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و تنازعات پردامنه سیاس��ي را خلق خواهند ک��رد؛ و یا حتي به گونه اي 
پارادوکس��یکال از کارکرد ذاتي خود که گردش نخبگان براي تنظیم و 
تصحیح روند سیستم سیاسي اس��ت، خارج شده، و چنانکه در یکي دو 

دهه اخیر شاهد آن بوده ایم، به انقالب هاي انتخاباتي منتهي خواهند شد.
یکي از افتخارات نظام جمهوري اس��المي همواره این بوده اس��ت 
ک��ه منطبق با تعداد س��ال هاي حاکمیت خود، انتخاب ه��اي متعددی را 
براي دستیابي به مناصب سیاس��ي و اجتماعي گوناگون به انجام رسانده 
اس��ت. برگزاري ده ها انتخابات در طول عمر جمهوري اسالمي، تجربه 
گران س��نگي است که باید براي هرچه بهترشدن سازوکارهاي انتخاباتي 
در کش��ور و حرکت این سازوکارها به سمت کارکرد بهینه خود، مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. با چنین رویکردي اس��ت که تجزیه و تحلیل فضاي 
سیاسي کشور در آس��تانه انتخابات پیش روي مجلس شوراي اسالمي و 

الزامات راهبردي مترتب با آن مورد اشاره قرار مي گیرد.  

آرایش نیروهای سیاسی در آستانه انتخابات
در یک تقس��یم بندی کلی نیروهای سیاس��ی رقیب در انتخابات دهمین 
دوره مجلس ش��ورای اسالمی را می توان مطابق شکل زیر به هفت دسته 
عمده تقس��یم کرد. )باید توجه داشت که تقس��یم بندی ارائه شده، یک 
تقس��یم بندی کلی اس��ت و هریک از جریان های نام برده ش��ده در طول 
طیف، در درون خود متکثر بوده و به گروه های سیاس��ی متعددی تقسیم 
می شوند؛ به گونه ای که حتی برخی گروه های دسته بندی شده در درون 
یک جریان، ممکن اس��ت بر سر برخی موارد با یکدیگر اختالف داشته 
باشند و یا برخی گروه های سیاس��ی در جایی میان طیف بندی های ارائه 

نگاهی به برخی از ابعاد سیاسی، 
اجتماعی و امنیتی انتخابات

اس�فندماه س�ال جاري انتخابات دهمین دوره مجلس ش�وراي اس�امي و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان به طور 
همزمان برگزار خواهد شد. این انتخابات با توجه به وضعیت سیاسي و اقتصادي کشور و آشفتگي هاي موجود در منطقه، 
انتخاباتي سرنوشت ساز و بااهمیت تلقي مي شود. نوشتار حاضر درصدد است تصویري از فضاي سیاسي کشور در آستانه 

انتخابات پیش رو، چگونگي آرایش نیروهاي سیاسي و برخي الزامات راهبردي در این خصوص را به نمایش گذارد.

تحلیل

:اشاره

دکتر علیرضا رحیمی*

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

مقدمه
انتخابات و س��ازوکار انتخاباتي در چارچوب بعد 
نرم افزاري امنیت ملي، مورد مالحظه قرار مي گیرند. 
نهاد انتخابات، کارکردهاي امنیت ساز و ثبات آفرین 
خ��ود را از طری��ق ایج��اد مش��روعیت و افزایش 
کارآیي نظام سیاس��ي به منصه ظهور مي رس��اند. 
مش��روعیت و کارآیي، خود حاصل کارکردهایي 
است که سازوکار انتخاباتي به واسطه نقش آفریني 
این نهاد در تطبیق گفتمان امنیتي نخبگان و گفتمان 
جامعه، تطبیق با تغییرات محیطي، ایجاد سازوکاري 
صلح آمی��ز براي ح��ل و فصل منازعات سیاس��ي، 
شایسته ساالري و نظارت مدني بر نهادهاي سیاسي 
و امنیتي، ایجاد مي کند. ب��ا وجود این قابلیت نهاد 
انتخابات در تحقق کارکردهاي امنیت س��از، بسته 
به لوازمي اس��ت که وجود نظام انتخاباتي مناسب، 
حرکت بر مدار قانون، ایجاد سازوکار عادالنه براي 
رقابت، آزادي رس��انه ها و اجتماعات، وجود نظام 
حزبي منسجم و ریشه دار و آفرینش سازوکارهایي 
ب��راي جلوگیري از مداخله بیگانگان، از جمله این 
لوازم هستند. در غیر این صورت نظام هاي انتخاباتي، 
چنانکه در بسیاري از جوامع در حال توسعه شاهد 
هستیم، قادر نخواهند بود قابلیت هاي خود در ایجاد 
ثب��ات و کارآیي نظام سیاس��ي را از حالت قوه به 
فع��ل درآورند و در مقابل عرصه اي از کش��اکش 
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شده، قرارگیرند(. 

