســت های 
مردمــی و نهادهــای رســمی موجــود، منافــع ملــی را تامیــن و تضمیــن 

نمایــد.
 دائمــی دولــت 

ً
مطلــب مهــم امــا ایــن اســت كــه ایــن نقــش نســبتا

بــه معنــای دفــاع مطلــق از جایگاهــی كــه دولــت دارد نیســت بلكــه 
بــا توجــه بــه گســتره حضــور مــردم و نقــش آفرینــی آنــان در حــوزه 
عمومــی بــه ویــژه بــا توجــه بــه ایــن كــه فضــای مجــازی ایــن زمینــه را 
بســط و گســترش داده اســت، دولــت بایــد بــه ســمت كوچک تــر 
شــدن ســاختار و نهادهــا و ســازمان های خــود و كاهــش منابــع و 
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نیــروی انســانی خــود حركــت كنــد. یكــی از محاســن اپلیكیشــن ها و 
شــبكه های مجــازی اجتماعــی ایــن اســت كــه ایــن امــكان را فراهــم 
كــرده اســت كــه مــردم حضــور گســترده ای در فضــای عمومــی داشــته 
باشــند و بــر وضــع و اجــرای برخــی سیاســت ها تأثیرگــذار باشــند. 
امــروزه هــر فــردی كــه یــک دســتگاه تلفــن هوشــمند داشــته باشــد، 
می توانــد بــه فضــای گســترده جهانــی متصــل شــود و بــه مثابــه یــک 
رســانه جمعــی نقــش ایفــا كنــد و تأثیرگــذار باشــد. همیــن حســن 
می توانــد توســط دولــت مــورد بهــره بــرداری واقــع شــود و با گســترش 
ــد و  ــم بیای ــه چش ــر ب ــت كم ت ــی دول ــور عین ــک، حض ــت الكترونی دول
امــور عمومــی و خدماتــی از طــرق الكترونیكــی و دیجیتالــی پــی گرفتــه 
شــود. ایــن بهــره گیــری هــم می توانــد بــه تســریع در انجــام امــور 
عمومــی منجــر شــود و هــم ســهم و عامــل مداخلــه نهادهــای دولتــی 
را در امــور بــه ویــژه خدماتــی كه اكثر شــهروندان بــا آن مواجهه دارند، 
را كاهــش دهــد. در واقــع بهــره گیــری از اپلیكیشــن ها و درگاه هــای 
مجــازی بــرای ارایــه خدمــات بــه عمــوم مــردم، بــی آنكــه  بــه  تضعیــف 
اقتــدار و نمایندگــی دولــت از ســوی ملــت منجــر شــود، بــه كوچک تــر 

ــد از آن اســتقبال شــود. شــدن دولــت می انجامــد و بای
ایــن می توانــد نشــان دهنــده آن باشــد كــه دولــت نماینــدۀ واقعــی 
ملــت اســت. درواقــع دولــت و نهادهــای دولتــی بایــد بــه معنــای 
واقعــی نماینــده منافــع عمومــی مــردم و كشــور باشــند و ایــن البتــه 
بــه معنــای آن نیســت كــه دولت گســترده و با نهادهای بســیار بزرگ 
و نیــروی انســانی گســترده باشــد و در همــۀ امــور مداخلــه نمایــد 
و یــا حضــور محســوس و ملموســی داشــته باشــد. نــگاه حداقلــی 
بــه دولــت بــه معنــای دفــاع از حضــور و برعهــده گرفتــن بســیاری 
از امــور عمومــی توســط مــردم و نهادهــای مدنــی در كشــور اســت. 
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نــه تنهــا در طــی چهــار دهــه گذشــته بلكــه در طــول تاریــخ، دولــت 
مداخــات گســترده ای در راهبــری حــوزه عمومــی داشــته اســت كــه 
بــه نظــر می-رســد ایــن مداخــات بیشــتر بــه محــدود ســازی حــوزه 
خصوصــی شــهروندان انجامیــده اســت و دولــت بــه مــرور و بــه ویــژه 
در دوره معاصــر بــه شــدت در ایــران متــورم شــده و از ایــن رو »دولــت 
متــورم« خــود موانــع بســیاری بــر ســر راه حــوزه عمومــی ایجــاد كــرده 
اســت. بنابرایــن بــه نظــر می رســد دولــت كــه نماینــده واقعــی حــوزه 
عمومــی اســت، بایــد بــه ســمت كوچک تــر شــدن بــرود و بــه گونــه ای 
سیاســت گــذاری انجــام شــود كــه فضــا بــرای گســترش فعالیــت 
مــردم در حــوزه عمومــی مهیــا شــود. ایــن زمینــه بــا تقویــت تحــزب در 
حــوزه سیاســی از یــک ســو و فربــه كــردن نهادهــای مدنــی از ســوی 

دیگــر قابــل تحقــق اســت.
وقتــی نمایندگــی دولــت از جانــب ملــت را می پذیریــم یعنــی دولــت 
را  دولتــی  پســت های  و  مناصــب  دارنــد  حــق  دولــت  كارگــزاران  و 
كــه در  تــا زمانــی اســت  ایــن اســتحقاق  البتــه  عهــده دار شــوند و 
ــر  ــد، در غی ــی كنن ــت و آن را نمایندگ ــی حرك ــع مل ــب مناف ــت كس جه
ایــن صــورت اگــر اندكــی از ایــن مســیر انحــراف پیــدا كننــد، ایــن حق را 
از خــود ســلب می  كننــد و بایــد توســط نهادهــای رســمی و بــا حمایــت 
ملــت عــزل و بركنــار شــوند. البتــه نهادهــای نظارتــی كــه در دولــت 
كارگــزاران دولتــی تعببــه  و  بــه منظــور ســامت دولــت  و جامعــه 
شــده اند در خــط اول نظــارت بــر دولــت هســتند و بایــد مراقبت هــای 

ــورت گیــرد. الزم در ایــن زمینــه توســط آنهــا ص
پایــه دیگــر نمایندگــی رضایــت عمومــی اســت. در واقــع دولــت و 
و  باشــند  داشــته  حكمرانــی  اســتحقاق  بایــد  هــم  مــردان  دولــت 
هــم ایــن مــردم از حكمرانــی آنــان رضایــت خاطــر داشــته باشــند. در 
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غیــر ایــن صــورت حتــی در صــورت اســتحقاق حكمرانــی، می تــوان 
 ،

ً
گفــت حكمرانــی مطلــوب و كارآمــد تحقــق نخواهــد یافــت. طبیعتــا

رضایــت بــه كارآمــدی دولــت و شــیوه های حكمرانــی اســت كــه در 
هــر جامعــه ای وجــود دارد. پیامــد نمایندگــی فاقــد اســتحقاق و فاقــد 

كارآمــدی، فقــدان رضایــت عمومــی اســت.
بنابرایــن در عیــن حــال كــه دولــت بــه عنــوان نماینــده عمومــی بایــد 
بــه ســمت كاهــش و كوچــک ســازی نهادهــای دولتــی و رســمی 
حركــت نمایــد و زمینــه بهبــود سیاســت ورزی اجتماعــی را فراهــم 
نمایــد، از ســویی بایــد زمینــه كارآمــدی حكمرانــی را نیــز مهیــا ســازد. 
كارآمــدی مبتنــی بــر رضایــت گاهــی اســتحقاق را نیــز تحــت الشــعاع 
خــود قــرار می دهــد و جامعــه ایــن گونــه می اندیشــد كــه »الملــک 
یبقــی مــع الكفــر و ال یبقــی مــع الظلــم«. ناكارآمــدی درواقــع می توانــد 
اســتحقاق حكمرانی را زیر ســوال ببرد. محرومیت مردم از ســامت 
و بهداشــت و آمــوزش و امنیــت و برخــورداری از ضروریــات متوســط 
زندگــی در معنایــی كــه امــام موســی صــدر از محرومیــت ارائــه كــرده 
اســت، معــادل بــا ظلــم و محرومیــت مــردم از حقوقشــان اســت و به 

ــد. ــت می انجام ــی از حكوم ــتحقاق حكمران ــلب اس س
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س         
بخشی از معماری دومین ساختمان مجل
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چالـــــش نمایندگی  و نیاز 
به تغییر کنشگــــــــــــران

كاظمی  مهدی  دكتر  آقای  با  تلفنی  گفتگوی  چكیده  متن  این   .1
زمهریر با موضوع بحران نمایندگی در ایران معاصر است.

در علـــــــــــم سیاســــــــــــــت، دولــــــــــــــت، انجمنــی از 
مناســبات  از  خاصــی  الگــوی  كــه  انسان هاســت 
ــت؛  ــرار اس ــان برق ــدرت( میانش ــت )ق ــم و اطاع حك
هــم  دولــت  هســت،  سیاســی  اجتمــاع  هرجــا، 
هســت؛ دولــت از میــان نمــی رود، تنهــا نــو بــه نــو 
بــه  حكومــت  میــان،  ایــن  می شــود.در  بازســازی 
سیاســی،  قــدرت  اعمــال  رســمی  ســازمان  مثابــه 
مــكان ظهــور مناســبات حكــم و  اطاعتــی اســت 
كــه در درون دولــت یــا اجتمــاع سیاســی  مســتتر 
حكومــت   كــردار  و  ســاختار  بنابرایــن،  می باشــد. 
موجــود  جمعــی  ذهنیــت  بــا  پیونــد  در  همیشــه 
كــه  زمانــی  می گیــرد.  شــكل  سیاســی  اجتمــاع  در 
ایــن پیونــد سســت شــود، شــاهد ظهــور بحــران 
اجتمــاع  و  حكومــت  میــان  رابطــه  در  سیاســی 
نظام هــای  در  ویــژه  بــه  بــود،  خواهیــم  سیاســی 

اســت. نمایندگــی  بحــران  ایــن  دموكراتیــک. 

