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مقدمه
انتخاب��ات، راهکار م��درن و مدنی جوامع 
ام��روزی ب��رای گ��ذار مس��المت آمیز از 
و  اجتماع��ی  سیاس��ی،  پراکندگی ه��ای 
اقتص��ادی اس��ت. ایدئولوژی ه��ای متنافر 
سیاس��ی، ش��کاف های قوم��ی و مذهبی و 
تضاد منافع طبقاتی، ریش��ه های گسستگی 
اجتماعی هستند که تمامی جوامع امروزی 
کم و بیش با انواعی از آنها روبرو می باشند. 
راهکار کنونی بش��ر برای فائق آمدن بر این 
چندپارگی ه��ا و ممانع��ت از تبدی��ل آنها 
بهره گیری  منازع��ات خش��ونت آمیز،  ب��ه 
فراینده��ای  و  قانون��ی  س��ازوکارهای  از 
دموکراتیک اس��ت. انتخابات و ساز وکار 
انتخاباتی یکی از ارکان اصلی مدیریت این 

چندپارگی هاست. بسیاری از جوامع توانسته اند با پی ریزی دقیق و 
مناس��ب نظام نمایندگی سیاسی و به کارگیری روندهای انتخاباتی 
عادالنه، منصفانه و رقابتی، خط واصلی وحدت بخش را برای مهار 
چنددستگی های موجود بیافرینند و پراکندگی ها و گوناگونی های 
اجتماعی و سیاسی را تدبیر کنند. از این رو فرایندهای دموکراتیک 
و س��ازوکار انتخاباتی )به عنوان یک��ی از ارکان اصلی این فرایند( 
به عامل انس��جام ملی در این جوامع تبدیل ش��ده اند. با وجود این، 
تجربه های فراوان دیگر، عام بودن این تلقی از روندهای انتخاباتی 
را دچ��ار تردید می کنند و بر ناکارآمدی ای��ن روندها در غلبه بر 
از هم گسیختگی های اجتماعی شهادت می دهند. لذا به جاست که 
مس��ئله انتخابات و انس��جام ملی و ارتباط پارادوکس��یکال آنها در 
عرصه پراتیک م��ورد مداقه قرار گرفته و علل ناکامی س��ازوکار 
انتخاباتی در ایجاد انس��جام ملی واکاوی ش��ود. این امر با توجه به 
نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهری در کشور 

ما از مناسبت ویژه ای برخوردار خواهد بود.  

انتخابات و انسجام ملی

باتوجه به نزدیکی انتخابات ریاس�ت جمهوری و ش�وراهای ش�هری در ایران، انتخابات و مس�ائل 
مترت�ب ب�رآن از اهمیت روزافزونی برخوردار می ش�وند. یک�ی از موضوعاتی ک�ه ارتباط آن با 
س�ازوکار انتخاباتی اهمیت ویژه ای دارد، مس�ئله انس�جام ملی اس�ت. با توجه به آنکه تجربه های 
تاریخی در مواردی بر نقش انس�جام بخش انتخابات گواهی می دهند و در  مواردی دیگر نش�ان از 
انحراف س�ازوکار انتخاباتی به سمت از هم گس�یختگی اجتماعی و بی ثباتی سیاسی خبر دارند، لذا 
موضوع انتخابات و انس�جام ملی و الزامات بایس�ته آن، موضوعی شایس�ته امعان نظر است. نگاشته 
پیش رو درصدد است تا با بهره گیری از داده های تاریخی و در قالبی تئوریک این موضوع را مورد 

بررسی قرار دهد.

تحلیل


اشاره:

دکتر علیرضا رحیمی *

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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انتخابات و انسجام ملی

اش�کال عم�ده انح�راف س�ازوکار انتخابات�ی ب�ه س�وی 
ازهم گسیختگی اجتماعی 

سازوکار انتخاباتی لزوماً در همه کشورها و نظام های سیاسی به ایجاد 
انس��جام ملی منجر نمی ش��ود. انتخابات الزاماتی دارد که رعایت آنها 
برای رس��یدن به انسجام ملی ضروری اس��ت. بررسی شواهد تاریخی 
در برخی از کشورها نشان می دهد که انتخابات نه تنها موجب انسجام 
و همبستگی ملی نش��ده، بلکه به گسست اجتماعی و تقابل های بیشتر 