 موارد یبرخ سر بر است ممکن ،جریان یک درون در شده بنديدسته هايگروه برخی حتی که ايگونه به شوند؛می

  .رارگیرند)ق ،شده ارائه هايبنديطیف میان جایی در سیاسی هايگروه برخی یا و باشند داشته اختالف یکدیگر با

 
 

 چپ          راست                    

 
 طلب رادیکالاصالحسنتی   طلب اصالح  طلب معتدل  اصالح   عتدالاجریان  گراي معتدل   اصول    گراي سنتیاصول  گراي رادیکال اصول

    

سیاسی  روهاينییعنی یکی از مهمترین نیروهاي حاضر در عرصه انتخابات  باالشده در ارائهبندي در مرکز طیف       

 ريیگشــکل براي نام برده شــده اســت، جریان اعتدالین نیروها که از آنها با عنوان ا ند.حامی دولت یازدهم قرار دار

طلب و نیروهاي معتدل اصالحر ائتالف با دآن اسـت که   ،تالش این جریان. کنندمی تالش دولت با همسـو  مجلسـی 

مجلس دهم را با دولت همســو د، اي دارمسـائلی مانند پرونده هسـته  اصـولگرا، که خاطره خوشـی از حمایت آنها در   

هاي به اجراي سیاست هاي دولت کاسته والیحهها و خواسـته تصـویب  موانع موجود در برابر ازد تا از این طریق سـاز 

پایگاه  یافته دارايفقدان یک تشـکل سازمان  ،اباتچالش عمده جریان اعتدال در انتخ د.شـتاب بیشـتري بده   ،دولت

؛ از همین روسـت که سـیاست   کنندگان از سـوي دیگر اسـت  سـو و تردید در خصـوص اقبال انتخاب  اجتماعی از یک

. شودري میپیگیطلب از سوي این جریان به صورت جدي گرا و اصالحمعتدل دو جریان اصول همکاري با نیروهاي

ــت که دولت میاز طریق غلبه حداکثري نیروهاي معت ــو با خود  دل در مجلس آینده اس ــی همس تواند به وجود مجلس

 امیدوار باشد.

لت و هاي خود با دوهاي سیاسی، حزب کارگزاران سازندگی با توجه به نزدیکی دیدگاهدر میان احزاب و تشکل     

 کابینه، نقطه قابل اتکایی براي دولت در انتخابات پیش روســت.کارگزارانهاي این حزب در حضــور برخی از چهره

 یانهم در توانمی را آنها عنوان این تحت. شوندمی شناخته ایران سـیاسی  صـحنه  در مدرن راسـت  عنوان با سـازندگی 

 شرایط ،سیاست سـیال  جریان آنها، تکنوکراتیک خصـلت  اما کرد، بنديدسـته  اعتدال جریان و معتدل گرایاناصـول 

 لبیطاصالح سمت به حزب این سیاسی چرخش به منجر حدودي تا ایران در سیاست عرصـه  هايویژگی و سـیاسـی  