مهدی کاظمی زمهریر 
مدرس و پژوهشگر 
اندیشه سیاسی

وقتــی حكومــت بــه مثابــه ســازمان عینــی اعمــال قــدرت سیاســی، 
مثــًا همیــن ســه قــوه، پیوندشــان را بــا جامعــه از دســت می دهنــد، 
شــما نماینــده، رئیــس مجلــس و رئیــس جمهــور هــم كــه باشــید، 
در  عمومــی  بســیج  ایجــاد  و  جامعــه  بــا  ارتبــاط  بــرای  توانــی  عمــًا 
موقعیت هــای خــاص، یــا نهادینــه كــردن قواعــد جدیــد بــرای ســامان 
دادن بــه زندگــی عمومــی نخواهید داشــت. در این وضعیت، شــاهد 
ظهــور كنشــگران جدیــدی هســتیم كــه بــا آگاهــی از گسســت میــان 
حــوزه سیاســت رســمی و اجتمــاع، ســعی در بســیج مســتقیم مــردم 
در راســتای اهــداف سیاســی خــود دارنــد. نخبگانــی كــه خواهــان 
حــوزه  از  امــا  هســتند،  جــدی  سیاســی  و  اجتماعــی  نقــش  ایفــای 
 بــا جامعــه و 

ً
سیاســت رســمی طــرد شــده اند، می كوشــند مســتقیما

طبقــات اجتماعــی وارد گفتگــو شــوند و نیروهــای اجتماعــی موجــود 
در جامعــه را در قالــب جدیــدی ســازمان دهنــد؛ اگــر موفــق شــوند، 
ماحصــل آن ایجــاد تغییــر رفرمیســتی یــا انقابــی در ســاخت رســمی 

سیاســت اســت.
دولــت  عمومــی  سرشــت  فروپاشــی  در  ریشــه  نمایندگــی  بحــران 
دارد. بــا تغییــر ادراک از امــر عمومــی، روایــت مســلط از نظــم سیاســی 
مطلــوب نیــز تغییــر می كنــد. در جامعــه ی ایرانــی درســت چنیــن 
كــه  عمومــی  امــر  از  تعبیــر  آن  اســت.  دادن  خ  ر حــال  در  تغییــری 
ســازنده اســاس نظــام حقوقــی ماســت در حــال زوال اســت و در 
عــوض تعابیــر جدیــدی از امــر عمومــی در ذهنیــت جمعــی جامعــه 
ایرانیــان در حــال شــكل گیــری اســت. ادراک از امــر عمومــی، عرفی تــر 
و ســكوالرتر از پیــش شــده اســت. طبیعــی اســت كــه پذیــرش ایــن 
ادارک جدیــد نیازمنــد بازســازی نهادهــای حقوقــی موجــود؛ حتــی  
ایجــاد نهادهــای حقوقــی جدیــد اســت. بــا ایــن حــال، سال هاســت 
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كــه ســاختار حقوقــی مــا تغییــری نكــرده  اســت، حتــی آنچه در زیســت 
سیاســی رســمی در جریــان اســت، امــكان هــای موجــود در ســاخت 
حقوقــی را كــه بــه گشــوده مانــدن حــوزه سیاســت رســمی كمــک مــی 

كنــد، از خــود طــرد كــرده اســت. 
تغییــر ادراک از امــر عمومــی اختصاصــی بــه ایــران نــدارد؛ ســرعت 
و  اســت  بــاال  جهــان  جــای  همــه   در  اجتماعــی  زیســت  در  تحــول 
نظام هــای حقوقــی از جــذب ایــن تحــوالت جــا مانده انــد و شــكافهای 
و  اروپــا  در  از جملــه  مهمــی میــان دولــت و جامعــه در همــه جــا 
امریــكا پدیــدار شــده اســت )مثــل جلیقــه زردهــا و بحــران مهاجــران 
ــت  ــور راس ــكا؛ ظه ــات آمری ــا در  انتخاب ــران و تنش ه ــه؛ بح در فرانس
افراطــی در اروپــا و ... (. امــا اواًل تحــول امــر عمومــی در غــرب ناظــر بــه 
ــی  ــی غرب ــای حقوق  نظام ه

ً
ــا ــت و ثانی ــی نیس ــم سیاس ــدن نظ برافكن

ســعی می كننــد در برابــر آن انعطــاف نســبی داشــته باشــند. در حالــی 
كــه تحــول امــر عمومــی در كشــور مــا ریشــه ای تــر بــوده )بــه ایــن علت 
كــه ایــن بحــران حاصــل شــكاف اساســی ســنت و مدرنیتــه اســت( 
و ســاختارهای حقوقــی و سیاســی مــا در برابــر آن تصلــب نشــان 
داده انــد. مجمــوع ایــن دو عامــل، زمینــه ی تنش هــای انقابــی را 

فراهــم كــرده اســت.
تنش هــای انقابــی در قالــب بحران هــای اجتماعــی و سیاســی ظهــور 
می كننــد. نظــام حكمرانــی مــا اگــر بخواهــد از ایــن بحران هــا پرهیــز 
كنــد، چــاره ای نــدارد مگــر اینكــه تغییراتــی در ســه حــوزه ی روایــت، 
كنشــگران و ســاختار خویــش ایجــاد كنــد. جمهــوری اســامی اواًل 
ایــن روایــت  بــا   

ً
از خویــش اســت. ثانیــا نیازمنــد روایــت جدیــدی 

جدیــد برخــی نهادهــا بایــد از قــدرت فعلــی خــود عقب نشــینی كننــد 
 كنشــگران جدیــدی باید 

ً
تــا نظــم نهــادی جدیــدی شــكل بگیــرد. ثالثا
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بــه صحنــه سیاســت رســمی وارد شــوند. بــا توجــه بــه ســخت بــودن 
تغییــر در روایــت و نهادهــا در كوتــاه مــدت، عمــًا نقطه ی شــروع این 
تغییــر، می توانــد تغییــر در كنشــگران باشــد. بــا تغییــر در كنشــگران 
ممكــن اســت چالــش نمایندگــی در ایــران قــدری فروكــش كنــد. این 
می توانــد زمینــه ی یــک عبــور نــرم از چالــش نمایندگــی باشــد. اگــر 
ــی  ــای سیاس ــد و دیالوگ ه ــا تعیین كننده ان ــه از قض ــی ك در نهادهای
ســایق  و  طیف هــا  از  كنشــگرانی  می دهــد،  خ  ر آن هــا  در  مهــم 
مختلــف سیاســی حضــور داشــته باشــند، بــه تدریــج روایــت جدیــدی 
هــم از حكومــت و حكمرانــی خــوب ســاخته می شــود و تحوالتــی هــم 
ــه  ــان ب ــان حاكم ــول، اذع ــن تح ــرط ای ــد داد. ش خ خواه ــاختار ر در س

ــرای عبــور از آن اســت. چالــش موجــود و تصمیــم سیاســی ب
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پوپولیـــــــــــــــــــــــــــسم
انتهای جــادۀ حذف نمایندگی، پوپولیسم است1

مقدمه و بیان مسئله

امــكان  اجتماعــی،  شــبكه های  گســترش  بــا 
عرصــۀ  در  مـــــــــــــــــــــــــــــــــردم  فعاالنــۀ  كنش هــای 
ایــن  در  اســت.  شــده  فراهــم  سیاســی اجتماعی 
شــرایط ممكــن اســت ایــن ســوال مطــرح شــود 
كــه آیــا بهتــر نیســت دموكراســی مســتقیم احیــا 
  و بــدون واســطه، 

ً
شــود؟ یعنــی مــردم مســتقیما

تصمیم گیــری كننــد؟ در ایــن صــورت چــه نیــازی 
نماینــدگان؟  و  مجلــس  بــه  اســت 

بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال، بایــد بــه ریشــه های 
دموكراسی نمایندگی بپردازیم. در دولت شهرهای 
بــه صــورت مســتقیم در  باســتان، مــردم  یونــان 
تصمیم گیری هــای  در  و  می شــدند  جمــع  محلــی 
سیاســی اجتماعی مشــاركت مســتقیم می كردنــد. 
بــا بــزرگ شــدن شــهرها و تشكیـــــــــــل كشــورها، و 

ریویو«  »ایندیپندنت  مقاالت  برخی  از  یادداشت  این  تهیه  در   .1
)تابستان 2021 ( استفاده شده است.

ردادی محســــــــــــــــن 
استادیار پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی

ــا وجــود میلیون هــا شــهروند امــكان اجــرای دموكراســی مســتقیم  ب
وجــود نداشــت. بنابرایــن دموكراســی های نمایندگــی ابداع شــدند. در 
ایــن نــوع حكومــت، مــردم تعــدادی نماینــده انتخــاب می كردنــد و حق 
رأی خــود را بــه ایــن نماینــدگان واگــذار می كردنــد. ایــن نماینــدگان بــه 
نیابــت از مــردم در مــورد مســائل مهــم تصمیم گیــری می كردنــد. ایــن 

نظــام نمایندگــی همچنــان در همــۀ دموكراســی های دنیــا رواج دارد. 
بــه ســوال ابتدایــی ایــن نوشــته بازگردیــم: بــا وجــود شــبكه های 
اجتماعــی و اینترنــت، دیگــر جمعیــت زیــاد، مانعــی بــرای رأی گیــری 
را  موضوعــی  هــر  زیــرا  نیســت.  مــردم  از  مســتقیم  نظرخواهــی  و 
می تــوان بــه رأی گذاشــت و مــردم بــه صــورت برخــط رأی و نظــر خــود را 
می گوینــد و مشــخص می شــود كــه اكثریــت چــه نظــری دارنــد. بــا ایــن 

ــا نبایــد نظــام نمایندگــی تعطیــل شــود؟ توضیــح آی

جریان شناسی فکری حکومت مستقیم مردم

، بــاور بــه میــزان حضــور مــردم در تصمیم ســازی های  در دورۀ معاصــر
سیاســی اجتماعی ســه جریــان را پدیــد آورده اســت:

1. نخبه ســاالری: ایــن نحلــه اداره كشــور و تصمیم گیری هــا را مربــوط 
بــه قشــر خــاص )نخبــگان، افــراد ممتــاز و...( می دانــد. آنهــا معتقدنــد 
 اگــر تصمیــم در رابطــه بــا مــردم را بــه خــود مــردم بســپاریم، احتمــااًل بــه 
منافــع مــردم آســیب بیشــتری می رســد. زیرا عمــوم مــردم، توانمندی 
كافــی بــرای تشــخیص مصلحــت خــود ندارنــد. بنابرایــن بایــد مــردم 
توســط نخبگانــی شایســته اداره شــوند كــه هــوش و دانــش كافــی 
دارنــد و می تواننــد بهتریــن تصمیــم را بــرای حفــظ و صیانــت از منافــع 

مــردم بگیرنــد.
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پوپولیســت ها،  بــاور  اســاس  بــر  پوپولیســم:  یــا  عوام گرایــی   .2
ــردم  ــب م ــا فری ــه ب ــتند ك ــتثمارگر هس ــد و اس ــی فاس ــگان اقلیت نخب
توانســته اند قــدرت و ثــروت زیــادی بــه دســت بیاورنــد. ایــن افــراد 
كــه بــه عنــوان نماینــدۀ مــردم در دولــت و پارلمــان حضــور دارنــد، 
ــروت و  ــر ث ــه منافــع مــردم اهمیتــی نمی دهنــد و تــاش می كننــد ب ب
قــدرت خــود بیفزاینــد. ایــن تفكــر جامعــه را بــه دو بخــش »مــردم« و 
»نخبــگان فاســد« تقســیم می كنــد و معتقــد اســت ارادۀ مــردم بایــد 
بــدون هیــچ واســطه و مانعــی اجــرا شــود. تنهــا در ایــن صــورت اســت 

ــد. ــوظ می مان ــردم محف ــع م ــه مناف ك

ــا پوپولیســم و نخبه گرایــی مرزبنــدی  ۳. مردم ســاالری: ایــن تفكــر ب
مؤثــر  و  فعــال  حضــور  بــه  دموكراســی  طرفــداران  دارد.  روشــنی 
را  مــردم در تصمیم ســازی ها معتقدنــد؛ در عیــن حــال حكومــت 
بــه نخبگانــی می ســپارند كــه پذیــرش و مقبولیــت مــردم را كســب 
كرده انــد. ایــن تفكــر، تــاش می كنــد بــا نظــام رأی گیــری و انتخابــات، 
نخبــگان حاكــم را مهــار كنــد؛ در عیــن حــال فقــط افــرادی را شایســتۀ 
حاكمیــت می دانــد كــه صاحیــت كافــی، ماننــد تحصیــات، توانایــی، 

ــند.  ــته باش ــی و... داش ــار اجتماع اعتب
بــا ایــن توضیــح مشــخص می شــود كــه تمایــل بــه حضــور مســتقیم 
ایدئولــوژی  بــه  مربــوط   

ً
صرفــا سیاســی اجتماعی  عرصــۀ  در  مــردم 

پوپولیســم اســت و دموكراســی تمایلــی بــه ایــن نــوع حضــور نــدارد.

