

نگاهی به برخی از ابعاد سیاسی،
اجتماعی و امنیتی انتخابات
دکتر علیرضا رحیمی

تحلیل

*

اشاره:
اس�فندماه س�ال جاري انتخابات دهمين دوره مجلس ش�وراي اسلامي و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان به طور
همزمان برگزار خواهد شد .اين انتخابات با توجه به وضعيت سياسي و اقتصادي كشور و آشفتگيهاي موجود در منطقه،
انتخاباتي سرنوشتساز و بااهميت تلقي ميشود .نوشتار حاضر درصدد است تصويري از فضاي سياسي كشور در آستانه
انتخابات پیشرو ،چگونگي آرايش نيروهاي سياسي و برخي الزامات راهبردي در اين خصوص را به نمايش گذارد.

مقدمه
انتخابات و س��ازوكار انتخاباتي در چارچوب بعد
نرمافزاري امنيت ملي ،مورد مالحظه قرار ميگيرند.
نهاد انتخابات ،كاركردهاي امنيتساز و ثباتآفرين
خ��ود را از طري��ق ايج��اد مش��روعيت و افزايش
كارآيي نظام سياس��ي به منصه ظهور ميرس��اند.
مش��روعيت و كارآيي ،خود حاصل كاركردهايي
است كه سازوكار انتخاباتي به واسطه نقشآفريني
اين نهاد در تطبيق گفتمان امنيتي نخبگان و گفتمان
جامعه ،تطبيق با تغييرات محيطي ،ايجاد سازوكاري
صلحآمي��ز براي ح��ل و فصل منازعات سياس��ي،
شايستهساالري و نظارت مدني بر نهادهاي سياسي
و امنيتي ،ايجاد ميكند .ب��ا وجود اين قابليت نهاد
انتخابات در تحقق كاركردهاي امنيتس��از ،بسته
به لوازمي اس��ت كه وجود نظام انتخاباتي مناسب،
حركت بر مدار قانون ،ايجاد سازوكار عادالنه براي
رقابت ،آزادي رس��انهها و اجتماعات ،وجود نظام
حزبي منسجم و ريشهدار و آفرينش سازوكارهايي
ب��راي جلوگيري از مداخله بيگانگان ،از جمله اين
لوازم هستند .در غير اينصورت نظامهاي انتخاباتي،
چنانكه در بسياري از جوامع در حال توسعه شاهد
هستيم ،قادر نخواهند بود قابليتهاي خود در ايجاد
ثب��ات و كارآيي نظام سياس��ي را از حالت قوه به
فع��ل درآورند و در مقابل عرصهاي از كش��اكش

و تنازعات پردامنه سياس��ي را خلق خواهند ك��رد؛ و يا حتي به گونهاي
پارادوكس��يكال از كاركرد ذاتي خود كه گردش نخبگان براي تنظيم و
تصحيح روند سيستم سياسي اس��ت ،خارج شده ،و چنانكه در يكي دو
دهه اخير شاهد آن بودهايم ،به انقالبهاي انتخاباتي منتهي خواهند شد.
يكي از افتخارات نظام جمهوري اس�لامي همواره اين بوده اس��ت
ك��ه منطبق با تعداد س��الهاي حاكميت خود ،انتخابه��اي متعددی را
براي دستيابي به مناصب سياس��ي و اجتماعي گوناگون به انجام رسانده
اس��ت .برگزاري دهها انتخابات در طول عمر جمهوري اسالمي ،تجربه
گرانس��نگي است كه بايد براي هرچه بهترشدن سازوكارهاي انتخاباتي
در كش��ور و حركت اين سازوكارها به سمت كاركرد بهينه خود ،مورد
اس��تفاده قرار گيرد .با چنين رويكردي اس��ت كه تجزيه و تحليل فضاي
سياسي كشور در آس��تانه انتخابات پيشروي مجلس شوراي اسالمي و
الزامات راهبردي مترتب با آن مورد اشاره قرار ميگيرد.
آرایش نیروهای سیاسی در آستانه انتخابات
در یک تقس��یمبندی کلی نیروهای سیاس��ی رقیب در انتخابات دهمین
دوره مجلس ش��ورای اسالمی را میتوان مطابق شکل زیر به هفت دسته
عمده تقس��یم کرد( .باید توجه داشت که تقس��یمبندی ارائه شده ،یک
تقس��یمبندی کلی اس��ت و هریک از جریانهای نامبرده ش��ده در طول
طیف ،در درون خود متکثر بوده و به گروههای سیاس��ی متعددی تقسیم
میشوند؛ به گونهای که حتی برخی گروههای دستهبندی شده در درون
یک جریان ،ممکن اس��ت بر سر برخی موارد با یکدیگر اختالف داشته
باشند و یا برخی گروههای سیاس��ی در جایی میان طیفبندیهای ارائه
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ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎي دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه در درون ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
ﺑﺮﺧﯽسیاسی،
برخی از ابعاد
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪنگاهی
ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﯿﻒﺑﻨﺪيﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ(.