ــده ــت شـ ــت مدرن«از جایگاه  این حزب را ؛گرچه این چرخش لزوماًاسـ  داراي حزب این کند.خارج نمی» راسـ
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در مرکز طیف بندی ارائه شده در باال یکی از مهمترین نیروهای حاضر 
در عرصه انتخابات یعنی نیروهای سیاسی حامی دولت یازدهم قرار دارند. 
این نیروها که از آنها با عنوان جریان اعتدال نام برده ش��ده اس��ت، برای 
شکل گیری مجلسی همسو با دولت تالش می کنند. تالش این جریان، آن 
است که در ائتالف با نیروهای معتدل اصالح طلب و اصولگرا، که خاطره 
خوشی از حمایت آنها در مسائلی مانند پرونده هسته ای دارد، مجلس دهم 
را با دولت همسو س��ازد تا از این طریق از موانع موجود در برابرتصویب 
خواس��ته ها و الیحه های دولت کاس��ته و به اجرای سیاس��ت های دولت، 
شتاب بیشتری بدهد. چالش عمده جریان اعتدال در انتخابات، فقدان یک 
تشکل سازمان یافته دارای پایگاه اجتماعی از یکسو و تردید در خصوص 
اقبال انتخاب کنندگان از س��وی دیگر است؛ از همین روست که سیاست 
همکاری با نیروهای معتدل دو جریان اصول گرا و اصالح طلب از س��وی 
ای��ن جریان به صورت جدی پیگیری می ش��ود. از طریق غلبه حداکثری 
نیروه��ای معت��دل در مجلس آینده اس��ت که دول��ت می تواند به وجود 

مجلسی همسو با خود امیدوار باشد.
در میان احزاب و تشکل های سیاسی، حزب کارگزاران سازندگی با 
توجه به نزدیکی دیدگاه های خود با دولت و حضور برخی از چهره های 
ای��ن حزب در کابین��ه، نقطه قابل اتکایی برای دول��ت در انتخابات پیش 
روست.کارگزاران سازندگی با عنوان راست مدرن در صحنه سیاسی ایران 
شناخته می ش��وند. تحت این عنوان آنها را می توان در میانه اصول گرایان 
معتدل و جریان اعتدال دس��ته بندی کرد، اما خصلت تکنوکراتیک آنها، 
جریان س��یال سیاست، شرایط سیاس��ی و ویژگی های عرصه سیاست در 
ایران تا حدودی منجر به چرخش سیاسی این حزب به سمت اصالح طلبی 
ش��ده اس��ت؛گرچه این چرخش لزوماً این حزب را از جایگاه »راس��ت 
م��درن« خارج نمی کند. این حزب دارای دیدگاه های نزدیکی در تمامی 
زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دولت است و یکی ازمهمترین 

حامیان سازمان یافته دولت در انتخابات پیش رو خواهد بود.
راهبرد گروه ه��ای اصالح طلب، با توجه به موفقیتی که در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری یازدهم در برابر رقبای اصول گرای خود پیدا کردند، 
حض��وری یکپارچه و واحد در انتخابات اس��ت. ش��وراهای هماهنگی و 

ایجاد  سیاس��ت گذاری اصالح طلبان، وظیف��ه 
اتحاد در میان اصالح طلب��ان و حضور واحد و 
یکپارچه آنها در انتخابات را بر عهده دارند. البته 
اصالح طلبان چ��ه در میان طیف معتدل خود و 
چه در میان طیف سنتی به دو دسته عمده تقسیم 
می شوند. دس��ته اول با توجه به سابقه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در س��ال 92 و همچنی��ن با 
توجه به پیش��ینه ناکامی در انتخابات س��ه دوره 
گذشته مجلس، خواس��تار ائتالف با دولت )و 
حت��ی برخی ش��خصیت ها و گروه های معتدل 
اصول گرا( و ارائه لیست مشترک در انتخابات 
هستند تا مجلس را از دست رقبا، خارج سازند، 
در مقابل دس��ته دوم، به حف��ظ تمایز و حضور 
مس��تقل در انتخابات، گرای��ش دارد. با وجود 
این تصمیم گیری نهایی، به نتایج کار نهادهای 
نظارتی بستگی دارد، به این معنی که در صورت 
عدم تأیی��د صالحی��ت نیروه��ای اصالح طلب 
توس��ط نهادهای نظارتی، این نیروها به س��مت 
ائتالف و حمایت بیشتر از جریان اعتدال و حتی 
جری��ان اصول گرای معتدل، میل خواهند کرد. 
در مجم��وع به نظر می رس��د اصالح طلبان چه 
در صورت ارائه لیس��ت  مشترک با جریان های 
غیراصالح طلب و چه در صورت ارائه لیس��ت 
جداگانه، درصددند ش��یوه راهب��ردی خود در 
انتخابات مبتنی بر سیاس��ت واح��د را در پیش 
گرفت��ه و از رقابت با یکدیگر دوری جویند؛ با 
وجود این، برخی اختالف نظرها و حرکت های 