خطرات حضور مستقیم مردم برای مردم ساالری 

كــردن نقــش مــردم  كــه اشــاره شــد، حــذف و كمرنــگ  همانطــور 
نظــام  چارچــوب  در  و  اســت  مردم ســاالری  مخالــف  حكومــت،  در 
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مــردم  كــه  اســت  معتقــد  مردم ســاالری  دارد.  قــرار  نخبه ســاالری 
بایــد مشــاركت مؤثــر و پرقــدرت در حاكمیــت داشــته باشــند. در 
عیــن حــال، ایــن مشــاركت نبایــد مســتقیم و بی واســطه باشــد؛ 
بلكــه برخــی نهادهــا بایــد بــه عنــوان واســطه وجــود داشــته باشــند 
كــه خواســت و ارادۀ مــردم را در مســیر درســت هدایــت نماینــد. 
مشــاركت غیرنهــادی و بی ضابطــۀ مــردم در عرصــۀ حكمرانــی، بــه 
مردم ســاالری آســیب می زنــد. برخــی از ایــن آســیب ها عبارتنــد از:
غلبــۀ نگاه هــای كوتاه مــدت: »رضایــت كوتــاه مــدت« بــرای بســیاری 
از مــردم بــر »منفعــت بلندمــدت« ارجحیــت دارد. بنابرایــن بــا حــذف 
نهــاد نمایندگــی، منفعت هــای بلنــد مــدت بــرای كشــور كم كــم كنــار 

گذاشــته می شــود.

غفلــت از مســائل واقعــی: مشــكات و مســئله های جامعــه نیــاز بــه 
 احساســی قــوی از مســئلۀ دارنــد، امــا 

ً
پژوهــش دارنــد. مــردم، عمومــا

ریشــه های مســئله و راه حــل آن را تشــخیص نمی دهنــد. بــا آگاهــی از 
ایــن ویژگــی  اســت كــه پوپولیســت ها، احســاس مســئله را بــه جــای 
مســئله ســر دســت می گیرنــد و مــردم را می فریبنــد. آنهــا ســخنانی 
می گوینــد كــه بــرای هــواداران گوش نــواز باشــد، نــه اینكــه واقعــا 
مشــكات آنهــا را حــل كنــد. ترامــپ، از نفــرت سفیدپوســتان آمریــكا 
از مكزیكی هــا و مســلمانان اســتفاده كــرد و ایــن اقلیت هــا را مانــع 
ــواداران  ــد. ایــن كار باعــث جلــب رضایــت ه ــكا خوان پیشــرفت آمری
شــد، امــا مشــخص اســت كــه محــدود كــردن اقلیت هــا، مشــكات 

آمریــكا را حــل نمی كنــد.

حــذف افــراد بــه جــای اصــاح روندهــا: اغلــب مــردم، مشــكات و 
فســاد را ناشــی از »اشــخاص« می داننــد و »روندها«یــی كــه تولیــد 
فســاد و مشــكل كرده را نمی بینند. نتیجۀ تصمیم ســازی مســتقیم 
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معیــوب.  روندهــای  اصــاح  نــه  اســت  اشــخاص  حــذف  مــردم، 
سیاســت مداران پوپولیســت در همیــن راســتا »انتقام جویــی« را 
برجســته می كننــد و مبــارزه بــا فســاد را از طریــق دشــمنی بــا افــراد 
منفــور جامعــه پیگیــری می كننــد. بــا ایــن روش، »عدالــت« حاكــم 

نمی شــود. 

»احساســات  تصمیم گیــری،  مبنــای  وقتــی  كارشناســی:  كاهــش 
عمومــی مــردم« باشــد، جــا بــرای »كارشناســی علمــی و تخصصــی« 
تنــگ می شــود. در رأی گیری هــای مســتقیم بــرای تصمیم ســازی نیــز 
گزینــه ای رأی مــی آورد كــه بیشــتر خوشــایند مــردم باشــد؛ نــه گزینه ای 

كــه عقانی تــر و كارشناســی تر باشــد.

بیشــتر  اقلیت هــا  نمایندگــی،  دموكراســی  در  اقلیــت:  خاموشــی 
تحمــل می شــوند. نماینــدگان افــكار و آرای مختلــف ســعی می كننــد 
در  ســهمی  نیــز  اقلیت هــا  كــه  ببرنــد  پیــش  گونــه ای  بــه  را  امــور 
حاكمیــت داشــته باشــند. امــا بــا حــذف نهــاد نمایندگــی، اقلیــت 
نمی توانــد در برابــر ارادۀ اكثریــت بایســتد و حــق خــود را بگیــرد. در 
ایــن نظــام، زمینــه بــرای » دیكتاتــوری اكثریــت« بیشــتر فراهــم اســت. 
كــم ارزش شــدن قانــون: بــه اعتقــاد پوپولیســت ها »ارادۀ اكثریــت« 
تأمین كننــدۀ  قانــون  كــه  معتقدنــد  آنهــا  اســت.  قانــون  از  فراتــر 
در  دلیــل  همیــن  بــه  اســت.  فاســد  اقلیــت  ارادۀ  و  خواســت 
از دســت  را  و جایــگاه خــود  ارزش  قانــون  دموكراســی مســتقیم، 

می شــود. اكثریــت  ارادۀ  قربانــی  و  داد  خواهــد 
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نتیجه گیری: حاکمیت برای مردم یا حاکمیت توسط مردم؟

در  مــردم  بی واســطۀ  حضــور  از  مردم ســاالری  و  دموكراســی 
موظــف  را  حاكمــان  هرچنــد  نمی كنــد؛  حمایــت  تصمیم گیری هــا 
می كنــد كــه تصمیم هایــی بگیرنــد كــه بــرای اكثریــت مــردم قانع كننــده 
باشــد. وجــود نهادهــای نمایندگــی در نظام هــای مردم ســاالر باعــث 
بــر  و مبتنــی  كارشناســی  از یک ســو تصمیم گیری هــا  كــه  می شــود 
تاش هــای فكــری نخبــگان باشــد؛ و از ســویی دیگــر، بدون خواســت 
و ارادۀ مــردم نباشــد. تعــادل میــان كارشناســی بــودن و مردمی بــودن 

تصمیم ســازی ها حاصــل وجــود نهــاد نمایندگــی اســت.
پوپولیســت ها صرفــا معتقــد بــه حكومت »توســط مردم« هســتند- 
حتــی اگــر تصمیــم مــردم، غیركارشناســی و غیرعلمــی باشــد. در حالــی 
ــرای مــردم« تمایــل بیشــتری دارنــد و  كــه نخبه ســاالران، بــه گــزارۀ »ب
معتقدنــد كــه هرچــه دخالــت عمــوم مــردم در حكومــت كمتــر باشــد 
در  كــه  اســت  واســطه ای  نمایندگــی،   نهــاد  اســت.  مــردم  نفــع  بــه 
نظام هــای مردم ســاالر تضمیــن می كنــد كــه حاكمیــت بــه صــورت 
متعــادل توســط نخبــگان و مــردم اعمــال می شــود. توجــه مطلــق بــه 
خواســت مــردم یــا تصمیم ســازی انحصــاری نخبــگان، بــه یــک انــدازه 
بــرای دموكراســی و مردم ســاالری خطرنــاک اســت و منافــع مــردم را در 
خطــر قــرار می دهــد. حفــظ و ادامــۀ نهــاد نمایندگــی تضمیــن می كنــد 
كــه حاكمیــت بــه شــكل متعادلــی توســط مــردم و بــرای مــردم اســت.
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انتخــــــــــاب دائمــــــی؛ 
طرحـــــــــــی بــــــــــــــــــرای 
آینــــــده نماینــــــــدگی

تحــوالت پرشــتاب اجتماعــی و برخــی روندهــای 
، امــكان ظهــور درک جدیــدی از معنــای  نوظهــور
نمایندگــی را فراهم آورده اســت. دیجیتالی شــدن، 
در  كــه  اســت  نوظهــور  روندهــای  ایــن  از  یكــی 
داده  نشــان  را  خــود  حــدودی  تــا  هــم  رای گیــری 
اســت. امــروزه همگرایــی ابزارهــای الكترونیكــی 
ماننــد گوشــی و تلویزیــون و اینترنــت باعث شــده 
هویــت  احــراز  بــرای  هــم  افزون تــری،  امــكان  تــا 
ایــن  شــود.  فراهــم  مشــاركت  افزایــش  هــم  و 
همگرایــی شــتاب بخِش تحقــق طرحــی اســت كــه 

آینــده نمایندگــی می تــوان ترســیم نمــود. از 

طرحی برای نمایندگی آینده

جامعــه،  اعضــای  از  عضــو  هــر  ح،  طــر ایــن  در 
لوایــح  و  ح هــا  طر رای گیــرِی  در  رأســا  می توانــد 
ــتره ی  ــه گس ــی ب ــا مجلس ــی ب ــد. گوی ــاركت كن مش
اظهــار  امــكان  آن  در  كــه  مواجهیــم  ایــران  كل 
نظــر در مــورد همــه چیــز بــرای همــه كــس وجــود 

کوهــــــــــــــــــــــی  احمــد 
مدرس و پژوهشگر 
حوزه آینده پژوهی

در میــدان عمــل،  ایــده ای  كــه تحقــق چنــان  اســت  روشــن  دارد. 
قــدری خام اندیشــانه بــه نظــر می رســد، آن هــم بــه ایــن دلیــل كــه 
صرف نظــر از امــكان عملــی ایــن رأی گیــری، رأی دادن نیازمنــد تحلیــل 
مســائل اســت و امــكان چنیــن تحلیلــی بــرای همــه فراهــم نیســت. 
 بــه افــرادی نیــاز داریــم كــه تخصصــی  راجــع بــه مســائل و 