سیاسی دامن زده است.  
بررس��ی  نمونه های تاریخی  ناکارآمدی س��ازوکار انتخاباتی در 
ایجاد انس��جام ملی و انحراف آن به سمت گسستگی اجتماعی نشان 

می دهد که این مهم در سه شکل عمده خود را نشان داده است:
1. آش��فتگی و هرج و مرج سیاسی؛ که نمونه های بارز آن لبنان، 
به ویژه پیش از قراداد طائف و مصر پس از س��رنگونی دولت محمد 

مرسی است.
2. ظه��ور دولت های اقتدارگرا؛ که آش��ناترین مثال در این زمینه 
ظهور دولت نازی در آلمان از طریق فرایند انتخاباتی است. اگر نظریه 
»هانا آرنت« را درنظر بگیریم، اتمیزه شدن جامعه و فروریختگی نظام 
طبقاتی که بیانگر نوعی از هم گس��یختگی اجتماعی اس��ت سرمنش��أ 
پیدایش حکومت فاشیستی در آلمان شد ) اگرچه همین امر به گونه ای 
پارادوکسیکال مبنایی برای وحدت بخش های بزرگی از جامعه آلمان 

در سایه حکومت هیتلر گردید(.
3. انقاب ه��ای انتخاباتی؛ که در جریان آنها انتخابات نقطه تغییر 
سیاس��ي در حکومت است و بیش��تر به س��مت ایجاد تغییرات لیبرال 
)آن گون��ه تا به حال اتف��اق افتاده( در س��اختار حکومت میل کرده 
اس��ت. انقاب نارنجی در اوکراین یا انقاب گل الله در قرقیزس��تان 

نمونه هایی از این دست است.

علل ناکارآمدي سازوکار انتخاباتي در ایجاد انسجام ملی
بر پای��ه یافته های تاریخی چند عامل اساس��ی در انحراف س��ازوکار 

انتخاباتی  به سمت ازهم گسیختگی اجتماعی نقش بازی کرده اند:
1. ش��کاف های فعال اجتماعی؛ به ویژه شکاف سنت و تجدد در 
جوامع اسامی که فضای انتخاباتی و پسا انتخاباتی را پاریزه کرده و 
مانع کارآمدی س��ازوکار انتخاباتی می شوند. هر کدام از این قطب ها 
نگاه و نگرش متفاوتی به حل و فصل مسایل جامعه دارند. بی توجهی 
این گروه ها به الزامات انتخابات مردم س��االرانه و تاش برای تحمیل 

دیدگاه خ��ود به دیگران منجر به گسس��ت 
اجتماع��ی در جامع��ه می ش��ود. رویارویی 
نخب��گان س��نتی و م��درن پ��س از انقاب 
مش��روطه یک نمونه تاریخ��ی در این زمینه 
اس��ت که در نهایت به ظهور استبداد صغیر 
انجامی��د. ظه��ور همین ش��کاف به صورت 
شکاف اس��ام– سکوالریسم یکی دیگر از 
عوامل سقوط دولت اخوانی در مصر و عدم 
تمکین به فرایند انتخاباتی بود. البته ذکر این 
نکته ضروری اس��ت که اگرچه شکاف های 
جمل��ه  از  جوام��ع،  تمام��ی  در  اجتماع��ی 
جوامعی که توانس��ته اند عاملی انسجام بخش 
از س��ازوکار انتخاباتی بسازند، وجود دارد، 
اما تلفیق این ش��کاف ها با عواملی دیگر )که 
در ادامه مورد اش��اره ق��رار خواهند گرفت( 
اس��باب ناکارآم��دی انتخاب��ات در ایج��اد 

انسجام ملی را فراهم آورده است.  
سیاس��ی  فرهن��گ  کاس��تی های   .2
مشارکتی؛ که به اشکال گوناگونی نظیر عدم 
تمکین به فرایندهای انتخاباتی، عدم پذیرش 
مکانیس��م ها )درص��ورت همه پذیربودن این 
مکانیس��م ها(، ترجیح منافع قومی و محلی بر 