مستقل نیزدر میان آنها به چشم می خورد. 
از مهمترین نهادها و تشکل های اصالح طلب 
می توان به مجمع روحانیون مبارز، خانه کارگر و 
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در میان 
اصالح طلبان سنتی؛ حزب مردم ساالری، حزب 
اراده مل��ت ای��ران، حزب مردم��ی اصالحات، 
حزب ندای ایرانیان در میان اصالح طلبان معتدل 
و برخی اعضای سابق احزاب مشارکت و سازمان 
مجاهدین انقالب اسالمی به عنوان اصالح طلبان 

نگاهی به برخی از ابعاد سیاسی، 
اجتماعی و امنیتی انتخابات
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ت

رادیکال، اشاره کرد. در این بین نهادهایی مانند 
بنیاد امید را می توان در میانه طیف اصالح طلبان 
سنتی و اصالح طلبان معتدل و حزب اعتماد ملی 
را در میانه اصالح طلبان س��نتی و اصالح طلبان 
رادی��کال، دس��ته بندی کرد. هیچ ک��دام از این 
گروه های یادش��ده در صورت انتخاب، چالش 
عمده ای در برابر دولت نخواهند بود. در صورت 
ورود به مجلس دهم، عمده جهت گیری آنها در 
برابر دولت در شکل خواسته های ایجابی خواهد 
ب��ود )مانند فش��ار به دولت ب��رای تحقق هرچه 
بیش��تر آزادی های مصرح در قانون اساس��ی( و 
نه سلبی. در میان نیروهای اصالح طلب، جریان 
اصالح طلب 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 
می تواند مش��کالتی برای سیاس��ت اعتدالی و 

محافظه کارانه دولت یازدهم فراهم آورد.
 اصول گرای��ان معت��دل، تأثیرگذارترین 
نیروی حامی دولت در جریان مسائل مربوط 
ب��ه پرون��ده هس��ته ای در درون مجلس نهم 
بوده ان��د. از این رو چه جری��ان اعتدال و چه 
اصالح طلب��ان معتدل بی تمای��ل به همکاری 
با آنها در جری��ان انتخابات پیش رو نخواهند 
ب��ود؛ به ویژه که اصالح طلبان س��ابقه ناکامی 
در سه دوره پیشین مجلس را پیش روی خود 
دارند و جری��ان اعتدال نیز از فقدان نیروهای 
س��ازمان یافته سیاس��ی و پای��گاه اجتماع��ی 
الزم، نگران اس��ت. در این ش��رایط اگر آنها 
)اصالح طلبان و جریان اعتدال( توانایی الزم 
برای در دست گرفتن کنترل مجلس را نداشته 
باشند، بهترین گزینه آنها موفقیت هرچه بیشتر 
نیروهای معتدل اصول گرا و حذف نیروهای 
رادیکال خواه��د بود. »جبهه ایس��تادگی« و 
»فراکس��یون ره روان والی��ت« که در مجلس 
نه��م تع��داد قابل توجهی از کرس��ی ها را در 

اختیار داش��تند، از موثرترین نیروهای این جریان محس��وب می شوند. 
همچنین در بین اصول گرایان معتدل نباید از نیروهای سیاسی نزدیک 

به شهردار تهران غافل بود.
اصول گرایان س��نتی، اصالح طلبان را رقیب اصلی خود در انتخابات 
تلقی می کنند و از این زاویه احس��اس نزدیکی بیش��تری با اصول گرایان 
رادیکال دارند. این جریان با درنظر گرفتن شکست ناشی از عدم وحدت 
اصول گرایان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، وحدت 
میان اصول گرایان و ارائه لیس��ت واحد از س��وی آنه��ا را ضروری تلقی 
می کنند. جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حزب 
مؤتلفه اسالمی، جبهه پیروان خط امام و رهبری از جمله تشکل های مؤثر 
این جریان هس��تند که برای تشکیل مجلسی اصول گرا تالش می کنند و 
برای دس��تیابی به این هدف، به طور جدی اتحاد میان نیروهای اصول گرا 