ﺑﺎﺷﻨﺪبه و ﯾﺎ
اجتماعی و امنیتی انتخابات

سیاس��تگذاری اصالحطلبان ،وظیف��ه ایجاد
شده ،قرارگیرند).
اتحاد در میان اصالحطلب��ان و حضور واحد و
راﺳﺖ
ﭼﭗ یکپارچه آنها در انتخابات را بر عهده دارند .البته
اصالحطلبان چ��ه در میان طیف معتدل خود و
اﺻﻮلﮔﺮاي رادﯾﮑﺎل اﺻﻮلﮔﺮاي ﺳﻨﺘﯽ اﺻﻮلﮔﺮاي ﻣﻌﺘﺪل ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺪال اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﻣﻌﺘﺪل اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺐ رادﯾﮑﺎل چه در میان طیف سنتی به دو دسته عمده تقسیم
میشوند .دس��ته اول با توجه به سابقه انتخابات
در مرکز طیفبندی ارائهشده در باال یکی از مهمترین نیروهای حاضر ریاس��تجمهوری در س��ال  92و همچنی��ن با
در ﻣﺮﮐﺰ ﻃﯿﻒ ﺑﻨﺪي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ
در عرصه انتخابات یعنی نیروهای سیاسی حامی دولت یازدهم قرار دارند .توجه به پیش��ینه ناکامی در انتخابات س��ه دوره
خواس��تار ائتالف با دولت (و
مجلس،
گذشته
ﺟﺮﯾﺎنبرده
اعتدال نام
جریان
عنوان
آنها با
نیروهاﯾﻦکه از
ﺣﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻗﺮاراین
ـﮑﻞﮔﯿﺮي
ﺑﺮاي ﺷـ
برای اﺳــﺖ،
اس��ت،ﺷــﺪه
ش��دهﻧﺎم ﺑﺮده
اﻋﺘﺪال
ﻋﻨﻮان
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﮐﻪ از
ﻧﯿﺮوﻫﺎ
دارﻧﺪ .ا
شکلگیری مجلسی همسو با دولت تالش میکنند .تالش این جریان ،آن حت��ی برخی ش��خصیتها و گروههای معتدل
ﻃﻠﺐ و
اﺋﺘﻼف
ﮐﻪ در
اﺳـﺖ
معتدل ،آن
نیروهایﺟﺮﯾﺎن
ﺗﻼش اﯾﻦ
ﺗﻼشکهﻣﯽدرﮐﻨﻨﺪ.
لیست مشترک در انتخابات
اﺻﻼحارائه
ﻣﻌﺘﺪلگرا) و
ﻧﯿﺮوﻫﺎي اصول
کهﺑﺎخاطره
اصولگرا،
طلب و
اصالح
ائتالف با
ﻣﺠﻠﺴـﯽ ﻫﻤﺴـﻮ ﺑﺎ دوﻟﺖ است
ﻫﻤﺴازــﻮدست رقبا ،خارج سازند،
مجلس را
مجلس دهم
هستهای
پرونده
ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽمانند
در مسائلی
آنها در
هستندﺑﺎتادوﻟﺖ
ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ را
دارد ،دارد،
ﻫﺴـﺘﻪاي
ﭘﺮوﻧﺪه
ﻣﺎﻧﻨﺪ
حمایتآﻧﻬﺎ
خوشیازازﺣﻤﺎﯾﺖ
اﺻـﻮﻟﮕﺮا ،ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮﺷـﯽ
را با دولت همسو س��ازد تا از این طریق از موانع موجود در برابرتصویب در مقابل دس��ته دوم ،به حف��ظ تمایز و حضور
اﺟﺮايدرﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻻﯾﺤﻪ
ﺧﻮاﺳـﺘﻪبهﻫﺎ و
ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻮﺟﻮدو در
ﺳـﺎزد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از ﻣﻮاﻧﻊ
ﻫﺎيگرای��ش دارد .با وجود
انتخابات،
ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪمس��تقل
دوﻟﺖدولت،
ﻫﺎيتهای
سیاس��
اجرای
ﺗﺼـﻮﯾﺐکاس��ته و
های دولت
الیحه
خواس��تهها
شتاب بیشتری بدهد .چالش عمده جریان اعتدال در انتخابات ،فقدان یک این تصمیمگیری نهایی ،به نتایج کار نهادهای
دوﻟﺖ ،ﺷـﺘﺎب ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﺑﺪﻫﺪ .ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻤﺪه ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺪال در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﺗﺸـﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ داراي ﭘﺎﯾﮕﺎه
تشکل سازمانیافته دارای پایگاه اجتماعی از یکسو و تردید در خصوص نظارتی بستگی دارد ،به این معنی که در صورت
تأیی��دﮐﻪ ﺳـﯿﺎﺳﺖ
روﺳـﺖ
اﺳـﺖ؛ از
ﺳـﻮي دﯾﮕﺮ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺼـﻮص
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﯾﮑﺴـﻮ و ﺗﺮدﯾﺪ
صالحی��ت نیروه��ای اصالحطلب
سیاستﻫﻤﯿﻦ عدم
روست که
است؛ازاز همین
اﻧﺘﺨﺎبدیگر
اﻗﺒﺎلاز س��وی
کنندگان
اقبالدرانتخاب
همکاری با نیروهای معتدل دو جریان اصولگرا و اصالحطلب از س��وی توس��ط نهادهای نظارتی ،این نیروها به س��مت
ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪل دو ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻮلﮔﺮا و اﺻﻼحﻃﻠﺐ از ﺳﻮي اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪي ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد.