ً
مــا اساســا

نیازهــای مــا بیندیشــند و داده هــا و تحلیل هــای مــورد نیــاز حكمرانی 
و سیاســت گذاری را فراهــم آورنــد. در اینصــورت، اگــر رأی دادن در 
مســئله ای نیازمنــد نظــر تخصصی باشــد، غیرمتخصصــان می توانند 
ــد.  ــم بگیرن ــا تصمی ــرف آن ه ــا از ط ــد ت ــت دهن ــی وكال ــه متخصصان ب
البتــه ایــن وكالتــی اختیــاری، محــدود و موقتــی خواهــد بــود؛ هــر فــرد 
از رأی دهنــدگان می توانــد در هــر مــورد رأســا رای بدهــد، یــا رأیــش 
را در مســئله ای بــه وكیلــی و در مســئله ای دیگــر بــه وكیلــی دیگــر 
تفویــض كنــد، یــا بــرای مدتی معین، حــق رأی خود را در همه مســائل 
بــه وكیلــی معیــن واگــذار كنــد، یــا حتــی بــه شــكلی تخصصــی، رأی 
خــود را در زمینــه ای )مثــًا فرهنگــی( بــه وكیلــی و در زمینــه ای دیگــر 
)مثــًا اقتصــادی( بــه وكیلــی دیگــر واگــذار كنــد، نیــز اگــر سرنوشــت 
مســئله ای بــه هــر دلیلــی اهمیتــی خــاص بــرای او یافــت، بی وســاطت 
 رأی بدهــد. همــه ی این هــا بــه راحتــی از طریــق 

ً
هیــچ وكیلــی شــخصا

ســامانه های مجــازِی در اختیــاِر افــراد امكان پذیــر اســت.
حِ  آینــده ی نمایندگــی، امــكان منتقــل  یكــی از جهــاِت اساســی طــر
مثــل  نهادهایــی  اســت.  نهادهــا  بــه  افــراد  از  رأی«  »حــق  شــدن 
ــتر  ــد نقــش بیش ــده می توانن ــتگذاری در آین ــكده های سیاس اندیش
ــن  ــد. ای ــا كنن ــی ایف ــای سیاس ــاخت تصمیم ه ــتقیم تری در س و مس
مســاله نــه تنهــا نظــام نمایندگــی را تضعیــف نمی كنــد، بلكــه بــه 
ح جدیــد نمایندگــی،  واســطه تخصصی شــدِن جایــگاه وكالــت درطــر
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نیــاز بیش تــری بــه نمایندگــی احســاس خواهیــم كــرد و بــا روشــن 
شــدن اهمیــت بیــش از پیــش آن، بیشــتر بــر حــذر خواهیــم بــود 
بــه  نهــاد تخصصــی،  یــك  نیفتیــم. وكالــت  بــه دام پوپولیســم  تــا 
مراتــب بیــش از وكالــت فــردی )كــه عمومــا در معــرض ترجیــح منافــع 

شــخصی و گروهــی بــر منافــع همگانــی اســت( قابــل اتــكا اســت.
  

ح مزایای طر

ح نمایندگی آینده، دست كم سه مزیت ویژه دارد: طر

1. گــذار از رأی گیــری محلــی بــه رای گیــری تخصصــی: فــرض كنیــم یــك 
شــهروند ایامــی می خواهــد در انتخابــات شــركت كنــد و نماینــده ای 
قابــل اطمینــان در هــر حــوزه ای كــه خــود عاقــه دارد )مثــًا حــوزه 
نفــت و انــرژی( انتخــاب كنــد. پرواضــح اســت كــه بیــن نماینــده ایــام 
بــودن و  صاحیــت سیاســت گذاری در حــوزه نفــت و پتروشــیمی، 
هیــچ  تازمــی وجــود نــدارد. از قضــا چنیــن موقعیــِت نمایندگــی، 
عنصــر عمومیــت را دســت كم بیــش از موقعیــت فعلــِی نمایندگــی 
در ایــران، تأمیــن خواهــد كــرد. فهــم ایــن مســأله چنانكــه اشــاره شــد 

از رهگــذر تناظــِر محلی گرایی-تخصــص گرایــی قابــل فهــم اســت.

2. گــذار از الگــوی رأی جغرافیایــی بــه الگــوی رأی هویتــی: نمایندگــی 
در معنــای كنونیــش در ایــران، در درون قلمــرو و مــرز جغرافیایــی 
 انتخــاب نیــز بــر مبنــای چنــان نگاهــی صــورت 

ً
تعریــف می شــود. تبعــا

می پذیــرد. بــه بیانــی دیگــر، محــور انتخــاب و حــق انتخــاب عمیقــا 
ح  طــر در  اســت.  جغرافیایــی  مختلــف  محدوده هــای  بــه  وابســته 
جدیــد از نمایندگــی، می تــوان بــه جــای یــک شــهروند محصــور در یک 
ــر اســاس هویت هــای  ، ب ــر هویــِت قلمرومحــور جغرافیــاِی مبتنــی ب
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ــه  ــت ب ــود، دس ــی موج ــِم اجتماع ــده در درون نظ ــف ش ــر تعری متكث
ــک و  ــت ایدئولوژی ــی، هوی ــت قوم ــی، هوی ــت طلبگ ــاب زد. هوی انتخ
ســایر خرده هویت هــا نمونــه ای از هویت هــای برســاخته و جدید نــد 
امــكان  انــد.  توســعه  و  تضییــق  یــا  جابجایــی  حــال  در   

ً
دائمــا كــه 

بازشــدن هویت هــا یــا جابجایــی آن هــا، ســیالیت و در نتیجــه پویایــی 
خاصــی بــه جامعــه می بخشــد و مبنایــی اســت بــرای قانون گــذاری و 

ــه. ــی جامع ــورات هویت ــا تط ــب ب ــت گذارِی متناس سیاس

ح جدیــد، موقعیت هــای پیاپــِی تصمیــم  ۳. مشــاركت فراگیــر: در طــر
و نظــارت خلــق می شــود، بــه ایــن واســطه مشــاركت نیــز افزایــش 
می یابــد. ایــن كــه هــر آن، امــكان ســلِب وكالــت از كســی و واگــذاری 
آن بــه دیگــری )اعــم از فــرد یــا نهــاد( وجود داشــته باشــد، میل بــه رأی 
دادن و احســاس مســئولیت در قبــال آن را همزمــان باالتــر خواهــد 
بــرد. بــه ایــن ترتیــب عــاوه بــر آن كــه موقعیت هــای بیشــتری بــرای 
بهتــری هــم  و  رأی دهنــدگان بیشــتر  رأی دادن خواهیــم داشــت، 

خواهیــم داشــت.
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نماینـــــــــــــــــــــــــــــــدگی    و
 وارونه گویـــــــــــــــــــــــــــــــــی 
روشنفکــری  تجددخواه

ــه القــا  در ادبیــات سیاســی رایــج در ایــران، اینگون
می شــود كــه نمایندگی خواهــی و پارلمانتاریســم، 
ــه  ــن، جامع ــت و ای ــدد اس ــه متج ــت جامع خواس
ســنتی اســت كــه از ایــده نمایندگــی روی گــردان 
از قضــا  اســت.  وارونه گویــی  نوعــی  ایــن  اســت. 
ــدد  ــد و درص ــی را برنمی تاب ــه نمایندگ ــی ك آن نگاه
ــا مــردم اســت،  ایجــاد نوعــی رابطــه پوپولیســتی ب
ریشــه در روشــنفكری متجــدد و مشــروطه ایرانــی 
ایــران  در  تجددخــواه  روشــنفكری  تجربــه  دارد. 
نشــان داده كــه باألصالــة شــأنی بــرای مــردم قائــل 
نیســت و بــه همیــن دلیــل، ایــن جریــان، بــه چیزی 
بــه نــام نماینــده ی مــردم بــاور نــدارد. نمایندگــی 
تــا جایــی بــرای روشــنفكران اعتبــار دارد كــه خــود، 
منتخــب ملــت شــوند، در غیــر ایــن صــورت آن را 

ــد. ــد تابی برنخواهن
امــروزه تمــام اركان نمایندگــی در معنای مترقیش 
ــنی  ــامی به روش ــوری اس ــی جمه ــون اساس در قان
بازتــاب یافتــه اســت. دفــاع از قانــون اساســی و یــا 
ضدیــت بــا آن، ســنجه ای قابــل اطمینــان اســت 

مهدوی زادگان داود 
دانشیار پژوهشگاه  
علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی
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بــرای ارزیابــی واقعــِی پایبنــدی بــه ایــده نمایندگــی. جریــاِن انقــاب 
اســامی )یعنــی همیــن جریانــی كــه توســط روشــنفكری متجــدد بــه 
عنــوان جریــان ســنتی و ضد مــدرن معرفــی می شــود( مدافــع اصلــی 
قانــون اساســی اســت و جریــان تجددخــواه مصــر بــر تغییــر ســاختار 

قانــون اساســی اســت.
مبنــای ادعــای جریــان تجددخــواه در ضــرورت تحــول ســاختار قانــون 
اساســی جمهــوری اســامی ایــران بلكــه بــه تعبیــر دقیق تــر، انحــاِل 
نمایندگــی و بی اثــر كــردن آن، ایــن اســت كــه جامعــه و روندهــای 
اجتماعــی مفهومــی بــه شــدت پویاســت و طــی چهــل ســال گذشــته 
ایــن رونــد پویایــی پرشــتاب تر نیــز شــده، حــال آنكــه ســاختار قــدرت 
و مهم تریــن قانــوِن پشــتیبان آن، یعنــی قانــون اساســی، بی اعتنــا 
بــه پویایــی روندهــای اجتماعــی، دســت نخورده باقــی مانــده اســت.