را پیگیری می نمایند.
آشکار اس��ت که اصول گرایان رادیکال، سرس��خت ترین مخالفان 
دول��ت کنونی هس��تند. نیروهای حامی این جری��ان در تمامی زمینه های 
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، جریان های اصالح طل��ب و اصول گرایان 
معتدل خواس��تار آن نیستند. با وجود این، جریان اصول گرای رادیکال از 
پایگاه اجتماعی ویژه خود برخوردار اس��ت و به یقین در مجلس آتی نیز 
نقش مؤثری بازی خواهد کرد. جبهه پایداری و تشکل های حامی دولت 

دهم در این جریان دسته بندی می شوند.
در میان��ه اصول گرای��ان س��نتی و رادیکال باید به بخ��ش دیگری از 
اصول گرایان اشاره کردکه متشکل از گروه هایی چون »جمعیت ره پویان 
انقالب اس��المی« و »جمعیت ایثارگران انقالب اس��المی« می شوند. این 
گروه ها نیز به تناسب جایگاه خود، ضمن تالش برای حضور حداکثری 
در مجلس، برای تش��کیل مجلس��ی اصول گ��را تالش می کنن��د؛ با این 
تفاوت که احس��اس نزدیکی بیش��تری با جریان رادی��کال اصول گرا )به 
نسبت س��ایر اصول گرایان( دارند و در ضمن سازگاری چندانی با برخی 
نیروهای اصول گرای معتدل نیز ندارند. مجلس مورد نظر آنان مجلس��ی 
است که در عین اصول گرا بودن، چرخش بیشتری به راست داشته باشد. 
تفاوت دیدگاه های آنان با اصول گرایان س��نتی و معتدل )مانند آنچه که 
در جریان انتخاب ریاس��ت مجلس نهم اتفاق افت��اد(، می تواند عاملی در 
جهت جلوگیری از اتحاد مورد نظر  جریان سنتی باشد. اگرچه چشم انداز 
اختالف در میان اصول گرایان س��نتی و معتدل و میان این هردو جریان با 

اصول گرایان رادیکال نیز قابل مشاهده است.
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نگاهی به برخی از ابعاد سیاسی، 
اجتماعی و امنیتی انتخابات

فضای سیاسی داخلی
با توجه ب��ه فعالیت های موجود در میان اصول گرایان س��نتی و معتدل از 
یک سو و احزابی چون کارگزاران و برخی اصالح طلبان معتدل از سوی 
دیگر برای دعوت و قرار دادن ش��خصیت های سیاس��ی معتدل در صدر 
فهرست های انتخاباتی، به نظر می رسد نوعی هم گرایی در میان بخش های 
مؤثری از جناح های 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 مقام های اجرایی، نزدیکی 
راس��ت مدرن به اصالح طلبان، ش��رکت فعال اصالح طلبان در انتخابات 
ای��ن دوره )برخالف دوره قبل(، هم گرایی بیش��تر می��ان اصالح طلبان به 
نس��بت جناح مقابل و حضور برخی شخصیت های کاریزماتیک منتسب 
ب��ه اصالح طلب��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 
اصالح طلب خواهد ب��ود و اصول گرایان، 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 ارزیابی های مربوط به 

انتخابات باید نتیجه کار نهادهای نظارتی را نیز در نظر گرفت. 
نکته دوم آن اس��ت که دعوت از شخصیت های نامدار اصول گرا که 
سابقه ریاست مجلس را در کارنامه خود دارند، برای قرار گرفتن در صدر 
فهرست های انتخاباتی در میان اصول گراها، در صورت اجابت، می تواند 
به اختالف میان نیروهای معتدل اصول گرا دامن زده و وحدت رویه آنها 
را با چالش روبه رو کند. اختالفی که در صورت ورود این ش��خصیت ها 
به مجلس در تالش های 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 سخنرانی های 
انتخاباتی اس��ت که در هفته های اخیر در چندین شهر اتفاق افتاده است. 
ب��ا وجود اینکه حوادث پیش آمده در این خصوص مختص به جلس��ات 
و فعالیت های انتخاباتی یک جناح خاص است، اما شخصیت های هر دو 
جن��اح رقیب در تحلیل های خود در خصوص این حوادث،  جناح مقابل 
را به سازماندهی تجمعات اخالل گر متهم می کنند. سخنرانانی که جلسات 
آنها لغو ویا برهم خورده ش��ده و جناح حامی آنها، اینگونه حرکت ها را 
ت��الش برای امنیتی ک��ردن فضا و تالش برای جلوگیری از شنیده ش��دن 