ای��ن جریان به صورت جدی پیگیری میش��ود .از طریق غلبه حداکثری ائتالف و حمایت بیشتر از جریان اعتدال و حتی
معتدل ،میل خواهند کرد.
گرای
جری��ان اصول
ﺗﻮاﻧﺪ بهﺑﻪوجود
دول��ت مﻣﯽیتواند
معت��دل
ﺧﻮد
ﻫﻤﺴــﻮ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻣﺠﻠﺴــﯽ
که دوﻟﺖ
اس��ت ﮐﻪ
آیندهاﺳــﺖ
مجلسآﯾﻨﺪه
دردرﻣﺠﻠﺲ
نیروه��ایﻣﻌﺘﺪل
از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﻠﺒﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﻧﯿﺮوﻫﺎي
در مجم��وع به نظر میرس��د اصالحطلبان چه
مجلسی همسو با خود امیدوار باشد.
اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ.
ت مشترک با جریانهای
در میان احزاب و تشکلهای سیاسی ،حزب کارگزاران سازندگی با در صورت ارائه لیس�� 
چهودر صورت ارائه لیس��ت
غیراصالح
های
برخیﺑﻪاز چهره
ﮐﺎرﮔﺰاراندولت و
ﺣﺰبههای خود با
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دیدگا
ﻫﺎيبه نزدیکی
توجه
طلبدووﻟﺖ
ﺧﻮد ﺑﺎ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي
ﻧﺰدﯾﮑﯽ
حضورﺗﻮﺟﻪ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
در ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب و ﺗﺸﮑﻞ
ای��ن حزب در کابین��ه ،نقطه قابل اتکایی برای دول��ت در انتخابات پیش جداگانه ،درصددند ش��یوه راهب��ردی خود در
ـﺖ.ﮐﺎرﮔﺰاران
ایران ﭘﯿﺶ روﺳـ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
صحنهدر
ﺑﺮايدردوﻟﺖ
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞ
روست.کارگزارانﮐﺎﺑﯿﻨﻪ،
ﺣﻀــﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎي اﯾﻦ ﺣﺰب در
سیاس��ت واح��د را در پیش
انتخابات مبتنی بر
سیاسی
اﺗﮑﺎﯾﯽمدرن
عنوان راست
سازندگی با
رقابتﻣباﯿﺎﻧﻪیکدیگر دوری جویند؛ با
ﻣﯽو از
گرفت��ه
گرایان
اصول
ﺷﻮﻧﺪ.میانه
توان در
اﯾﺮانآنها را م
ﺳـﯿﺎﺳﯽعنوان
ﺻـﺤﻨﻪتحت این
ش��وند.
شناخته م
ﺗﻮان در
ﻋﻨﻮان آﻧﻬﺎ را
اﯾﻦ
ﺗﺤﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪیﻣﯽ
ﻣﺪرنیدر
ﺳـﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان راﺳـﺖ
معتدل و جریان اعتدال دس��تهبندی کرد ،اما خصلت تکنوکراتیک آنها ،وجود این ،برخی اختالفنظرها و حرکتهای
ﺳﯿﺎﺳﺖ،
ﺟﺮﯾﺎن ﺳـﯿﺎل
ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻧﻬﺎ،
ﺧﺼـﻠﺖ
ﮐﺮد ،اﻣﺎ
ﺑﻨﺪي
س��یال دﺳـﺘﻪ
جریاناﻋﺘﺪال
اﺻـﻮلﮔﺮاﯾﺎن ﻣﻌﺘﺪل و ﺟﺮﯾﺎن
ﺷﺮاﯾﻂبه چشم میخورد.
میان آنها
مستقل نیزدر
سیاست در
ویژگیهای عرصه
سیاس��ی و
شرایط
سیاست،
از مهمترین نهادها و تشکلهای اصالحطلب
ایران تا حدودی منجر به چرخش سیاسی این حزب به سمت اصالحطلبی
ﺳـﯿﺎﺳـﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻋﺮﺻـﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ
ش��ده اس��ت؛گرچه این چرخش لزوماً این حزب را از جایگاه «راس��ت میتوان به مجمع روحانیون مبارز ،خانه کارگر و
محققین حوزه علمیه قم در میان
اﯾﻦمدرسین
مجمع
نزدیکی در
دیدگاههای
حزب دارای
کند.