منافع ملی بروز می نماید. 
3. ضعف و عدم استقال نهادهای مدنی؛ 
در حالی است که این نهادها از طریق ایجاد 
روابط متداخل اجتماعی، گروه های متفاوت 
قومی، مذهبی، نژادی و غیره را به ش��ناخت 
متقابل رسانده و شکاف های اجتماعی مبتنی 
بر این تمایزات را کم رنگ می کند. نهادهای 
مدن��ی به وی��ژه اح��زاب سیاس��ی، از طریق 
آموزش سیاس��ی افراد، جامعه پذیرس��اختن 
آن ها و تقویت فرهنگ سیاسی، به انسجام و 
وحدت ملی یاری رسانده و با کانالیزه کردن 
کنش ه��ا و واکنش های جمع��ی، مانع بروز 
حرکت های خ��ارج از قاعده می ش��وند. از 
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همین روس��ت که می تواند یک��ی از عوامل 
ناکارآمدی س��ازوکار انتخابات��ی در ایجاد 
انس��جام مل��ی باش��د. البته کارآم��دی نظام 
حزبی در انجام کارویژه های خود، از جمله 
ایجاد انسجام ملی، از یک سو مستلزم وجود 
احزاب ریش��ه دار، مس��تقل و مقید به قواعد 
دموکراتیک اس��ت و از سوی دیگر نیازمند 
پردازش مکانیس��م ها و قواعد مسالمت آمیز 

مورد اجماع است.
4. سیاست های اس��تعماری؛ قدرت های 
اس��تعمارگر هرج��ا که تحقق دموکراس��ی 
و وج��ود انتخاب��ات آزاد را در کش��ورهای 
ضعی��ف در جهت منافع خود نمی دانس��تند، 
مانع ظه��ور فرایندهای دموکراتیک و لوازم 
آن )مانن��د نظ��ام انتخاباتی مناس��ب و نظام 
حزبی کارآمد( ش��ده اند. شکاف در انسجام 
ملی از طریق به کارگیری نیروهای وابس��ته، 
مهم تری��ن پیامد دخالت هایی از این دس��ت 
بوده اس��ت که اق��دام علی��ه حکومت های 
مردمی )مصدق در ایران و آلنده در شیلی(، 
و س��وء استفاده از فضای دوقطبی ایجادشده 
در فیلیپین برای به قدرت رس��اندن فردیناند 

مارکوس، از جمله این موارد هستند. 
5. تض��اد نظام های انتخابات��ی با عوامل 
وحدت بخش مل��ی؛ نظام های انتخاباتی اگر 
از معیارهای تبعیض آمیز برخوردار باش��ند، 
بیش از آنکه نقش��ی انس��جام بخش داش��ته 
باش��ند، به عاملی در جهت ازهم گسیختگی 

اجتماعی تبدیل خواهند شد. 
ش��اخص های  جمل��ه  از  زی��ر  م��وارد 
الزم نظ��ام انتخابات��ی برای ایف��ای کارکرد 

انسجام آفرین خود هستند: 
)آزادی  آزاد  انتخاب��ات  برگ��زاری   
انتخاب، آزادی حق شرکت در انتخابات، 
آزادی تش��کیل اح��زاب، آزادی فعالیت 

اپوزیسیون( و عادالنه را تضمین کند؛
 بر بنیاد برابری فرصت ها پایه ریزی شده باشد؛

 بازتاب دهنده خواست جامعه باشد؛
 بر مکانیسم های همه پذیر استوار شده باشند؛

 ام��کان نمایندگی گروه ه��ای اقلیت و یا پی��روزی گروه های 
اپوزیسون را ایجاد کند؛

 به سیاس��ت های حزبی جنبه وحدت بخ��ش و جامع تری بدهد 
)احزاب را به کس��ب حمایت از جان��ب گروه هایی فراتر از پایگاه 

اجتماعی خویش تشویق کنند(؛
 با تشویق رأی دهندگان برای توجه به گروه های فراتر از گروه 

اجتماعی خود، به ایجاد مصالحه و اجماع در جامعه کمک کند؛
 منصفان��ه و بی طرفانه باش��د تا مش��روعیت و ثبات سیاس��ی را 

افزایش دهد؛
 قابلیت پاس��خگویی حکومت را با ایجاد س��ازوکار هایی برای 

تغییر حاکمان و کاندیداها در صورت لزوم( افزایش دهد؛
 نظ��ام حزب��ی را تقویت کند و در عین ح��ال به احزاب دارای 
ایدئولوژی ه��ا و ارزش های کان و مبتنی بر منافع ملی، نس��بت به 
احزاب مبتنی بر نگرش های محدود قومی، نژادی و فرقه ای، میدان 

بیشتری بدهد؛
 به ایجاد یک اپوزیسیون کارآمد کمک کند؛

 روند انتخابات را تثبیت و دائمی کند؛ 
 شفافیت مالی احزاب و گروه های سیاسی را تضمین کند.