می كننــد  ح  طــر را  ادعایــی  چنیــن  كــه  كســانی  از  بایــد  و  می تــوان 
ســاختار  تغییــر  و  اجتماعــی  تحــوالت  میــان  تازمــی  چــه  پرســید: 
نمایندگــی در قانــون اساســی جمهــوری اســامی اســت؟ از قضــا  
مــردم بــا همیــن قانــون اساســی و بــا همیــن نظــام نمایندگــی، ایــن 
ــد و ایــن  ــر را رقــم زدن تحــوالت و پویایــی اجتماعــی چهــل ســال اخی
تحــوالت هــم، بــا همیــن قانــون اساســی شــكل گرفته اســت. این كه 
بــا بهانــه ی تحــوالت اجتماعــی و پویایی جامعــه، از قانون اساســی ای 
كــه مترقی تریــن نظام هــای نمایندگــی در آن انعــكاس یافتــه، مطالبــه 
تغییــر شــود، چیــزی جــز ضدیــت بــا ایــده نمایندگــی نیســت. بخــش 
 بــه واســطه همین 

ً
عمــده ای از تحــول و پویایــی جامعــه ایرانــی دقیقــا

مــا  قانــون اساســی  اســت.  گرفتــه  قانــون اساســی فعلــی شــكل 
نــه تنهــا از تحــوالت و پویایــی اجتماعــی عقــب نمانــده، بلكــه خــود 

موجــد چنــان تحوالتــی بــوده اســت. 
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، بــر  برخــی تلقی هــا نیــز بــا مسكوت گذاشــتن بحــث از تغییــر ســاختار
ضرورت تغییر و تحول در روایت ها و كنشــگران برای عبور از بحران 
نمایندگــی در ایــران تاكیــد می كننــد. از قضــا خــود جریــان مدافــع 
انقــاب اســامی قائــل بــه تغییــر روایت هــا و كنشــگران اســت و ایــن 
ــامی  ــاب اس ــات انق ــه حی ــرای ادام ــدی ب ــرورت ج ــک ض ــاله را ی مس
برمی شــمرد. امــا پرواضــح اســت كــه ایــن تغییــر روایــت نبایــد بــه 
اســتحاله فراروایــت انقــاب و اجتهــاد علیــه نــص بی انجامــد. تغییــر 
روایــت در اینجــا بــا همــان مكانیســم اجتهــاد پویــا صــورت می گیــرد و 
زمینــه را بــرای انعطــاف در مدیریــت و ســاماندهی حیــات اجتماعــی و 
نیــز رفــع آســیب های نظــام مبتنــی بــر نمایندگــی و تــاش بــرای ارتقای 
آن فراهــم مــی آورد. نــوع نگــرش جریــان تجددخــواه بــه  كارآمــدی 
تغییــر روایــت و یــا تغییــر كنشــگران، كامــًا پوپولیســتی و تبلیغاتــی 
ح عوامانــه چنیــن  ح می شــود. طــر اســت و معمــواًل عوامانــه هــم طــر
مباحثــی از جملــه بــه ایــن دلیــل اســت كــه مــا در ایــران، روشــنفكِر 
فیلســوف و یــا فیلســوِف روشــنفكر نداریــم. در پــِس پشــِت گفتــار 
ج طلبــی وجــود  ج و مر روشــنفكری تجددخــواه در ایــران، نوعــی هــر
دارد. مــا نبایــد حافظــه تاریخی مــان را از دســت بدهیــم. ایــن جریــان 
چنــان از تغییــر و تحــول و بحــران نمایندگــی در ایران ســخن می گوید 
كــه گویــا تجــدد هیــچ ســابقه ای در ایــران نــدارد و مــا هیــچ تجربــه ای 
از آن نداریــم. مــا نمی توانیــم تجربــه تاریخــی حكومــت تجددخــواه را 
دســت كم بگیریــم. فرامــوش نكنیــم روشــنفكری تجددخــواه كــه از 
همــه بیش تــر مدعــی دفــاع از ایــده نمایندگــی اســت، همانــی اســت 

كــه تــاج شــاهی را بــر ســر رضاخــان گذاشــت.    46
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شرایط دموکـــــــــراسی 
نداریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

دموكراســی یكــی از صورت هــای متاخــر نمایندگــی 
در  دارد؛  گوناگونــی  صورت هــای  خــود  كــه  اســت 
سیاســی  علــوم  محققــان  از  بعضــی  كــه  حالــی 
دموكراســی مســتقیم را صــورت اصلــی دموكراســی 
دموكراســی  بــه  هابرمــاس  و  رالــز  دانســته اند، 
اینكــه  امــا عمــًا  رایزنانــه قائلنــد.  یــا  مشــورتی و 
دموكراســی در هر جایی چیســت، به شــیوه تحقق 
دموكراســی های  در  اســت.  مربــوط  آن  تاریخــی 
باســابقه، نهــاد انتخابــات در آخریــن مراحــل، یعنــی 
پــس از تحقــق دیگــر پیــش شــرط ها و نهادهــای 
دموكراســی شــكل گرفت، ولــی در دموكراســی های 
نــو مســیر معكــوس بــود و نهــاد انتخابــات پیــش 
از فراهــم آمــدن پیش شــرط ها و مقدمــات پدیــد 
آمــد. انتخابــات در شــرایطی كــه مقدمــات قبلــی 
وجــود  از  نشــانی  نمی توانــد  نشــده،  فراهــم  آن 
پیش شــرط  ســه  ادامــه  در  باشــد.  دموكراســی 

برمی شــمرم: را  دموكراســی  اصلــی 
سیدعلی میرموسوی
دانشیار دانشگاه مفید
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دولت قوی

نخســتین شــرط دموكراســی از نظــر دیویــد بیتــام وجــود یــك دولــت 
قــوی اســت، دولتــی كــه بتوانــد قانــون وضــع كنــد و خــود نیــز بــه آن 
قانــون پایبنــد باشــد. مــراد از دولــت در ایــن جــا تنهــا قــوه مجریــه 
نیســت، بلكــه مجموعــه مناســبات عینیت یافته در نهــاد حكومت 
اســت. برخــی چــون فوكویامــا برآننــد كــه یــك بوروكراســی قــوی و 
كارآمــد، مقدمــه یــك دموكراســی قدرتمنــد اســت. بــه عباراتــی شــرط 
دموكراســی كارآمــد از منظــر فوكویامــا وجــود یــك دولــت باثبــات و 
باظرفیت هــای بــاال اســت. بــا ایــن حســاب، اگــر بخواهیــم بــدون یــك 
دولــت قــوی ِوِبــری دســت بــه نوســازی بزنیــم، نــه تنهــا به دموكراســی 

نخواهیــم رســید،  بلكــه دچــار زوال سیاســی خواهیــم شــد. 

 نظام حزبی

نظــام حزبــی الزمــه ی ضــروری و تضمین كننــده ی دموكراســی اســت. 
مــا در ایــران حــزب داریــم، امــا حكمرانــی حزبــی نداریــم. از ایــن جهــت، 

نظــام نمایندگــی ناتــوان از بازنمایــی عمومــی مــردم اســت.

برابری سیاسی

از پیش شــرط های اساســی نمایندگــی، پذیــرش برابــری سیاســی و 
پایبنــدی بــه آن اســت. ایــن برابــری، هــم مفهومــی فلســفی اســت در 
مقــام نظریــه ی پایــه ی عدالــت، هــم مفهومــی سیاســی اســت ناظــر 
بــه ســازماندهی اجتماعــی و مشــاركت. بــه تعبیــر ارســطو، هیــچ چیــز 
بیــش از نابرابــری نمی توانــد دوســتی مدنــی و مشــاركت در دولــت را 
تضعیــف كنــد، تعبیــری كــه شــاید بــه هــر دو معنــای برابــری بازگــردد. 
برابــری سیاســی بــر اصــل بهره منــدی برابــر انســان ها از شــرافت و 
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كرامــت اســتوار اســت. بــر ایــن پایــه اســت كــه انســان ها می تواننــد 
از عاقــه  و موقعیــت برابــر در تصمیم گیــری جمعی برخوردار باشــند. 
اعضــای  یكســان  تاثیر پذیــری  بــا  مــازم  برابــر  موقعیــت  و  عاقــه 
یكســان  اگرتاثیرپذیــری  اســت.  جمعــی  تصمیم هــای  از  جامعــه 
آنــان   

ً
طبیعتــا اســت،  بی معنــی  هــم  عاقــه  در  نابرابــری  نباشــد، 

كــه بیشــتر تاثیــر می پذیرنــد مشــاركت بیشــتری هــم در ســاخت 
ــت در  ــی عضوی ــح چگونگ ــر توضی ــت براب ــد. موقعی ــی می كنن سیاس
یــک اجتمــاع وابســته؛ بــرای مثــال عضویــت پــدر و مــادر در خانــواده 
ــا عضویــت معلــم و دانش آمــوز در كاس  ــر نیســت، ی ــد براب ــا فرزن ب
درس برابــر نیســت، ازایــن رو دموكراســی در اداره آن هــا معنــی ندارد. 
اگــر در نظــام اجتماعــی و سیاســی هــر نابرابــری از پیش مفروضــی 
باشــد، مثــًا از نظــام اجتماعــی و سیاســی تصــوری چــون خانــواده یــا 
مدرســه  یــا پــادگان یــا اداره باشــد، نمی تــوان بــه وجــود دموكراســی در 

آن جامعــه امیــدی داشــت.
بــدون ایــن پیش شــرط ها دموكراســی در جایــی برقــرار نمی شــود و 

اگــر مظاهــری از آن هــم دایــر شــود دیــری برقــرار نمی مانــد.
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مفهــوم  چالـــــــــــــــــــش 
نمایندگی و ضــــــرورت 
بازاندیشــــــــــــــــــــــــــــــــــی 
در حکمـــــرانی تقنینی

پرســش از چیســتی و ماهیــت نمایندگــی را شــاید 
بــه پرســش معــروف و پربســامِد  بتــوان وابســته 
شایســته  كســی  "چــه  دانســت:  سیاســت  تاریــخ 
پرســش  دو  ایــن  گرچــه  اســت؟"  فرمانروایــی 
روی  هیــچ  بــه  امــا  دارنــد  متفاوتــی  ســویه های 
افاطــون،  ارســطو،  نیســتند.  هــم  بــا  بی نســبت 
فارابــی و ســایر فیلســوفان سیاســی كاســیک هــر 
یــک پاســخی بــه ایــن پرســش اساســی داده انــد امــا 
در قــرن بیســتم، ایــن مســاله یــك پاســِخ تقریبــا بــه 
طــور همگانــی پذیرفتــه شــده یافتــه اســت: مــردم 
بایــد حكومــت كننــد1 بــاری، بــه رغــم اجمــاع بــر اصــل 
حكمرانــی مردمــی یــا همــان دمكراســی، ســاز و كار 
تحقــق ایــن نــوع از حكمرانــی، معركــه آرا بــوده اســت. 
البتــه آنچــه كــه در ایــن میــان مســلم اســت ایــن 
امــروز مشــاركت  كــه در دمكراســــــــــــی های  اســت 

1 . هیوود، آندره. مقدمه نظریه سیاسی

اد محســن جبارنــــــــــژ
پژوهشگــر دفتر مطالعات 
بنیادین حكمـرانی مركز 
پژوهش های مجلــــس