ﻟﺰوﻣﺎًنمی
ﭼﺮﺧﺶخارج
ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ؛ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦم��درن»
ﺣﺰبوداراي
تمامیﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺎرج
راﺳـــﺖ ﻣﺪرن«
ﺟﺎﯾﮕﺎه »
این را از
ﺣﺰب
اﯾﻦ
زمینههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی به دولت است و یکی ازمهمترین اصالحطلبان سنتی؛ حزب مردمساالری ،حزب
اراده مل��ت ای��ران ،حزب مردم��ی اصالحات،
حامیان سازمانیافته دولت در انتخابات پیشرو خواهد بود.
راهبرد گروهه��ای اصالحطلب ،با توجه به موفقیتی که در انتخابات حزب ندای ایرانیان در میان اصالحطلبان معتدل
ریاس��تجمهوری یازدهم در برابر رقبای اصولگرای خود پیدا کردند ،و برخی اعضای سابق احزاب مشارکت و سازمان
2
حض��وری یکپارچه و واحد در انتخابات اس��ت .ش��وراهای هماهنگی و مجاهدین انقالب اسالمی به عنوان اصالحطلبان
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رادیکال ،اشاره کرد .در این بین نهادهایی مانند
بنیاد امید را میتوان در میانه طیف اصالحطلبان
سنتی و اصالحطلبان معتدل و حزب اعتماد ملی
را در میانه اصالحطلبان س��نتی و اصالحطلبان
رادی��کال ،دس��تهبندی کرد .هیچک��دام از این
گروههای یادش��ده در صورت انتخاب ،چالش
عمدهای در برابر دولت نخواهند بود .در صورت
ورود به مجلس دهم ،عمده جهتگیری آنها در
برابر دولت در شکل خواستههای ایجابی خواهد
ب��ود (مانند فش��ار به دولت ب��رای تحقق هرچه
بیش��تر آزادیهای مصرح در قانون اساس��ی) و
نه سلبی .در میان نیروهای اصالحطلب ،جریان
اصالحطلب رادیکال ،زاویه بیشتری با دولت به
ویژه در زمینه سیاست داخلی (والبته در مواردی
از سیاس��ت خارجی مانند مسئله سوریه) دارد و
حضور نیروهای منتسب به این جریان در مجلس
میتواند مش��کالتی برای سیاس��ت اعتدالی و
محافظهکارانه دولت یازدهم فراهم آورد.
اصولگرای��ان معت��دل ،تأثیرگذارترین
نیروی حامی دولت در جریان مسائل مربوط
ب��ه پرون��ده هس��تهای در درون مجلس نهم
بودهان��د .از اینرو چه جری��ان اعتدال و چه
اصالحطلب��ان معتدل بیتمای��ل به همکاری
با آنها در جری��ان انتخابات پیشرو نخواهند
ب��ود؛ بهویژه که اصالحطلبان س��ابقه ناکامی
در سه دوره پیشین مجلس را پیشروی خود
دارند و جری��ان اعتدال نیز از فقدان نیروهای
س��ازمانیافته سیاس��ی و پای��گاه اجتماع��ی
الزم ،نگران اس��ت .در این ش��رایط اگر آنها
(اصالحطلبان و جریان اعتدال) توانایی الزم
برای در دستگرفتن کنترل مجلس را نداشته
باشند ،بهترین گزینه آنها موفقیت هرچه بیشتر
نیروهای معتدل اصولگرا و حذف نیروهای
رادیکال خواه��د بود« .جبهه ایس��تادگی» و
«فراکس��یون رهروان والی��ت» که در مجلس
نه��م تع��داد قابلتوجهی از کرس��یها را در

اختیار داش��تند ،از موثرترین نیروهای این جریان محس��وب میشوند.
همچنین در بین اصولگرایان معتدل نباید از نیروهای سیاسی نزدیک
به شهردار تهران غافل بود.
اصولگرایان س��نتی ،اصالحطلبان را رقیب اصلی خود در انتخابات
تلقی میکنند و از این زاویه احس��اس نزدیکی بیش��تری با اصولگرایان
رادیکال دارند .این جریان با درنظر گرفتن شکست ناشی از عدم وحدت
اصولگرایان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال  ،1392وحدت
میان اصولگرایان و ارائه لیس��ت واحد از س��وی آنه��ا را ضروری تلقی
میکنند .جامعه روحانیت مبارز ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،حزب
مؤتلفه اسالمی ،جبهه پیروان خط امام و رهبری از جمله تشکلهای مؤثر
این جریان هس��تند که برای تشکیل مجلسی اصولگرا تالش میکنند و
برای دس��تیابی به این هدف ،به طور جدی اتحاد میان نیروهای اصولگرا
را پیگیری مینمایند.
آشکار اس��ت که اصولگرایان رادیکال ،سرس��ختترین مخالفان
دول��ت کنونی هس��تند .نیروهای حامی این جری��ان در تمامی زمینههای
سیاست داخلی ،سیاست خارجی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،با دولت
زاویه حداکثری دارند .حضور اکثریتی و یا اقلیتی موثر از آنها در مجلس
همان چیزی اس��ت که دولت ،جریانهای اصالحطل��ب و اصولگرایان
معتدل خواس��تار آن نیستند .با وجود این ،جریان اصولگرای رادیکال از
پایگاه اجتماعی ویژه خود برخوردار اس��ت و به یقین در مجلس آتی نیز
نقش مؤثری بازی خواهد کرد .جبهه پایداری و تشکلهای حامی دولت
دهم در این جریان دستهبندی میشوند.
