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مقدمه
اگ��ر از زاویه امنیت ملی مس��ئله انتخابات را 
مورد توجه ق��رار دهیم، با نکته ه��ا و دقایق 
فراوان��ی روب��رو خواهی��م بود ک��ه ظرافت 
طرح ری��زی و تدوی��ن برنامه ه��ای امنیتی و 
ض��رورت همه جانب��ه و همه نگرب��ودن این 
برنامه ها را به ما گوشزد می کنند. برای آنکه 
یک س��ازوکار انتخاباتی بتواند خواسته های 
امنیت ملی را برآورده سازد، نیازمند آن است 
که از ویژگی ها و شرایط بسیاری برخوردار 
باش��د. اگر مشروعیت، انس��جام اجتماعی و 
ارتقای ظرفی��ت سیاس��ی مهم ترین اهداف 
نرم افزاری امنیت ملی باشند، آنگاه سازوکار 

انتخاباتی باید به نحوی س��ازمان پیدا کند که در جهت برآوردن این 
اهداف میل کند. س��ازوکار انتخاباتی تنها در صورتی در این جهت 
حرکت می کند که توانایی انجام کارویژه های ذاتی خود یعنی ایجاد 
امکان گردش نخبگان به شیوه مسالمت آمیز و آرام، گزینش نخبگان 
شایس��ته و سازگاری با تغییرات محیطی )داخلی و خارجی( را داشته 
باش��د. در ایجاد این ام��کان مؤلفه های پرش��ماری همانند نوع نظام 
انتخاباتی، ق��درت نهادهای مدنی، وضعیت ش��کاف های اجتماعی، 
توانایی های اقتصادی- تکنولوژیک، شرایط استقالل سیاسی و غیره، 
دخالت دارند. بنابرای��ن برنامه های امنیت ملی در خصوص انتخابات 
باید تمامی این کارویژه ها و مؤلفه ها و ش��رایط مساعد و بهینه آنها را 

درنظر داشته باشند.
برنامه ه��ای امنی��ت مل��ی در خ��أ تحق��ق نمی یابند و ف��ارغ از 
سیاس��ت های مرتبط با چگونگی ارتباط و تأثیرگذاری آنها بر جامعه 
و بازیگ��ران سیاس��ی و اجتماعی )که باید آن را ب��ه متخصصان این 
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رقابت انتخاباتی از منظر امنیت ملی

ب�ا توجه به ش�رایط داخلی و بین الملل�ی، دوازدهمین دوره انتخابات ریاس�ت جمهوری، انتخابات 
سرنوشت سازی برای نظام جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود. آرایش نیروهای سیاسی پیرامون 
این انتخابات به گونه ای در حال ش�کل گیری اس�ت که احتمال ایجاد فضای قطبی شده وجود دارد. 
نوش�تار پیش رو در صدد اس�ت تا ضمن ارائه چش�م اندازی از آرایش نیروهای سیاسی، بایسته های 
راهبردی رقابت انتخاباتی )باتوجه به شرایط سیاسی کنونی و با لحاظ سوابق تاریخی در این زمینه( 
را شناسایی و ضرورت های رفتاری مشارکت کنندگان )نامزدها، نیروهای سیاسی، نهادهای مرتبط 
با انتخابات و انتخاب کنندگان( برای گذر از تهدیدهای برخاسته از فضای قطبی شده )قطبی شدگی 

منفی( را بررسی کند. 

تحلیل

اشاره:

دکتر علیرضا رحیمی *

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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عرصه واگذار کرد(، نیازمند همراهی مخاطبان سیاس��ی و اجتماعی 
درگیر در انتخابات هستند. از این روست که مسئولیت های بازیگران 
عرص��ه انتخابات ب��رای حفظ ثب��ات، آرامش و کارآیی س��ازوکار 
انتخاباتی اهمیتی درخ��ور می یابد. این بازیگران رئوس چهار ضلعی 
انتخاب��ات یعن��ی نامزده��ای رقیب، اح��زاب و گروه های سیاس��ی، 
نهادهای نقش آفرین در انتخابات و اقش��ار اجتماعی مشارکت کننده 
را دربرمی گی��رد. ل��ذا در اینجا تالش ش��ده اس��ت که ب��ا توجه به 
مالحظات مطرح ش��ده درباره ارتباط فرایند انتخاباتی با امنیت ملی و 
ضرورت های آن، بایس��ته های راهبردی مورد انتظار از این بازیگران 
شناس��ایی شوند. آرایش نیروهای سیاس��ی که به سمت ایجاد فضای 
قطبی ش��ده میل می کنند، ضرورت های این موضوع را بیش از پیش 

آشکار نموده اند.
  