تحلیل کارکردی انتخابات و گسستگی اجتماعی
ارتب��اط میان انتخابات و انس��جام ملی را بر مبن��ای نظریه کارکردی 
می توان مورد ماحظه قرار داد. اگ��ر نظام انتخاباتی را به عنوان یک 
سیس��تم در نظر بگیری��م که از طریق فراینده��ای درونی خود، رابطه 
درون دادهای واردش��ده به سیستم را با برون دادهای خارج شده از آن 
برقرار می کند )ش��کل 1(؛ آنگاه باید این مسئله را درنظر بگیریم که 
درون دادهای واردشده به سیس��تم انتخاباتی و فرایندهای درونی این 
سیستم از چه ویژگی هایی باید برخوردار باشند که برون داد حاصل از 
آنها انسجام ملی باش��د. در این حالت بازخورد انسجام ملی در سطح 
جامعه، س��بب افزایش سرعت عملکرد سیس��تم )پس خوراند مثبت( 
خواهد ش��د؟ یا به عکس چه عوامل درون داد ی��ا فرایندی، برون داد 

عدم انسجام ملی را حاصل می آورند؟
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شکل شماره 1: سیستم انتخاباتی و ارتباط درون داد و برون داد آن

باتوجه به اش��کال عمده ازهم گس��یختگی اجتماعی )آش��فتگی 
سیاس��ی، ظهور اقتدارگرایی و انقاب انتخابات��ی( و عللی که برای 
ناکارآمدي س��ازوکار انتخاباتي در ایجاد انسجام ملی ذکرشد، مدل 

کارکردی باال به شکل زیر سامان می یابد:

شکل شماره 2: مدل کارکردی ناکارآمدی سازوکار انتخاباتی

و ایجاد ازهم گسیختگی ملی

توضیح: پیکان خط چین به معنای تلفیق ش��کاف های اجتماعی با سایر موارد 
است.

هندسه انتخابات و آفرینش اوربیتالی انسجام ملی
هندسه انتخابات دارای سه سطح بنیادی است که شامل انتخاب شوندگان، 
انتخاب کنندگان و نیروهای سیاس��ی فعال در این زمینه می شود. بنابراین 
الزامات انتخاباتی مرتبط با انس��جام ملی باید در هرس��ه س��طح یادش��ده 
رعای��ت ش��ود تا تعادل سیس��تم انتخابات��ی حفظ گردد. در علم ش��یمی 
مفهومی وج��ود دارد با عن��وان »اوربیتال مولکولی« ک��ه در نتیجه پیوند 

بین دو اتم به وجود می آین��د. هنگام ایجاد پیوند 
بی��ن دو اتم، اوربیتال های اتم��ی آنها با یکدیگر 
همپوشانی کرده و اوربیتال های مولکولی را پدید 
می آورند. برای اینک��ه اوربیتال های اتمی بتوانند 
با یکدیگر پیوند یابند، نیازمند دو ش��رط اساسی 
هستند. نخست، شرط انرژی و دوم، شرط تقارن. 
ش��رط ان��رژی به معن��ی همترازی س��طح انرژی 
اوربیتال های اتمی وشرط تقارن بیانگر تقارن این 
اوربیتال ها نس��بت به محور اصلی مولکول است. 
ق��درت پیوند می��ان دو اتم، تعیین کنن��ده مقدار 
پای��داری و فعالیت یک مولکول اس��ت. هر گاه 
دو ات��م نتوانند ب��ه طریقی به  هم نزدیک ش��وند 
که امکان همپوش��انی اوربیتال های آنها به وجود 
آی��د، آن گاه اوربیتال های اتم��ی به صورت غیر 
پیوندی در مولکول باقی خواهند ماند و در نتیجه 
مولکولی ناپایدار ش��کل می گیرد. مولکول های 
ناپای��دار در حقیق��ت هم��ان رادیکال های آزاد 
هس��تند که در ب��روز برخی از بیم��اری ها نقش 
دارند و به س��لول های س��الم بدن آس��یب وارد 