در میان��ه اصولگرای��ان س��نتی و رادیکال باید به بخ��ش دیگری از
اصولگرایان اشاره کردکه متشکل از گروههایی چون «جمعیت رهپویان
انقالب اس�لامی» و «جمعیت ایثارگران انقالب اس�لامی» میشوند .این
گروهها نیز به تناسب جایگاه خود ،ضمن تالش برای حضور حداکثری
در مجلس ،برای تش��کیل مجلس��ی اصولگ��را تالش میکنن��د؛ با این
تفاوت که احس��اس نزدیکی بیش��تری با جریان رادی��کال اصولگرا (به
نسبت س��ایر اصولگرایان) دارند و در ضمن سازگاری چندانی با برخی
نیروهای اصولگرای معتدل نیز ندارند .مجلس مورد نظر آنان مجلس��ی
است که در عین اصولگرا بودن ،چرخش بیشتری به راست داشته باشد.
تفاوت دیدگاههای آنان با اصولگرایان س��نتی و معتدل (مانند آنچه که
در جریان انتخاب ریاس��ت مجلس نهم اتفاق افت��اد) ،میتواند عاملی در
جهت جلوگیری از اتحاد مورد نظر جریان سنتی باشد .اگرچه چشمانداز
اختالف در میان اصولگرایان س��نتی و معتدل و میان این هردو جریان با
اصولگرایان رادیکال نیز قابل مشاهده است.
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نگاهی به برخی از ابعاد سیاسی،
اجتماعی و امنیتی انتخابات
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فضای سیاسی داخلی
با توجه ب��ه فعالیتهای موجود در میان اصولگرایان س��نتی و معتدل از
یکسو و احزابی چون کارگزاران و برخی اصالحطلبان معتدل از سوی
دیگر برای دعوت و قرار دادن ش��خصیتهای سیاس��ی معتدل در صدر
فهرستهای انتخاباتی ،به نظر میرسد نوعی همگرایی در میان بخشهای
مؤثری از جناحهای سیاسی برای انتخاب نیروهای معتدل وجود دارد .البته
در این خصوص باید به دو نکته توجه داشت؛ اول اینکه اقبال به نیروهای
معتدل با تمایل بیشتری به سمت چپ همراه است .گرایش بیشتر دولت به
جناح چپ با توجه به س��ابقه انتخابات ریاست جمهوری گذشته ،حضور
نیروه��ای منصوب به جناح چپ در کابین��ه و مقامهای اجرایی ،نزدیکی
راس��ت مدرن به اصالحطلبان ،ش��رکت فعال اصالحطلبان در انتخابات
ای��ن دوره (برخالف دوره قبل) ،همگرایی بیش��تر می��ان اصالحطلبان به
نس��بت جناح مقابل و حضور برخی شخصیتهای کاریزماتیک منتسب
ب��ه اصالحطلب��ان در انتخابات مجلس خبرگان ،از جمل��ه دالیل این امر
هس��تند .اگرچه این امر به معنی آن نیست که مجلس آتی لزوما مجلسی
اصالحطلب خواهد ب��ود و اصولگرایان ،اکثریت فعلی خود در مجلس
نهم را از دست خواهند داد ،بلکه این تحلیل را باید از زاویه گرایش نسبی
فضای سیاسی داخلی ارزیابی کرد .ضمن آنکه در ارزیابیهای مربوط به
انتخابات باید نتیجه کار نهادهای نظارتی را نیز در نظر گرفت.
نکته دوم آن اس��ت که دعوت از شخصیتهای نامدار اصولگرا که
سابقه ریاست مجلس را در کارنامه خود دارند ،برای قرار گرفتن در صدر
فهرستهای انتخاباتی در میان اصولگراها ،در صورت اجابت ،میتواند
به اختالف میان نیروهای معتدل اصولگرا دامن زده و وحدت رویه آنها
را با چالش روبهرو کند .اختالفی که در صورت ورود این ش��خصیتها
به مجلس در تالشهای انجام شده برای در اختیار گرفتن کرسی ریاست
مجلس نیز تداوم خواهد یافت.
موضوع مهم دیگری که در ارتباط با فضای سیاسی داخل کشور در
آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی باید به آن اشاره کرد،
موضوع تعرض به نیروهای سیاس��ی و اخالل در جلس��ات سخنرانیهای
انتخاباتی اس��ت که در هفتههای اخیر در چندین شهر اتفاق افتاده است.