آرایش نیروهای سیاسی
اس��امی نامزده��ای م��ورد صالحی��ت قرارگرفته برای ش��رکت در 
انتخابات ریاست جمهوری )مصطفی میرسلیم، اسحاق جهانگیری، 
حس��ن روحان��ی، ابراهیم رئیس��ی، محمدباق��ر قالیب��اف، مصطفی 
هاش��می طبا( نشانگر آن اس��ت که رقابت های انتخاباتی سال 1396 
مطاب��ق روال دو دهه گذش��ته برپایه رقابت دو جن��اح اصول گرا و 
اصالح طلب، س��امان یافته است. البته با این تفاوت بنیادی که این بار 
جریان اعتدالی که مش��تمل بر نیروهای میانه رو سیاسی است، مرکز 
ثق��ل رقابت با جریان اصول گرا را به خ��ود اختصاص داده و جریان 
اصالح طل��ب را )ک��ه بنا به ش��رایط سیاس��ی از حضور مس��تقل در 
انتخابات اجتناب کرده( به عنوان حامی و پشتیبان در پشت سر خود 
دارد. تفاوت مهم دیگر این دوره با دوره های قبل ظهور تشکل تازه 
تأسیس جبهه مردمی نیروهای انقالب )جمنا( به عنوان محور اصلی 
فعالیت های انتخاباتی جناح اصولگراست که به جد پی گیر وحدت 
جریان اصول گرا برس��ر کاندیدای واحد است. با وجود این پتانسیل 
واگرایی در میان نیروهای سیاس��ی متعلق به این جناح وجود دارد و 
تح��رکات واگرایانه همچنان در بین این نیروها به چش��م می خورد. 
ضم��ن آنکه جبه��ه مردمی نیروهای انقالب نیز هن��وز به جمع بندی 
نهایی درخصوص نامزد مورد حمایت خود نرسیده است. در مقایسه 
با چند دوره گذشته به نظر می رسد در این دوره اراده بیشتری نسبت 
ب��ه دوره های قبل برای اجماع بر یک نام��زد واحد میان جریان های 

اصول گرا وجود دارد و این جناح توانس��ته 
اس��ت تا ح��دودی ب��ه نامزد م��ورد اجماع 
جریان ه��ای گوناگون خود نزدیک ش��ود. 
بنابراین ب��ا توجه به تحوالتی ک��ه تا کنون 
رخ داده اس��ت می توان ب��ه این نتیجه گیری 
)ب��ه عن��وان محتمل ترین گمانه( رس��ید که 
رقابت میان کاندی��دای مورد حمایت جمنا 
و کاندی��دای م��ورد نظ��ر دول��ت کنونی، 
رقابت اصلی در جریان انتخابات پیش روی 
ریاس��ت جمهوری را ش��کل خواهد داد. با 
این هم��ه واگرایی حاصل از ع��دم اجماع 
جن��اح اصول گرا ب��ر نامزد واح��د می تواند 
به ش��کل گیری قطب س��وم ای��ن رقابت ها 
بیانجام��د، به وی��ژه اگ��ر ش��رایط انتخاباتی 
به نحوی رق��م بخورد ک��ه دو نامزد اصلی 
جمنا و جناح اصول گرا )ابراهیم رئیس��ی و 
محمدباقر قالیب��اف(، از کناره گیری به نفع 

یکدیگر اجتناب کنند. 
 پ��س از فعل و انفع��االت فراوان، جبهه 
مردمی نیروهای انق��الب در آخرین کنش 
انتخابات��ی خ��ود نام پنج نامزد را بر اس��اس 
رأی گی��ری داخل��ی از اعض��ا، مطرح کرد 
)ابراهیم رئیس��ی، علیرض��ا زاکانی، مهرداد 
بذرپاش، محمدباق��ر قالیباف و پرویز فتاح(