مســتقیم شــهروندان در حكومت ممكن نیســت. و از این رو نهاد 
ــا ایــن وصــف، پرواضــح  و اصــل نمایندگــی اجتناب ناپذیــر اســت2. ب
تحقــق  در  تســهیل  نمایندگــی،  نهــاد  ایجــاد  از  هــدف  كــه  اســت 
عاملیــت اراده عمومــی در امــر سیاســت و حكومــــــــت بــوده اســت
)ولــو بــه واســطه تــن دادن به مشــاركت كمینــه كه به واســطه عدول 
از مشــاركت سیاســی مســتقیم و تــن دادن بــه مشــاركت سیاســی 
غیرمســتقیِم مبتنــی بــر نمایندگــی اتفــاق می افتــد۳(. حــال می تــوان 
ح نمــود كــه آیــا آنچــه به واقــع در صحنــه حكمرانی  ایــن پرســش را طــر
بــه وقــوع می پیونــدد، آن چیــزی اســت كــه غــرض و جهــت مفهــوم 
نمایندگــی محســوب می شــود؟ یعنــی حاكمیــت مــردم؟! البتــه وقتی 
ــوی  ــه س ــا ذهــن ب ــود غالب ــوم نمایندگــی ســخن گفتــه می ش از مفه
مفهــوم متاخــر آن یعنــی نمایندگــی پارلمــان مــی رود امــا بایــد توجــه 
ــه  ــه اصــل مفهــوم حكومــت برمی گــردد و ب داشــت كــه نمایندگــی ب
هیــچ وجــه مختــص قــوه مقننــه نیســت  كــه می تــوان ردپــای آن را نیــز 
تــا قوانیــن افاطــون جســت. در واقــع هــم ســلطنت مطلقــه هابــزی 
ــت  ــر دو حكوم ــذاری ه ــر مجلــس قانونگ ــی ب ــِت مبتن ــم حكوم و ه
بــر نمایندگی انــد. عمــده نظام هــای حكمرانــی موجــود در  مبتنــی 
ــق  ــر دو از مصادی ــی ه ــتی و پارلمان ــام ریاس ــژه دو نظ ــه وی ــز ب ــا نی دنی
مهــم دولــت نماینده اند)دولــت بــه معنــای عــام در اینجــا مدنظــر 

اســت نــه صرفــا قــوه مجریــه(

2 . بشیریه حسین، درس های دمكراسی برای همه
۳. این نكته گاه مطرح می شود كه به هر حال دمكراسی نمی تواند توسط ماهیت نهادهای 
نماینده صدمه نبیند. خواه دولت نماینده نقش دولت را فراتر از آنچه سنت دمكراتیك 
توصیه می كند تقلیل دهد، بدان گونه كه همه جا چنین است و خواه ندهد تغییر قانونگذاری 
به  مستقیم  قانونگذاری  از  شهروند  كردن  دگرگون  بنابراین  و  نماینده  به  مستقیم  از 
رضایت دادن به انتخاب های دیگران، بنیانا موضع مولفه های دمكراتیك را نقض می كند. برای 
توضیحات بیشتر ر.ك به: اندرو لوین؛ طرح و نقد نظریه لیبرال دمكراسی؛ ترجمه و تحشیه 

انتقادی: سعید زیباكام.
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نــگاه  یــك  بــا  كردیــم.  ح  طــر كــه  پرسشــی  آخریــن  بــه  برگردیــم 
آسیب شناســانه بــه مفهــوم نمایندگــی در ایــران بــه نظــر می تــوان 
دو مخاطــره جــدی را در جهــت كم اثــر شــدن معنــای نمایندگــی) 
منافــع  پی گیــری  اول  مخاطــره  برشــمرد:  آن(    زوال  نگوییــم  اگــر 
گاهــا متعــارض محلــی و غفلــت از مســاله منافــع ملــی اســت. زمانــی 
ادمونــد بــرك در یــك ســخنرانی بــر ایــن نكتــه بنیادیــن تاكیــد كــرد 
كــه "پارلمــان مجلــس مشــورتی یــك ملــت اســت بــا یــك منافــع، 
منافــع همــه" ایــن بــه ایــن معناســت كــه نبایــد مجلــس بــه عرصــه 
منازعــه منافــع محلــی و منطقــه ای تبدیــل شــود. قانونــی هــم كــه 
مجلــس می گــذارد بایــد تامین كننــده منافــع ملــی باشــد.4 امــروزه 
پارلمــان در ایــران هــم بواســطه تعقیــب منافــع متعــارض محلــی و 
ــه امــر ملــی و منافــع ملــی توســط برخــی نماینــدگان و  بــی توجهــی ب
هــم تقلیــل مفهــوم نمایندگــی از سیاســت گری بــه تنظیم گــری، در 
معــرض مخاطــره ای جــدی  قــرار گرفتــه اســت. مخاطــره دوم از حیــث 
مشــاركت مســتقیم مــردم بــه واســطه گســترش وســایل ارتبــاط 
را  كــه مشــاركت  بــه ویــژه شــبكه های اجتماعــی اســت  جمعــی و 
محــدود بــه نمایندگــی نمی دانــد و بنــا بــه تعبیــری مشــاركت مبتنــی 
بــر نمایندگــی را بــه دمكراســی مســتقیم آتنــی تبدیــل كــرده اســت. 
بــه هــر حــال اینهــا مســائل مهمی انــد و متناســب بــا آن بایــد صحنــه 
سیاســت و حكمرانــی را بازآرایــی مجــدد كــرد و بــه آینــده حكمرانــی در 

كشــور اندیشــید.

4 . رهبر انقاب نكات مهمی در این زمینه خطاب به نمایندگان مجلس نهم دارند: تاریخ 
7خرداد1۳91 پیام به مناسبت آغاز به كار نهمین دوره مجلس شورای اسامی. امام خمینی 
هم در تاریخ 18 خرداد 60 تصریح می كند كه قانون برای نفع ملت است. برای نفع جامعه 

است. برای نفع بعضی اشخاص و بعضی گروه ها نیست.
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مجلــس  نماینــده ی  دوره   7 شــما  ســام.  باهنــر  مهنــدس  آقــای 

كاری كامــل  عمــر  یــك  مــا،  امــروز  حســاب  بــه  بوده ایــد، 

علیكم السالم. پوست كلفت بوده ام

بــه گمــان مــن حرفــه ای بوده ایــد. می دانســتید كارتــان چیســت و 
بلــدش بوده ایــد. در مجلــس كــه بوده ایــد از مؤثرترین هــا بوده ایــد 
و بعــد از مجلــس هــم هنــوز صدایتــان شــنیده می شــود، بــه ویــژه كــه 
نگاهــی بــه بازنگــری ســاختار حكمرانــی در كشــور داریــد. بیاییــد امــروز 
 مجلــس بیــش 

ً
ایــن بازنگــری را از خــود مجلــس شــروع كنیــم. ظاهــرا

از هــر نهــاد دیگــری در حكمرانــی كشــور خواهــان تحــول اســت. آقــای 
قالیبــاف كــه ریاســت مجلــس یازدهــم را بــر عهــده دارد از ابتــدا كارش 
بــا چهــار شــعار مردمی ســازی، هوشمندســازی، شفاف ســازی و  را 
كارآمدســازی كلید زده، اما معنای این شــعارها و نحوه ی تحققشــان 
چنــدان روشــن نیســت و حتــی بعضــی ایــن شــعارها را در تعــارض 
ــد ایــن شــعارها در راســتای چــه  ــد دی ــه عــاوه بای ــا هــم می بیننــد. ب ب
آسیب شناســی از وضعیــت مجلــس در ایــران اســت، اصــًا اصــاح 

ــر محمدرضــا باهنـــــــــ
نماینده اسبق مجلـــــــــس

نهــاد مجلــس كاری اســت كــه از درون مجلــس بایــد شــروع شــود 
یــا منــوط بــه یــك بازنگــری كلــی در ســاختار سیاســی مــا اســت. هــر 
چــه هســت بــه نظــر می رســد امــروز وضــع مجلــس طــوری اســت كــه 
ــا كًا از آن بیرونــش  می تــوان در دایــره ی سیاســت ایــران دورش زد ی

گذاشــت. نظــر شــما چیســت؟ چالــش اصلــی كجــا اســت؟

خــب، از مــن انتظــار یــك صورتبنــدی نظــری نداشــته باشــید، مــن 
چنــدان فرصتــی بــرای درس و بحــث نداشــته ام، خیلــی عملیاتــی 
نــگاه می كنــم. ببینیــد، متوســط حضــور نماینــدگان  بــه مســئله 
حوزه هــای  اســت.  بــوده  دور   1.5 اســالمی  شــورای  مجلــس  در 
بــه  ، نماینــده ی جدیــدی  كــه در هــر دور انتخابیــه ای می شناســم 
مجلــس فرســتاده اند. ایــن یعنــی نمایندگــی یــك رابطــه ی موقــت 
وعده هــای  نامزدهــا  ســایر  بــا  رقابــت  در  نمایندگــی  نامــزد  بــوده. 
از  تــا رأی رأی دهنده هــا را بگیــرد،  اگــر  بیشــتر و بیشــتری می دهــد 
میــان آن خــاك و خــون گذشــت و بــه مجلــس راه یافــت، تــازه دســت 
آشــنایی بــا  كــم بــا 200 نماینــده ی دیگــر روبــرو می شــود كــه هیــچ 
آن هــا نــدارد، تــا بیایــد بــا آن هــا ســالم و علیكــی پیــدا كنــد و روحیــات 
را بشناســد وقــت  و گرایشاتشــان و مواضــع و خواسته هایشــان 
 نــه ســابقه ی 

ً
زیــادی از نمایندگــی را از دســت داده، بعــد هــم عمدتــا

قانونگــذاری دارنــد، و نــه شــناختی تجربــی یــا تحصیلــی از مســائل 
، چنــد صباحــی هــم صــرف این می شــود كــه نماینده ی  اداره ی كشــور
تــازه وارد بــا ســعی و خطــا چیــزی از ایــن مســائل بفهمــد و ســازوكار 
قانونگــذاری را بشناســد. از آن طــرف، هــر هفتــه بایــد بــه حــوزه ی 
انتخابیــه برگــردد و جوابگــوی وعده هایــی كــه داده و حتــی توقعــات 

شــخصی مــردم باشــد.
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در شــهرهای بــزرگ بعیــد می دانــم خیلی هــا نــام نمایندگانشــان را هــم 
بدانند

در شــهرهای بــزرگ بلــه، مــن كــه خــودم سیاســی هســتم همیــن اآلن 
بیــش از ده نــام از نماینــدگان تهــران به خاطر ندارم، اما در شــهرهای 
 می دانــد 