ب��ا وجود اینکه حوادث پیشآمده در این خصوص مختص به جلس��ات
و فعالیتهای انتخاباتی یک جناح خاص است ،اما شخصیتهای هر دو
جن��اح رقیب در تحلیلهای خود در خصوص این حوادث ،جناح مقابل
را به سازماندهی تجمعات اخاللگر متهم میکنند .سخنرانانی که جلسات
آنها لغو ویا برهم خورده ش��ده و جناح حامی آنها ،اینگونه حرکتها را
ت�لاش برای امنیتی ک��ردن فضا و تالش برای جلوگیری از شنیدهش��دن

دیدگاههایش��ان توس��ط انتخابکنندگان تعبیر
میکنند .این در حالی اس��ت ک��ه جناح مقابل،
این حرکتها را سازماندهیش��ده توس��ط خود
جریانهای م��ورد تعرض قرار گرفت��ه ،قلمداد
میکن��د ،ب��ا این اس��تدالل که جن��اح مذکور،
تالش دارد از طریق مظلومنمایی و ایجاد فضای
احساسی به گردآوری آرا بپردازد و اجازه تعقل
و تأمل الزم را به جامعه ندهد.
با توجه به حوادث��ی از نوع اخاللگریهای
موجود در مراسم سیاسی ،نقش و اهمیت نهادهای
امنیتی در ایجاد فضای مناس��ب ب��رای انتخابات
بیش از پیش نمایان میش��ود .وجود فضای آرام
که در پرتو آن کاندیداهای انتخاباتی ،قادر باشند
برنامهها و دیدگاههای خود را به انتخابکنندگان
عرضه کنند و انتخابکنندگان نیز بتوانند فرصت
الزم ب��رای ارزیابی کاندیداها را داش��ته باش��ند،
الزم��ه س��ازوکار انتخاباتی اس��ت .از این طریق
امکان انتخاب شایس��تهترین افراد افزایش یافته و
قوه مقننه به س��مت موقعیت بهینه خود و افزایش
کارآیی میل میکند .برخورد متناس��ب نهادهای
امنیتی و قضایی با کسانی که قصد تشویش فضای
سیاس��ی را دارند ،با کاس��تن از التهاب سیاسی،
ممانعت از اتهامزنی گروههای سیاسی به یکدیگر
و جلوگی��ری از سوءاس��تفادههای احتمالی ،در
ایجاد فضای مناسب ،نقش به سزایی دارد.
با وج��ود این ،هیچگونه برداش��تی از فضای
سیاسی منتهی به انتخابات بدون توجه به وضعیت
انتخابکنندگان کامل نیست .در یک چشمانداز
کلی ،وضعی��ت جامعه را باید با توجه به مس��ئله
تحریمه��ا ،اوض��اع اقتص��ادی و وضعیت منطقه
م��ورد ارزیاب��ی ق��رار داد .به نظر میرس��د روند
رو به پیش��رفت ح��ل و فصل پرونده هس��تهای و
برداشتهش��دن تحریمها مورد اقبال عمومی بوده
اس��ت و از ای��ن جهت بخ��ت جری��ان اعتدال و
نیروهای سیاس��ی نزدیک به آن در انتخابات آتی
افزایش مییابد؛ اگرچه فشارهای تورمی ،موضوع
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یارانهها ،وضعیت بازار ارز و شیوههای تبلیغاتی
جناح رقیب در استفاده از نارساییهای اقتصادی
میتواند این روند را با آس��یب روبهرو کند .این
در حالی اس��ت ک��ه وضعیت نابس��امان و ناامن
منطقه این حس را به جامعه القاء کرده است که
کشور نیاز به شرایط باثبات و آرام دارد.
ب��ه ط��ور قط��ع حض��ور ش��خصیتهای
کاریزماتی��ک و باس��ابقه و ع��دم انفع��ال
جریانه��ای سیاس��ی میتوان��د در حض��ور
پرش��ور مردم در انتخابات تأثیر داش��ته باشد؛
اما مهمتر از ش��خصیتها و جریانها ،احساس
نزدیکی با گفتمان نخبگان سیاس��ی اس��ت که
حضور گس��ترده اقش��ار و طبقات اجتماعی را
در انتخابات رق��م خواهد زد .پایگاه اجتماعی
اصالحطلبان و جریانه��ای نزدیک به دولت
را طبق��ه متوس��ط ش��هری تش��کیل میدهد.
این طبق��ه اگرچه از ش��رایط اقتصادی راضی
به نظر نمیرس��د ،ام��ا اگر نیروهای سیاس��ی
اندام��وار خود را فارغ از ممنوعیتهای قانونی
در انتخاب��ات ،حاضر ببیند به مانن��د انتخابات
ریاستجمهوری گذش��ته حضور پررنگی را
از خود نشان خواهد داد .وضعیت طبقه کارگر
صنعتی ،چه آن بخش از این طبقه که توس��ط
خانه کارگر و تش��کلهای مرتبط با آن بسیج
خواهند شد و چه بخشهای کارگری دیگری
که به صورت تاریخی با مواضع اقتصادی جناح
اصولگرا تعارض دارند نیز ،بدین گونه است.