دیدگاه هایش��ان توس��ط انتخاب کنندگان تعبیر 
می کنند. این در حالی اس��ت ک��ه جناح مقابل، 
این حرکت ها را سازماندهی ش��ده توس��ط خود 
جریان های م��ورد تعرض قرار گرفت��ه، قلمداد 
می کن��د، ب��ا این اس��تدالل که جن��اح مذکور، 
تالش دارد از طریق مظلوم نمایی 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 اخالل گری های 
موجود در مراسم سیاسی، نقش و اهمیت نهادهای 
امنیتی در ایجاد فضای مناس��ب ب��رای انتخابات 
بیش از پیش نمایان می ش��ود. وجود فضای آرام 
که در پرتو آن کاندیداهای انتخاباتی، قادر باشند 
برنامه ها و دیدگاه های خود را به انتخاب کنندگان 
عرضه کنند و انتخاب کنندگان 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��ته ترین افراد افزایش یافته و 
قوه مقننه به س��مت موقعیت بهینه خود و افزایش 
کارآیی میل می کند. 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 اتهام زنی گروه های سیاسی به یکدیگر 
و جلوگی��ری از سوء اس��تفاده های 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 
انتخاب کنندگان کامل نیست. در یک چشم انداز 
کلی، وضعی��ت جامعه را باید با توجه به مس��ئله 
تحریم ه��ا، اوض��اع اقتص��ادی و وضعیت منطقه 
م��ورد ارزیاب��ی ق��رار داد. به نظر می رس��د روند 
رو به پیش��رفت ح��ل و فصل پرونده هس��ته ای و 
برداشته ش��دن تحریم ها 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 می یابد؛ اگرچه فشارهای تورمی، موضوع 
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یارانه ها، وضعیت بازار ارز و شیوه های تبلیغاتی 
جناح رقیب در استفاده از نارسایی های اقتصادی 
می تواند این روند را با آس��یب روبه رو 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��خصیت های 
انفع��ال  ع��دم  و  باس��ابقه  و  کاریزماتی��ک 
جریان ه��ای سیاس��ی می توان��د در حض��ور 
پرش��ور مردم در انتخابات تأثیر داش��ته باشد؛ 
اما مهم تر از ش��خصیت ها و جریان ها، 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 
اصالح طلبان و جریان ه��ای نزدیک به دولت 
را طبق��ه متوس��ط ش��هری تش��کیل می دهد. 
این طبق��ه اگرچه از ش��رایط اقتصادی راضی 
به نظر نمی رس��د، ام��ا اگر نیروهای سیاس��ی 
اندام��وار خود را فارغ از ممنوعیت های قانونی 
در انتخاب��ات، حاضر ببیند به مانن��د انتخابات 
ریاست جمهوری 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��کل های مرتبط با آن بسیج 
خواهند شد و چه بخش های کارگری دیگری 
که به صورت تاریخی با مواضع اقتصادی جناح 
اصول گرا تعارض دارند نیز، بدین گونه است. 
اگرچه نسل های پرسابقه تر طبقه متوسط سنتی، 
به جن��اح اصول گرا تمایل دارد، اما نس��ل های 
جوان تر این طبقه با مواضع طبقه متوسط جدید 
احساس نزدیکی بیشتری می  کند. از این رو 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 کم توان حاشیه 
شهرها همچنان پایگاه اجتماعی اصول گرایان 

رادیکال باقی خواهند ماند.

الزامات راهبردی برگزاری انتخابات  
الزامات راهبردی انتخابات را می توان در چند سطح مورد بحث قرار داد؛ 
فقدان نظام حزبی منسجم، عدالت تبلیغاتی و تخطی های به وقوع پیوسته و 