ً
كوچــك وضــع فــرق می كنــد. طــرف در شــهر كوچــك دقیقــا

بــه چــه كســی رأی داده و حتــی در مســائل خانوادگیــش هــم از او 
مطالبــه دارد، مطالباتــی كــه بســیاری از آن هــا از حیطــه ی اختیــارات و 
ج اســت، امــا نماینــده نمی توانــد آن هــا را  توانایی هــای نماینــده خــار
رد كنــد، چــون می خواهــد رأی مــردم را بــرای دور بعــد داشــته باشــد. 
ــه  ــد نام ــر ص ــده در روز ب ــك نماین ــی ی ــاء. گاه ــین امض ــود ماش می ش
كار  او  از  طــرف  می دهــد،  ارجــاع  و  می نویســد  حاشــیه  بیشــتر  یــا 
خواســته،  بــه مدیــر كل كار ارجــاع می دهــد، حــاال مدیــركل كار چــه 
كاری می توانــد بكنــد توجهــی نــدارد. خالصــه ایــن كــه نماینــدگان 
بــا دامــن زدن بــه مطالبــات مــردم، بــدون در نظــر گرفتــن حــدود 
نمی تواننــد  و  می آینــد  مجلــس  بــه  و  می آورنــد  رأی  امكاناتشــان 
از  را  انتخابیه شــان  حــوزه ی  و  ببرنــد  پیــش  از  كاری  نمی رســند  و 
ــر  ــر دیگ ــك نف ــا ی ــد ت ــام می كنن ــان را بدن ــی و خودش ــان ناراض خودش
ح  بیایــد و بگویــد نماینــده شــما هیــچ كاری بــرای شــما نكــرده و بــا طــر
مطالبــات جدیــد، رأی مــردم را بگیــرد و دوبــاره روز از نــو و روزی از نــو.
حــاال شــما بگوییــد اصــالً  نماینــده مجــال دارد حرفــی از مســائل و 
مصالــح ملــی بزنــد؟ مــن بــه حســب عــادت هنــوز بعضــی نطق هــای 
پیوســته  نماینــدگان  می دهــم،  گــوش  رادیــو  از  را  نماینــدگان 
مطالباتــی را از بخشــهای مختلــف دولــت دارنــد، بــی آنكــه ببیننــد 
اصــاًل ایــن مطالبــات اولویتــی دارد یــا نــه، یــا آن دســتگاه و دولت توان 
پاســخگویی بــه ایــن مطالبــات را دارنــد یــا نــه. ایــن شــده یــك رونــد جا 

افتــاده در سیاســت مــا. آقــای علــی الریجانــی می گفــت: »در دیــدار 
ــان از  ــما مطالباتت ــیدم: ش ــی از او پرس ــره جنوب ــس ك ــس مجل ــا رئی ب
دولــت را چگونــه پیگیــری می كنیــد؟ گفــت: مــا ابتــدای هــر دوره 
مجلــس، مطالبــات همــه ی نماینــدگان را جمــع آوری می كنیــم، مثــاًل 
50 مطالبــه می شــود، بعــد می نشــینیم بــا نماینــدگان دولــت آن هــا 
را بــه ســه دســته تقســیم می كنیــم: اول، مطالباتــی كــه می تــوان بــه 
آن هــا پاســخ داد و فوری انــد، دوم،  مطالباتــی كــه نیــاز بــه برنامه ریــزی 
كــه  مطالباتــی  ســوم،  دارنــد،  دولــت  همیــن  بلندمــدت  اقــدام  و 
اصــاًل در حــدود تــوان ایــن دولــت نیســت. ایــن دســته ســوم را از 
همانجــا بــه عنــوان مطالبــات ممنــوع اعــالم می كنیــم و دیگــر هیــچ 
پیگــرد  ح،  طــر صــورت  در  و  نــدارد  را  آن هــا  ح  طــر حــق  نماینــده ای 
قانونــی خواهــد شــد.« در مجلــس مــا بــه مقــدورات دولــت توجهــی 

ــت. ــم اس ــه مه ــت ك ــه اس ح مطالب ــر ــان ط ــود، هم نمی ش
حــاال نــه فقــط مجلــس،  دولت هــا هــم همینطــور می آینــد و می رونــد. 
روی كار آمــدن دولت هــا در جمهــوری اســالمی، بــه ویــژه از دولــت 
مرحــوم هاشــمی بــه بعــد، بــا شــعار نــه بــه دولــت قبــل بــوده. هــر 
 هیــچ یــا افتضــاح 

ً
دولتــی تــالش كــرده كارنامــه دولــت قبــل را تقریبــا

نشــان دهــد تــا جایــی بــرای خــودش بــاز كنــد،  یعنــی بــاز هــم ایجــاد 
علیرغــم  می بینیــد  كــه  اســت  ایــن   . بیشــتر و  بیشــتر  مطالبــه ی 
شــده،  اســالمی  جمهــوری  دوره ی  در  كــه  بزرگــی  كارهــای  همــه ی 

احســاس رضایــت مــردم از حكومــت پاییــن و پایین تــر آمــده.
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 چالش اصلی ما خود نمایندگی است
ً
پس ظاهرا

نــه، چالــش اصلــی مــا نبــود ملزومــات نمایندگــی اســت، دموكراســی 
ــم.  ــه بدهی ــم ادام ــور نمی توانی ــم و اینط ــا نداری ــه م ــی دارد ك ملزومات

اولینــش حــزب اســت. 

حــزب كــه نداریــم نمی توانیــم برنامــه ی بلنــد مــدت داشــته باشــیم، 
رئیس جمهورهــا هــم اتفاقــی رئیس جمهــور می شــوند، مگــر اینكــه 
 شــنیده اید 

ً
مداخــالت غیرمرســوم در انتخابــات بشــود. شــما حتمــا

آن صحبــت مرحــوم آقــای هاشــمی را كــه آقــای روحانــی 5 درصــد رأی 
داشــت و اگــر حمایــت مــن نبــود رئیــس جمهــور نمی شــد. مــن بــه 
شــما می گویــم اگــر ســه عامــل اتفاقــی نبــود آقــای روحانــی در ســال 
92 همــان كمتــر از 51 درصــد رأی را هــم نداشــت: رد صالحیــت آقــای 
هاشــمی، رقابــت درونــی نامزدهــای اصولگــرا و حمایــت جمعــی آقای 
هاشــمی و اصالحــات از آقــای روحانــی. مــوج زیرپوســتی اقبــال بــه 
از انتخابــات  آقــای احمدی نــژاد هــم ســال 84 حــدود 20 روز قبــل 
ســربرآورد، وگرنــه یــادم هســت آقــای احمدی نــژاد قبــل از نــوروز 84 
رفتــه بــود كرمــان و در بــه در دنبــال یــك ســاختمان بــود كــه بتوانــد 
ســتاد انتخاباتیــش را آنجــا برپــا كنــد. آقــای خاتمــی ســال 76 هــم 
همینطــور بــود. مــن كــه رئیــس ســتاد آقــای ناطــق بــودم و نماینده ی 
مجلــس هــم بــودم، دو هفتــه بعــد از انتخابــات دوم خــرداد بــه دیــدار 
ــم  ــم و ه ــك بگوی ــوم تبری ــم مرس ــه رس ــم ب ــا ه ــم ت ــی رفت ــای خاتم آق
ببینــم بــرای كابینــه بــه چــه كســانی فكــر می كننــد تــا در مجلــس 
رایزنــی كنیــم. بــه ویــژه روی بخــش اقتصــاد حســاس بــودم. در دیــدار 
بــه ایشــان گفتــم: برنامــه اقتصــادی شــما چیســت؟ نگاهــی كــرد 
و زد زیــر خنــده، گفــت: مگــر مــن می دانســتم كــه رئیس جمهــور 

می شــوم! ایشــان بــه حســاب خــودش آمــده بــود تــا در انتخابــات 
مخالفــان را منتقــد و منتقــدان را همــراه و همراهــان را ایثارگــر كنــد.
خیلــی  مــا  سیاســت  فضــای  اســت.  اصلــی  چالــش  حــزب  نبــود 
پوپولیســتی اســت و ایــن در نبــود حــزب اســت. چــرا مــا پذیرفته ایــم 
كــه اقتصــاد تخصصــی اســت، فرهنــگ تخصصــی اســت، امنیــت 
تخصصــی  هــم  سیاســت  كــه  نمی پذیریــم  امــا  اســت،  تخصصــی 

اســت؟

اگــر سیاســت هــم تخصصــی باشــد، آن وقت مــا كجا به هم می رســیم؟ 
یعنی كجا عمومی هستیم؟

ورود  سیاســت  مســائل  همــه ی  بــه  اینقــدر  مــردم  دنیــا  كجــای 
می كننــد؟ مــردم ژاپــن چــه كار دارنــد كــه روابــط سیاســی ژاپــن بــا 

كــرده؟ تغییــری  چــه  امریــكا 

در ایــن صــورت سیاســتمداران نمی تواننــد دور هــم بنشــینند و بــی 
آنكــه مــردم خبــر داشــته باشــند بــر ســر منافعشــان بــا هــم ببندنــد؟

مثــل اینكــه مــن بایــد أشــهدم را بــرای شــما اعــاده كنــم! مــا داریــم 
در جمهــوری اســالمی حــرف می زنیــم، ســاختارهای اینجــا چنیــن 
اجــازه ای نمی دهــد. اینجــا ولــی فقیــه داریــم. مــن بــه شــما می گویــم 
برجــام در مجلــس مخالفــان و موافقانــی داشــت، بــه لحاظ جمعیت 
آمــاری هــم اندكــی بــا هــم اختــالف داشــتند، مخالفــان چنــد درصــد 
كمتــر بودنــد از موافقــان، بــا ایــن حال 80 درصد مخالفــان و موافقان 
فكــر می كردنــد دارنــد طبــق نظــر رهبــری عمــل می كننــد. نظــر رهبــری 
در كار بــود، امــا كلــی و تفســیر بــردار بــود، ایــن اجــازه نمــی داد كــه 
ائتــالف قاطعــی لــه یــا علیــه برجــام در مجلــس شــكل بگیــرد. اینكــه 
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 جــا 
ً
مســائل سیاســت تخصصــی دیــده و نگــه داشــته شــود، اتفاقــا

ــه  ــدی. ب ــه گاوبن ــذارد، ن ــاز می گ ــی ب ــی كارشناس ــث و بررس ــرای بح را ب
نظــر مــن 80 درصــد مســائلی كــه نماینــده در مجلــس بــا آن روبــرو 
اســت مســائلی اســت كــه نیــاز بــه كار كارشناســی دارد، امــا در عمــل 
80 درصــد آرائــی كــه نماینــدگان می دهنــد سیاســی و پوپولیســیتی 

اســت.

باألخــره مــا در كشــوری هســتیم كــه بــه مشــاركت مســتقیم مــردم در 
انتخابات نیاز داریم و رهبری حتی در انتخابات اخیر كه می دانســتیم 
مشــاركت پاییــن اســت، بــاز بــر اینكــه مشــاركت ركــن مشــروعیت 

جمهــوری اســامی اســت تأكیــد كردنــد.

ببینیــد آنچــه در آمــار پاییــن مشــاركت بــرای مــا نگــران كننــده اســت، 
ایــن اســت كــه آنهایــی كــه در انتخابــات شــركت نمی كننــد ناراضــی و 
مخالفنــد، وگرنــه اگــر مــردم كامشــان از كارآمــدی حكومــت شــیرین 
و خیالشــان از انتخابــات راحــت باشــد و مشــاركت پاییــن بیایــد، نــه 
تنهــا نگــران كننــده نیســت، بلكــه عالمــت توســعه ی كشــور اســت. 
شــما چــه اصــراری داریــد كــه پــای عامــه ی مــردم را بــه همــه ی مســائل 

سیاســت بــاز كنیــد؟

اگــر  كارآمــد باشــد،  بــرای بقــای حكومــت. هــر قــدر هــم حكومــت 
همانطــور كــه اشــاره كردیــد رضایــت مــردم از حكومــت پاییــن باشــد، 

بایــد از آینــده ی حكومــت نگــران بــود.