اگرچه نسلهای پرسابقهتر طبقه متوسط سنتی،
به جن��اح اصولگرا تمایل دارد ،اما نس��لهای
جوانتر این طبقه با مواضع طبقه متوسط جدید
احساس نزدیکی بیشتری میکند .از اینرو تکثر
سیاس��ی کاندیداها ،اقبال آنها را نیز به حضور
در انتخابات در پی خواهد داشت .در این روند
برخی اقشار روس��تایی و اقشار کمتوان حاشیه
شهرها همچنان پایگاه اجتماعی اصولگرایان
رادیکال باقی خواهند ماند.

الزامات راهبردی برگزاری انتخابات
الزامات راهبردی انتخابات را میتوان در چند سطح مورد بحث قرار داد؛
فقدان نظام حزبی منسجم ،عدالت تبلیغاتی و تخطیهای به وقوع پیوسته و
احتمالی از قانون ،از جمله این سطوح هستند.
فقدان نظام حزبی منس��جم یکی از چالشهایی اس��ت که سازوکار
انتخابات��ی در ایران با آن روبروس��ت .هنگامی که وضعیت تش��کلها و
جریانهای سیاسی را در ایران مورد مالحظه قرار میدهیم ،آنچه بیش از هر
چیزی به چشم میخورد ،سازمانیافتن این تشکلها به واسطه عمل سیاسی
است .فقدان پشتوانه تئوریک مشخص ،مدون و دقیق از جمله ضعفهای
جریانها و تشکلهای سیاسی در ایران است .اگر از احزاب و تشکلهای
خلقالس��اعهای که در آستانه انتخابات شکل میگیرند ،گذر کنیم ،حتی
جریانها و احزاب باس��ابقه سیاس��ی در ایران از فقدان پش��توانه تئوریک
مدون رنج میبرند .اگرچه بر اس��اس باورها و مواضع سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی وفرهنگی تشکلهای سیاسی در ایران ،میتوان به جریانشناسی
آنها پرداخت و مرزهای میان آنها را مش��خص کرد ،اما نمیتوان مواضع
مشخص آنها را در زمینههای مختلف شناسایی و مورد پیشبینی قرار داد.
این امر نوعی سرگش��تگی سیاسی را در عرصه انتخاباتی حاکم میکند و
با گسترش این سرگشتگی به انتخابکنندگان ،مانع تصمیمگیری مناسب
آنها میشود تا آنجا که حتی در برخی تحلیلهای عامیانه ،یگانگی تمامی
جناحها و جریانها را جانشین تمایزات سیاسی میکند .
وجود سازوکار مبتنی بر نظام حزبی منسجم ،سیاستورزی مسئوالنه و
متعهدانه را جانشین حب و بغضهای احتمالی سرآمدان سیاسی مینماید.
فضای سیاسی مبهم ،یکی از ش��اخصههای کشورهای کمتر توسعهیافته
است که از فقدان نظام حزبی کارآمد سرچشمه میگیرد .در چنین فضای
پر ابهامی مختصات روانشناس��انه فردی ،ب��ه پارامتری تعیینکننده تبدیل
میشود و فضای سیاسی را متأثر از خود میسازد .بدهبستانهای پشتپرده
که عاملی در جهت کارکرد نامناسب نظام انتخاباتی هستند ،از پیامدهای
دیگر این روند است .نظام حزبی جدا از کارکردهای سیاسی و امنیتساز
خود ،در کاهش نقیصههای ناش��ی از فردمحوری و عدم شفافیت فضای
سیاسی نقش بارزی ایفا کرده و هنر سیاست را قاعدهمند خواهد ساخت.
در این ش��رایط ،دیگر فرد و قرار گرفتن وی در صدر فهرست انتخاباتی
مالک تش��خیص نیس��ت ،بلکه ش��اخصههای ممتاز و متمای��ز احزاب،
تعیینکنن��ده خواهد بود و قابلیت مانوره��ای اعجابانگیز و گیجکننده
فردی نیز از میان میرود.
عدالت تبلیغاتی از دیگر الزامات راهبردی انتخابات اس��ت که آزادی
رسانهها و فعالیتهای انتخاباتی و عدالت در توزیع کمکهای دولتی ،از
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جمله آنها هس��تند .در این عرصه نگرانی جریانهای مرتبط با هر دو جناح
اصولگرا و اصالحطلب قابل مالحظه اس��ت .سیاستورزان اصالحطلب
از جهتگیریهای جناحی برخی رس��انههای منحصر به فرد که دارای برد
تبلیغاتی سراس��ری هس��تند ،نگرانند و اصولگرایان از احتمال اعمال نفوذ
مقامهای اجرایی به نفع جریانهای خاص ابراز نگرانی میکنند .س��ازوکار
انتخاباتی کارآمد ،بدون وجود ش��هروند صاحب دانش و اطالع کافی ،که
رسانههای آزاد و جریان آزاد اطالعات از لوازم آن است ،امکانپذیر نیست.