احتمالی از قانون، از جمله این سطوح هستند.
فقدان نظام حزبی منس��جم یکی از چالش هایی اس��ت که سازوکار 
انتخابات��ی در ایران با آن روبروس��ت. هنگامی که وضعیت تش��کل ها و 
جریان های سیاسی را در ایران مورد مالحظه قرار می دهیم، آنچه بیش از هر 
چیزی به چشم می خورد، سازمان یافتن این تشکل ها به واسطه عمل سیاسی 
است. فقدان پشتوانه تئوریک مشخص، مدون و دقیق از جمله ضعف های 
جریان ها و تشکل های سیاسی در ایران است. اگر از احزاب و تشکل های 
خلق الس��اعه ای که در آستانه انتخابات شکل می گیرند، گذر کنیم، حتی 
جریان ها و احزاب باس��ابقه سیاس��ی در ایران از فقدان پش��توانه تئوریک 
مدون رنج می برند. اگرچه بر اس��اس باورها و مواضع سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی وفرهنگی تشکل های سیاسی در ایران، می توان به جریان شناسی 
آنها پرداخت و مرزهای میان آنها را مش��خص کرد، اما نمی توان مواضع 
مشخص آنها را در زمینه های مختلف شناسایی و مورد پیش بینی قرار داد. 
این امر نوعی سرگش��تگی سیاسی را در عرصه انتخاباتی حاکم می کند و 
با گسترش این سرگشتگی به انتخاب کنندگان، مانع تصمیم گیری مناسب 
آنها می شود تا آنجا که حتی در برخی تحلیل های عامیانه، یگانگی تمامی 

جناح ها و جریان ها را جانشین تمایزات سیاسی می کند . 
وجود سازوکار مبتنی بر نظام حزبی منسجم، سیاست ورزی مسئوالنه و 
متعهدانه را جانشین حب و بغض های احتمالی سرآمدان سیاسی می نماید. 
فضای سیاسی مبهم، یکی از ش��اخصه های کشورهای کمتر توسعه یافته 
است که از فقدان نظام حزبی کارآمد سرچشمه می گیرد. در چنین فضای 
پر ابهامی مختصات روانشناس��انه فردی، ب��ه پارامتری تعیین کننده تبدیل 
می شود و فضای سیاسی را متأثر از خود می سازد. بده بستان های پشت پرده 
که عاملی در جهت کارکرد نامناسب نظام انتخاباتی هستند، از پیامدهای 
دیگر این روند است. نظام حزبی جدا از کارکردهای سیاسی و امنیت ساز 
خود، در کاهش نقیصه های ناش��ی از فردمحوری و عدم شفافیت فضای 
سیاسی نقش بارزی ایفا کرده و هنر سیاست را قاعده مند خواهد ساخت. 
در این ش��رایط، دیگر فرد و قرار گرفتن وی در صدر فهرست انتخاباتی 
مالک تش��خیص نیس��ت، بلکه ش��اخصه های ممتاز و متمای��ز احزاب، 
تعیین کنن��ده خواهد بود و قابلیت مانوره��ای اعجاب انگیز و گیج کننده 

فردی نیز از میان می رود. 
عدالت تبلیغاتی از دیگر الزامات راهبردی انتخابات اس��ت که آزادی 
رسانه ها و فعالیت های انتخاباتی و عدالت در توزیع کمک های دولتی، از 

ل
حلی

ت
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جمله آنها هس��تند. در این عرصه نگرانی جریان های مرتبط با هر دو جناح 
اصول گرا و اصالح طلب قابل مالحظه اس��ت. سیاست ورزان اصالح طلب 
از جهت گیری های جناحی برخی رس��انه های منحصر به فرد که دارای برد 
تبلیغاتی سراس��ری هس��تند، نگرانند و اصول گرایان از احتمال اعمال نفوذ 
مقام های اجرایی به نفع جریان های خاص ابراز نگرانی می کنند. س��ازوکار 
انتخاباتی کارآمد، بدون وجود ش��هروند صاحب دانش و اطالع کافی، که 
رسانه های آزاد و جریان آزاد اطالعات از لوازم آن است، امکان پذیر نیست. 
اگر ش��هروندان فاقد اطالعات و دانش الزم باشند، وظیفه انتخاب کنندگی 
خود را به نحو شایس��ته ایفا نمی کنند 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 می تواند 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��انه ای، منافع 

تمامی جریان های سیاسی را محقق می گرداند.
 وجود برخی رفتارهای غیرقانونی مانند برهم زدن جلسات سخنرانی و 
فعالیت های انتخاباتی از دیگر مخاطراتی است که فضای انتخاباتی کنونی 
با آن مواجه اس��ت. پیامد این گونه رفتارها هر سر منشأیی که داشته باشند، 
القای جو ناامنی و غیرعادالنه به جامعه اس��ت که می تواند در کاهش اقبال 
عمومی ب��ه انتخابات، مؤث��ر و ازاین رو متضمن تهدیدهای امنیتی باش��د. 
اینگونه رفتارها همچنین می توانند دس��تاویزی برای رسانه ها و جریان های 
بیگانه و معاند باشند تا از این طریق به القای ادعاهای خود به جامعه بپردازند. 