ایــن مســئله ی دیگــری اســت. اینكــه مــا نتوانســته ایم رضایــت مردم 
را جلــب كنیــم مســئله دیگــری اســت. می دانیــد كــه بــا تصویرســازی 
رســانه ای می تــوان وضــع عمــل مطلوبــی در چشــم مــردم نامطلــوب 

ایــام  را مطلــوب. مــن معمــواًل در  یــا عمــل نامطلوبــی  نشــان داد 
ــا چیــزی بگویــم. گاهــی  ســالگرد پیــروزی انقــالب دعــوت می شــوم ت
را  اســالمی  جمهــوری  حكومــت  موفقیــت  اینكــه  بــرای  می گویــم 
آنكــه امــروز آن را بــا دوره پهلــوی  ارزیابــی كنیــم، بیاییــد بــه جــای 
شــاخص های  در  پهلــوی  حكومــت  وضعیــت  كنیــم،  مقایســه 
توســعه نســبت بــه ســایر كشــورها را بــا وضعیــت امــروز جمهــوری 
كشــورها  همــان  بــا  نســبت  در  و  شــاخص ها  همــان  در  اســالمی 
كــرده.  رشــد  چشــمگیری  نحــو  بــه  ایــران  رتبــه ی  كنیــم.  مقایســه 
شــاید بعضــی بگوینــد بعضــی پیشــرفت ها طبیعــی زمــان اســت،  اگــر 
ــتیم،  ــرفت ها را داش ــن پیش ــت ای ــه می یاف ــم ادام ــاه ه ــت ش حكوم
امــا اینكــه موقعیــت نســبی مــا بــه نحــو چشــمگیری بهتــر شــده، 
كار همیــن دولت هــا و  كار جمهــوری اســالمی اســت.  ایــن دیگــر 
دولتمردانــی اســت كــه بعضــی هــم از چشــم مــردم افتاده انــد. فكــر 
می كنــم اســتدالل قانع كننــده ای باشــد. حــال اینكــه رضایــت مــردم 
ــانه  ــر رس ــه ب ــا ك ــت م ــتی سیاس ــد پوپولیس ــه آن رون ــده ب ــب نش جل
هــم حاکــم اســت بــر می گــردد. اآلن بــاور عمــوم مــردم ایــن اســت 
كــه اگــر كســی یــك دوره در ایــران نماینــده مجلــس شــود یــا پســتی 
از اســتاندار بــه بــاال بگیــرد، زندگــی خــود و خانــواده اش تــا آخــر عمــر 
تأمیــن اســت. امــا مــن اطــالع دارم كــه از نماینــدگان ادوار مجلــس، 
ده پانــزده درصــد وضــع مالیشــان بــه هــر دلیــل از طریــق نمایندگــی 
بهتــر شــده اســت، ده پانــزده درصــد بعــد از نمایندگــی وضــع بدتــری 
دارنــد و مابقــی هــم هماننــد كــه بوده انــد. ایــن بــا تصــور عمومــی مــا 
نمی ســازد. اگــر نظــام حكمرانــی مــا بــه پوپولیســم دامــن نمــی زد، این 

تصــور ســاخته نمی شــد.
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دیــدگاه شــما وزن رســانه را در ســاخت رضایــت مــردم خیلــی بــاال 
می بــرد، ایــن بــرای جمهــوری اســامی كــه بیــن ایــن همــه رســانه ی 
مخالــف و شــبكه های اجتماعــی محاصــره شــده واقع بینانــه اســت؟

 شــما بــه رســانه های حكومتــی خیلــی خوش بینیــد. مــا اواًل از 
ً
ظاهــرا

همیــن رســانه های حكومتــی می خوریــم. عمــده ی ایــن نارضایتی هــا 
را رســانه های خودمــان ایجــاد می كننــد. بگذاریــد مثــال بزنــم: در 
خ داده و  طــول حیــات كاری مــن زمین لرزه هــای زیــادی در ایــران ر
مــن در بســیاری از آن هــا بــوده ام و كار میدانــی كــرده ام، یعنــی جنــازه 
. ســال  از زیــر آوار درآورده ام. از بافــق و بــم بگیــر تــا منجیــل و رودبــار
توفیــق  آن  در  مــن  كــه  داد  خ  ر ســرپل ذهاب  در  زلزلــه ای  هــم   97
خدمــت میدانــی نداشــته ام، امــا پیگیــر نحــوه ی خدمت رســانی بــه 
ــه  ــه از هم ــن زلزل ــران در ای ــت بح ــن مدیری ــم م ــه زع ــوده ام. ب ــردم ب م
مــوارد قبلــی بهتــر بــود، یعنــی هــالل احمــر و ســپاه و ارتــش ظــرف 
ــن  ــه ای ــردم را ب ــد و م ــا كردن ــه برپ ــن منطق ــادر در ای ــزار چ ، 30 ه 30 روز
چادرهــا هدایــت كردنــد. حــاال بعــد از چنــد روز یــك بارانــی هــم آمــده 
آنجــا و 2 هــزار از ایــن 30 هــزار چــادر را آب گرفتــه. همــان موقع دوربین 
صــدا و ســیما رفتــه بــاالی ســر آن گرفتــار در آب و می پرســد: بــه شــما 
رســیدگی می كننــد؟ آن بیچــاره هــم گریــه می كنــد كــه نــه، رســیدگی 
ــه از آن  ــت ك ــانه ای اس ــر رس ــن آن تصوی ــم. ای ــا بدبختی ــد،  م نمی كنن
زمین لــرزه در ذهــن مــردم رســوب می كنــد، در حالیكــه در كشــوری 
مثــل امریــكا بــا درآمــد ســرانه 10 برابــر مــا، بعــد از حــوادث بــزرگ تــا 
مدت هــا بــه 30% از حادثه دیــدگان اصــال نمی تواننــد برســند و كمــك 

بدهنــد.

كمــر  روحانــی  آقــای  اول  دولــت  در  آقایــان  بزنــم:  دیگــری  مثــال 
بســتند بــه اینكــه تــورم را تك رقمــی كننــد و كردنــد هــم. مــن از ابتــدا 
مخالــف بــودم و مخالفــت خــودم هــم بــه گــوش آقایــان رســاندم،  
مــن فكــر می كــردم تــورم بایــد در زمــان ركــود بــاالی 20 درصــد نگــه 
داشــته شــود. دوســتان نپذیرفتنــد و بــرای تــورم تــك رقمــی برنامــه 
ــه 9  ــورم ب ــد ت ــان می گفتن ــدند. خودش ــم ش ــق ه ــد و موف ــزی كردن ری
درصــد رســیده و مخالفــان می گفتنــد 12 درصــد شــده، اختــالف ســر 
ایــن 3 درصــد بــود. ســال 96 اگــر خاطرتــان باشــد ناآرامی هایــی در 
كشــور ایجــاد شــد كــه شــروعش هــم از مشــهد بــود، شــعارها هــم 
بیشــتر اقتصــادی بــود. همــان ایــام، جمعــه ای مــن در نمازجمعــه 
تهــران شــركت كــردم. دیــدم آقــای امــام جمعــه می گویــد: بلــه مــردم 
از گرانــی ناراحتنــد و حــق هــم دارنــد ناراحــت باشــند، مــن می گویــم، 
شــما هــم بگوییــد: مــرگ بــر گرانــی. مشــت هایش را گــره كــرد و مــردم 
را واداشــت در نمازجمعــه بگوینــد مــرگ بــر گرانــی. حــاال تــورم حــدود 
ــا توجــه بــه مصلحــت كشــور خیلــی هــم  10 درصــد بــود و مــن آن را ب
پاییــن می دانســتم. ایــن وضــع مــا اســت، سیاســت پوپولیســتی اواًل 

ــی رود. ــه پیــش م ــت ك ــا اس ــی م ــی و حكومت ــانه های داخل ــا رس ب

لــوازم  نبــود  را  مجلــس  اصلــی  چالــش  كنیــم:  جمع بنــدی  پــس 
اســت. حزبــی  نظــام  اولینــش  و  می دانیــد  دموكراســی 

بلــه،  اولینــش نظــام حزبــی اســت، البتــه مــا حــزب زیــاد داریــم، همیــن 
اآلن هــم در دفتــر یــك حــزب نشســته ایم، حــزب داریــم، امــا نظــام 
حزبــی نداریــم. احــزاب بزرگــی می خواهیــم كــه در معمــاری قــدرت 
جایــگاه رســمی داشــته باشــند. امــا عــالوه بــر نظــام حزبــی یــك الزمــه 
بــاز هــم دچــار سیاســت  اگــر نباشــد  كــه  بایــد باشــد،  دیگــر هــم 
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پوپولیســتی خواهیــم بــود، آن هــم مجلــس دوم اســت. ســاختار 
حكمرانــی مــا بایــد دو مجلســی باشــد. اآلن مــا مجمــع تشــخیص 
داریــم،  امــا كار مجمــع تشــخیص یكــی تدویــن سیاســت های كلــی 
اســت و یكــی رفــع اختــالف میــان مجلــس و شــورای نگهبــان. مــا 
بایــد مجلــس دومــی داشــته باشــیم كــه در همــه قوانیــن باالدســت 
مجلــس باشــد و از خــود هــم اختیــار قانونگــذاری داشــته باشــد، امــا 
أعضایــش از طریــق رأی گیــری مســتقیم انتخــاب شــوند و دوره ی 
كاریشــان بلندتــر از مجلــس باشــد. فكــر می كنــم مجمــع تشــخیص 
ــه ی  ــی و هم ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــان، ش ــورای نگهب ــی، ش فعل
یــك  بــه  را  خــود  جــای  و  شــوند  جمــع  می تواننــد  عالــی  شــوراهای 
ــت  ــی اس ــه اصالحات ــا البت ــد. اینه ــگان بدهن ــا نخب ــان ی ــس أعی مجل
كــه بایــد در كل ســاختار حكمرانــی مــا ایجــاد شــود و نیــاز بــه اجمــاع 
حاکمیتــی دارد، مجلــس بــه تنهایــی نمی توانــد چنیــن تحولــی ایجــاد 

ــول مجلــس در گــرو ایــن اصالحــات كلــی اســت. كنــد، ولــی تح

آقــای مهنــدس متشــكرم، گفتگــوی خوبــی بــود، دیــدگاه دقیــق و 
داشــتید. كارشــده ای 

مــن هــم متشــكرم. امیــدوارم و در واقــع انتظــار دارم نكاتــی كــه امــروز 
كارشناســی  بررســی  مجلــس  پژوهش هــای  مركــز  در  شــد  گفتــه 
شــود، چــه رد شــود و چــه قبــول شــود، بــه هــر حــال پخته تــر خواهــد 

شــد.