اگر ش��هروندان فاقد اطالعات و دانش الزم باشند ،وظیفه انتخابکنندگی
خود را به نحو شایس��ته ایفا نمیکنند و آنگاه نهادهای انتخاباتی برآمده از
انتخاب آنها نیز کارکردهای خود را به نحو شایسته بروز نخواهند داد .جریان
صحیح و عادالنه اطالعات نه تنها میتواند این نقیصه را از میان بردارد ،بلکه
فرایندی برای نظارت جامعه بر انحرافات احتمالی مجریان سیاس��ی خواهد
بود .از این زاویه اس��ت که جریان آزاد وعادالنه تبلیغات رس��انهای ،منافع
تمامی جریانهای سیاسی را محقق میگرداند.
وجود برخی رفتارهای غیرقانونی مانند برهمزدن جلسات سخنرانی و
فعالیتهای انتخاباتی از دیگر مخاطراتی است که فضای انتخاباتی کنونی
با آن مواجه اس��ت .پیامد اینگونه رفتارها هر سر منشأیی که داشته باشند،
القای جو ناامنی و غیرعادالنه به جامعه اس��ت که میتواند در کاهش اقبال
عمومی ب��ه انتخابات ،مؤث��ر و ازاینرو متضمن تهدیدهای امنیتی باش��د.
اینگونه رفتارها همچنین میتوانند دس��تاویزی برای رسانهها و جریانهای
بیگانه و معاند باشند تا از این طریق به القای ادعاهای خود به جامعه بپردازند.
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نتيجهگيري
ايجاد مش��روعيت و افزاي��ش كارآيي ،دو كاركرد با اهميت امنيتس��از و
ثباتآفرين سازوكار انتخاباتي است كه البته براي تحقق خود ،نيازمند لوازمي
چون وجود نظام انتخاباتي مناس��ب ،حركت بر مدار قانون ،ايجاد سازوكار
عادالنه ب��راي رقابت ،آزادي رس��انهها و اجتماعات ،وج��ود نظام حزبي و
آفرينش س��ازوكارهايي براي جلوگيري از مداخله بيگانگان اس��ت .تجربه
برگزاري دهها انتخابات عمومي ،تجربه گرانقدري است كه نظام جمهوري
اسالمي براي هرچه بهتر ساختن سازوكارهاي انتخاباتي در توشه خود دارد.
بررسي فضاي داخلي نشان ميدهد كه برخي از كاستيها در سازوكار
انتخاباتي موجود همچنان پابرجا هس��تند كه يكي از مهمترين آنها فقدان
نظام حزبي منسجم و ريشهدار است .نظام حزبي با افزايش آگاهي سياسي
جامعه ،جامعهپذير س��اختن افراد ،يكپارچهسازي اجتماعي از طريق ايجاد
روابط متقاطع ،تربيت نخبگان سياسي ،افزايش ضريب صحت تصميمهاي
سياسي ،قابليت بسيج عمومي و در نهايت ايجاد مشروعيت ،اسباب حركت

نظام انتخاباتي به س��مت كاركردهاي بهينه خود
و ايجاد ثبات سياسي را فراهم ميآورد .در بستر
وجود نظامهاي حزبي است كه از تأثير مختصات
روانشناسانه فردي در عرصه انتخابات كاسته شده
و عرصه سياسي قاعدهمند و شفاف خواهد شد.
در كن��ار كاس��تيهاي س��اختاري ،برخ��ي
ناموزونيه��اي سياس��ي نيز به چش��م ميخورد
كه تح��ركات غيرقانون��ي اعتراضي نس��بت به
فعاليتهاي انتخاباتي از جمله آنهاست .مواجهه
قاط��ع نهادهاي امنيتي و قضايي با اين تحركات،
نمايانگر امنيت و آرامش فضاي سياسي خواهد
ب��ود و به تمايل عمومي براي حضور پرش��ورتر
در انتخابات ،كه خود مؤلفهاي امنيتساز است،
كمك ميكند.
رصد عرصه سياسي نشان ميدهد كه با توجه
به حضور ش��خصيتهاي كاريزماتيك و عزمي
كه در تمامي جريانهاي سياس��ي براي حضور
در انتخابات پيش روي مجلس ش��وراي اسالمي
و مجلس خبرگان وجود دارد ،انتخابات آينده،
پرش��ور خواهد بود .اگرچه تجربههاي انتخاباتي
گذشته ،نشان ميدهد كه مهمتر از شخصيتها
و گروههاي سياس��ي ،احساس نزدیکی جامعه با
گفتمان نخبگان است که حضور گسترده اقشار و
طبقات اجتماعی را در انتخابات رقم خواهد زد.
فضاي سياسي داخلي از نوعی همگرایی در
میان بخشهای مؤثری از جناحهای سیاسی برای
انتخ��اب نیروهای معتدل حكاي��ت دارد .در اين
ميان همگرايي بيشتري ميان نيروهاي اصالحطلب
براي وحدت رويه نسبت به جريانهاي اصولگرا
مش��اهده ميشود .گرچه اين ش��واهد را نبايد به
معناي اصولگ��را نبودن مجلس آتي دانس��ت،
اما نش��انهها حكايت از گردش��ي نسبي به سمت
ميانهروي اين مجلس دارد.