نتیجه گیري
ایجاد مش��روعیت و افزای��ش کارآیي، دو کارکرد با اهمیت امنیت س��از و 
ثبات آفرین سازوکار انتخاباتي است که البته براي تحقق خود، نیازمند لوازمي 
چون وجود نظام انتخاباتي مناس��ب، حرکت بر مدار قانون، ایجاد سازوکار 
عادالنه ب��راي رقابت، آزادي رس��انه ها و اجتماعات، وج��ود نظام حزبي و 
آفرینش س��ازوکارهایي براي جلوگیري از مداخله بیگانگان اس��ت. تجربه 
برگزاري ده ها انتخابات عمومي، تجربه گرانقدري است که نظام جمهوري 

اسالمي براي هرچه بهتر ساختن سازوکارهاي انتخاباتي در توشه خود دارد.
     بررسي فضاي داخلي نشان مي دهد که برخي از کاستي ها در سازوکار 
انتخاباتي موجود همچنان پابرجا هس��تند که یکي از مهم ترین آنها فقدان 
نظام حزبي منسجم و ریشه دار است. نظام حزبي با افزایش آگاهي سیاسي 
جامعه، جامعه پذیر س��اختن افراد، یکپارچه سازي اجتماعي از طریق ایجاد 
روابط متقاطع، تربیت نخبگان سیاسي، افزایش ضریب صحت تصمیم هاي 
سیاسي، قابلیت بسیج عمومي و در نهایت ایجاد مشروعیت، اسباب حرکت 

نظام انتخاباتي به س��مت کارکردهاي بهینه خود 
و ایجاد ثبات سیاسي را فراهم مي آورد. در بستر 
وجود نظام هاي حزبي است که از تأثیر مختصات 
روانشناسانه فردي در عرصه انتخابات کاسته شده 

و عرصه سیاسي قاعده مند و شفاف خواهد شد.
در کن��ار کاس��تي هاي س��اختاري، برخ��ي 
ناموزوني ه��اي سیاس��ي نیز به چش��م مي خورد 
که تح��رکات غیرقانون��ي اعتراضي نس��بت به 
فعالیت هاي انتخاباتي از جمله آنهاست. مواجهه 
قاط��ع نهادهاي امنیتي و قضایي با این تحرکات، 
نمایانگر امنیت و آرامش فضاي سیاسي خواهد 
ب��ود و به تمایل عمومي براي حضور پرش��ورتر 
در انتخابات، که خود مؤلفه اي امنیت ساز است، 

کمک مي کند. 
رصد عرصه سیاسي نشان مي دهد که با توجه 
به حضور ش��خصیت هاي کاریزماتیک و عزمي 
که در تمامي جریان هاي سیاس��ي براي حضور 
در انتخابات پیش روي مجلس ش��وراي اسالمي 
و مجلس خبرگان وجود دارد، انتخابات آینده، 
پرش��ور خواهد بود. اگرچه تجربه هاي انتخاباتي 
گذشته، نشان مي دهد که مهم تر از شخصیت ها 
و گروه هاي سیاس��ي، احساس نزدیکی جامعه با 
گفتمان نخبگان است که حضور گسترده اقشار و 

طبقات اجتماعی را در انتخابات رقم خواهد زد.
فضاي سیاسي داخلي از نوعی هم گرایی در 
میان بخش های مؤثری از جناح های سیاسی برای 
انتخ��اب نیروهای معتدل حکای��ت دارد. در این 
میان هم گرایي بیشتري میان نیروهاي اصالح طلب 
براي وحدت رویه نسبت به جریان هاي اصول گرا 
مش��اهده مي شود. گرچه این ش��واهد را نباید به 
معناي اصول گ��را نبودن مجلس آتي دانس��ت، 
اما نش��انه ها حکایت از گردش��ي نسبي به سمت 

میانه روي این مجلس دارد.

نگاهی به برخی از ابعاد سیاسی، 
اجتماعی و امنیتی انتخابات