می کنند.
رعایت الزامات انتخاباتی مرتبط با انس��جام 
ملی توسط هرسه سطح بنیادی هندسه انتخابات، 
ب��ا مفه��وم اوربیت��ال مولکول��ی تش��ابه فراوانی 
دارد. به ای��ن معنی که برای ایج��اد پایداری در 
سیس��تم انتخاباتی، تمامی س��طوح یادش��ده باید 
به لح��اظ میزان ان��رژی به کار گرفته ش��ده برای 
رعایت الزامات انتخاباتی هم تراز بوده و نس��بت 
ب��ه محورهای اصل��ی ایجادکننده تع��ادل، یعنی 
عوامل انس��جام دهنده اجتماع��ی، از تقارن الزم 
برخوردار باش��ند. اگر علل ناکارآمدی سازوکار 
انتخاباتی در ایجاد انس��جام ملی را در نظر آوریم 
اجتماعی، ضعف فرهنگ سیاسی،  )شکاف های 
ضع��ف نهادهای مدنی، دخالت های اس��تعماری 
و کاس��تی های نظام انتخاباتی(، ب��ه غیر از مورد 
کاس��تی های نظام انتخاباتی که به زمینه ها، قواعد 
و شرایط پیشینی س��ازوکار انتخاباتی اشاره دارد 
و چهارچوب رفتار کنش گرانه انتخاب کنندگان، 

اهداف و الزامات احیای سازمان 
امور اداری و استخدامی
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ل
حلی

ت

انتخاب شوندگان و نیروهای واسط آنها )احزاب، 
تش��کل های مدنی و غیره( را دربرمی گیرد و باید 
بر اساس عایق مورد اجماع سامان یابند، بر پایه 
دو پارامتر بنیادی می توان بر بسیاری از کاستی ها 
)البت��ه نه به صورت نهادمند و س��اختاری بلکه به 
مناسبت مواجهه با شرایط موجود( غلبه کرد. این 
دو پارامتر عبارتند از: توجه به منافع ملی و التزام به 
قواعد و مکانیسم های پذیرفته شده. اگر منافع ملی 
ماک عمل س��طوح اجتماعی و سیاسی درگیر 
در انتخابات باش��د و تمامی اجزای این س��طوح 
قواعد و ضوابط مورد اجماع را رعایت کنند، آن 
گاه ش��کاف های اجتماعی زمینه های کنش گری 
غی��ر مدنی خود را از دس��ت داده، برخی از آثار 
ضع��ف فرهن��گ سیاس��ی )مانند ترجی��ح منافع 
محل��ی( و سس��تی نهادهای مدن��ی )مانند کنش 
خارج از قاع��ده نیروهای اجتماعی( از میان رفته 
و از قابلیت بازیگری قدرت های خارجی کاسته 
خواهد ش��د )البت��ه باید توجه داش��ت که تأکید 
ب��ر منافع ملی و رعایت قواع��د نباید به غفلت از 
کاستی های ساختاری نظیر ضعف نهادهای مدنی 
و فرهنگ سیاس��ی بیانجامد(. ب��ه این ترتیب این 
دو پارامتر بنیادی، عوامل هم پوش��انی اجزای سه 
سطح هندسه انتخابات هس��تند. اما شروط اصلی 
این هم پوشانی این است که تمامی این سه سطح 
و اجزای تش��کیل دهنده آنها از انرژی الزم برای 
رعایت منافع ملی و قواعد پذیرفته شده برخوردار 
باش��ند و تقارن الزم در این خصوص را به  وجود 
آورند. در نتیجه هم نهادهای درگیر در انتخابات 
و جریان ها و احزاب سیاس��ی )نیروهای واسط(، 
هم کاندیداهای انتخاباتی و نیز انتخاب کنندگان 
یعنی ت��وده مردم باید با تمام ان��رژی و به نحوی 
واحد منافع ملی را س��رلوحه خ��ود قرار داده و با 
رعایت ضوابط قانونی، شرایط الزم برای انسجام 
مل��ی را فراه��م آورند. ب��رای درک بهتر مطلب 
می ت��وان از ابزارهای تصوی��ری کمک گرفت. 
شکل شماره 3 سطوح سه گانه هندسه انتخابات و 
اجزای آن ها را که به مثابه اتم های آزاد هس��تند، 

نشان می دهد. شکل شماره 4 نیز نش��ان دهنده نحوه هم پوشانی این اتم ها 
)اجزای سطوح س��ه گانه( با یکدیگر و تشکیل یک اوربیتال مولکولی به 

مثابه ایجاد انسجام ملی است. 
 

                                                                                                               
                                                                                                                     

             
شکل شماره 3: سطوح سه گانه انتخابات و اجزای آنها

          
شکل شماره 4: پیوند اوربیتالی سطوح سه گانه انتخابات بر اساس منافع ملی

و قواعد مورد اجماع و شکل گیری انسجام ملی

انتخابات پیش رو و انسجام ملی در ایران
ش��رایط داخلی، منطقه ای و بین المللی، انتخابات آتی ریاست جمهوری 
و ش��وراها در ایران را به انتخابات سرنوشت س��ازی تبدیل کرده است. 
روی کارآم��دن دول��ت جدید در ای��االت متحده ب��ا گرایش های غیر 
متعارف و پیش بینی ناپذیر، تاش های اسرائیل و برخی کشورهای منطقه 
ب��رای ایجاد تهدیدهای منطقه ای و بین الملل��ی علیه ایران، و تحریکات 
بیگانگان برای بهره گیری از مس��ائل قومی ب��ا توجه به اوضاع اقتصادی 
و ش��رایط نامس��اعد زیس��ت محیطی برخی از این نواحی، لزوم بیش از 
پیش انسجام ملی را در برابر تهدیدهای دامن گیر کشور ایجاب می کند. 
به همین علت اس��ت که حرکت بر مدار مناف��ع ملی و در دایره ضوابط 
قانونی و قواعد مورد اجماع برای ایجاد انس��جام ملی در برابر تهدیدات 

اهمیت ویژه ای می یابد. 
این امر چنان که در باال اش��اره شد، هم نوایی هر سه سطح اجتماعی 
کنش گر در انتخابات را طلب می کند. در س��طح انتخاب کنندگان، دقت 
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نظر در گزینش کاندیداهای نهایی، توجه به لزوم مش��ارکت فعال، پرهیز 
از کنش های تنش زا، پرهیز از رفتارهای مغایر با منافع ملی )رفتارهای که 
ابعاد منافی وحدت داخلی داش��ته و یا از جنبه های تفرقه افکنانه منطقه ای 
و جهانی برخوردار باشند(، رعایت قوانین و ترجیح منافع ملی بر تعلقات 
محل��ی )ضمن حفظ حق برخ��ورداری از ارائه مطالبات به حق و قانونی(، 
اموری قابل انتظار اس��ت. در س��طح انتخاب ش��وندگان، تمرکز بر امور 
ایجابی وپرهیز از اقدامات سلبی و تخریب کننده، رعایت الزامات قانونی 
تبلیغات انتخاباتی، ش��فافیت مال��ی، پرهیز از اس��تفاده نابه جا و معطوف 
به کس��ب آرا از احساس��ات قوم گرایان��ه )وعده های فاقد پش��توانه های 
اجرایی ومعطوف به کس��ب آرا(، و از همه مهم ت��ر ارائه برنامه های مفید 
و قانع کننده به ویژه درخصوص حل وضعیت نابس��امان نواحی دستخوش 
مصائب زیس��ت محیطی، گام های اساس��ی در ایجاد انسجام ملی خواهد 
بود. اما آنچه که در س��طح نیروهای واسط )به ویژه نهادهای قانونگذار، 
تصمیم گیر و اجرایی( اهمیت حیاتی و ضروری دارد، پای بندی و حراست 
از حقوق قانونی مش��ارکت کنندگان اع��م از کاندیداها، رأی دهندگان، 
احزاب و تش��کل های سیاس��ی اس��ت حقوقی که در حکم قواعد مورد 
پذی��رش همگانی اس��ت که رئ��وس آن در قانون اساس��ی انعکاس یافته 
است. بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی موجود و میل مکانیسم های 
طراحی ش��ده به س��مت اجماع آفرینی هرچه بیش��تر، به معنای هماهنگی 

ضرباهنگ سازوکار انتخاباتی و انسجام ملی است. 

نتیجه گیری
فرایندهای دموکراتیک و س��ازوکار انتخاباتی به عنوان رکن بنیادی این 
فرایندها، عامل انسجام ملی و گذار مسالمت آمیز از شکاف های اجتماعی 
و سیاسی است. با وجود این، بسیاری از جوامع که بیشتر ناظر بر کشورهای 
کمتر توسعه یافته هستند، نتوانس��ته اند از سازوکار انتخاباتی محملی برای 
چیرگی بر چندپارگی های سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی بس��ازند. علت 
ای��ن امر را بای��د در تلفیق ش��کاف های فعال اجتماعی ب��ا عواملی چون 
ضعف فرهنگ سیاسی، ضعف نهادهای مدنی، دخالت های استعمارگونه 
قدرت های بزرگ و عدم تناسب نظام انتخاباتی با شرایط بومی، جستجو 
کرد. لذا از آنجاکه نظام های سیاس��ی مردم ساالر و سیستم های انتخاباتی 
مبتنی بر نمایندگی، مش��روع ترین و کارآمدترین سیس��تم های سیاس��ی 
روزگار ما به  شمار می روند، نیاز ضروری این جوامع آن است که تاش 

خود را برای رفع این کاستی های ساختاری متمرکز کنند.
اگرچ��ه غلبه بر این کاس��تی های س��اختاری نیازمن��د برنامه ریزی 
دقی��ق و بلندمدت اس��ت، ام��ا این امر ب��ه معنای احت��راز از فرایندهای 

دموکراتی��ک و انتخاباتی و تعلیق آنها تا زمان 
آفرینش س��اختارهای مناس��ب نیست. در این 
میان اگر منافع مل��ی، الزامات قانونی، ضوابط 
ومکانیسم های همه پذیر، ماک کنش سیاسی 
بازیگ��ران عرصه انتخابات ق��رار گیرد، آنگاه 
برآیند ای��ن کنش ها، برون داد انس��جام بخش 
سازوکار انتخاباتی خواهد بود. شرط تحقق این 
انسجام آن اس��ت که تمامی سطوح اجتماعی 
درگی��ر در انتخاب��ات )انتخاب کنن��دگان ی��ا 
ی��ا کاندیداها  انتخاب ش��وندگان  توده مردم، 
و نهاده��ای واس��ط یعنی احزاب، تش��کل ها، 
نهاده��ای قانون گذار، اجرای��ی و غیره(، تمام 
توان و انرژی خود را در حفاظت از منافع ملی 
و ایجاد و رعایت ضوابط همه پذیر به کارگیرند 
و بر مبنای این محورها حیطه کنش گری خود 

را سامان دهند.  
شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی لزوم 
انس��جام ملی در کشور را بیش از پیش ایجاب 
تمامی س��طوح مش��ارکت کننده در  می کند. 
انتخابات پیش رو قادر خواهند بود تا با رعایت 
الزامات مرتبط با منافع ملی و ماحظه ضوابط 
قانونی، ای��ن انتخابات را دس��ت آویزی برای 
تقویت انس��جام ملی و افزایش ضریب امنیت 
ملی قرار دهند. در این میان، دو نکته اساس��ی 
برجسته تر از گذشته خودنمایی می کنند. یکی، 
لزوم ارائ��ه برنامه های قابل اج��را و قانع کننده 
به وی��ژه درخصوص ح��ل وضعیت نابس��امان 
نواح��ی دس��تخوش مصائب زیس��ت محیطی 
انتخاب شوندگان؛ و دیگری، حراست  توسط 
از حقوق قانونی مش��ارکت کنندگان توس��ط 
نهاده��ای قانون گذار، تصمیم گی��ر و اجرایی. 
حقوق��ی که در حک��م قواعد م��ورد پذیرش 
همگانی اس��ت و رئوس آن در قانون اساس��ی 

انعکاس یافته است. 

انتخابات و انسجام ملی