که نامزد واحد جناح اصول گرا باید از میان 
پن��ج نفر برگزیده ش��ود.  البت��ه پرویز فتاح 
همان گون��ه که پیش تر نی��ز اعالم کرده بود 
تمایلی برای ش��رکت در انتخابات نداشت 
و ثبت ن��ام نیز نکرد و مه��رداد بذرپاش نیز 
در آخرین ساعات ثبت نام از کاندیداتوری 
انص��راف داد؛ صالحی��ت علیرض��ا زاکانی 
برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 
نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت. 
بنابراین این جمع پنج نفره به دو نفر کاهش 
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پی��دا کرد. انتظ��ار این جبه��ه و جریان های 
حامی آن این اس��ت که نام��زد منتخب آنها 
مورد پش��تیبانی تم��ام جریان ه��ا و احزاب 
اصول گ��را قرار گی��رد تا این جن��اح بتواند 
برخ��الف چند دوره گذش��ته ب��ا تمام توان 
در رقابت انتخاباتی ش��رکت کند. با وجود 
ای��ن برخی احزاب و ش��خصیت های متعلق 
و یا منتس��ب ب��ه این جناح تمکی��ن الزم را 
نس��بت ب��ه تصمیم های جمنا از خود نش��ان 
نداده اند. حزب مؤتلفه اس��المی )از اعضای 
جبهه پیروان خط امام و رهبری( که از پیش 
نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری 
)مصطف��ی میرس��لیم( را مطرح ک��رده بود، 
باتوجه ب��ه تأیید صالحیت نامزد این حزب، 
همچن��ان بر حض��ور این نام��زد در جریان 
رقابت ه��ای انتخابات��ی اص��رار دارد. جبهه 
پای��داری نیز اعالم کرده اس��ت ک��ه برپایه 
قواعد اصولی خود که ف��ارغ از فرایندهای 
رقابت��ی و مصال��ح سیاس��ی اس��ت، تنها از 
نام��زدی ک��ه آن را اصلح تش��خیص دهد، 
پش��تیبانی خواهد کرد. بنابراین اگر جمنا و 
غالب جن��اح اصول گرا از نام��زد مورد نظر 
ای��ن جبهه )ابراهیم رئیس��ی( حمایت کنند، 
آنگاه امکان وحدت جبهه پایداری با جمنا 
و سایر جریان های اصول گرا وجود خواهد 
داش��ت و در غیر این ص��ورت این جبهه به  
صورت مستقل در انتخابات شرکت خواهد 
کرد. البت��ه  با توجه به حض��ور نامزد مورد 
نظر پایداری ها در صدر فهرس��ت پنج نامزد 
نهایی جمنا )ابراهیم رئیس��ی(، وحدت  آنها 
غیر محتمل نیس��ت )گرچه ابراهیم رئیس��ی 
در بیانیه اعالم حض��ور خود در رقابت های 
انتخاب��ات ضم��ن سپاس��گزاری از جمنا  بر 
موقعیت مس��تقل و فراجناح��ی خود تأکید 

ورزیده و همین امر انتقادهایی را از س��وی برخی نامزدهای شرکت 
جس��ته در فرایند انتخابات داخلی جمنا به همراه داش��ته اس��ت(. اما 
ام��کان دیگ��ر برای واگرای��ی در جن��اح اصول گرا، ع��دم تمکین 
نامزدهای نهایی اعالمی در فهرست پنج نفره جمنا )دو نفره بالفعل( 
به تصمیم نهایی این جمعیت است. کاندیداتوری محمدباقر قالیباف 
)که تا پیش از ای��ن تصمیم قطعی خود برای حضور در انتخابات را 
اعالم نکرده بود( می تواند در جهت ش��کاف در جناح اصول گرا بر 
س��ر دو کاندیدای اصلی )رئیسی و قالیباف( سیر کند. با این تفاسیر 
وحدت جناح اصول گرا در انتخابات ریاس��ت جمهوری وابسته به 4 

شرط زیر است:
1. پذی��رش نامزد نهایی جمنا توس��ط تمامی گروه های سیاس��ی 
اصول گ��را که س��ازوکار این جمعی��ت را پذیرفته اند. ب��ه ویژه اگر 
ابراهیم رئیس��ی که حضور خود را مستقل از جمنا  و سایر گروه های 
سیاس��ی اعالم کرده به عنوان نامزد نهایی این جمعیت معرفی ش��ود 
)گمانه هایی که بر کاندیداتوری نهایی ابراهیم رئیس��ی از سوی جمنا 
با وعده اعطای پس��ت معاون اولی ب��ه محمدباقر قالیباف در صورت 
پی��روزی اصول گرایان در انتخابات تأکید دارند این گمانه را تقویت 

می کنند(؛
2. کناره گیری ابراهیم رئیس��ی به نف��ع کاندیدای نهایی جمنا در 
صورتی که این نامزد نهایی فردی غیر از خود او )محمد باقر قالیباف( 
باش��د )گمانه هایی که حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات را با هدف 
مطرح ش��دن بیشتر برای کسب سایر مس��ئولیت ها تلقی می کنند، این 

گزینه را تقویت می نمایند(؛  
3. یکسان بودن نامزد نهایی جمنا با نامزد مورد نظر جبهه پایداری؛

4. اقناع حزب مؤتلفه اسالمی توسط سایر جریان  های اصول گرا 
برای عدم حضور مستقل در انتخابات.

ع��دم احراز صالحیت رئی��س دولت های نه��م و دهم و جریان 
وابس��ته به وی توسط شورای نگهبان، از دش��واری حضور یکپارچه 
جناح اصول گرا در انتخابات آتی ریاس��ت جمهوری کاس��ته است، 
اگرچ��ه این جناح برای حض��ور یکپارچه در انتخاب��ات به گام های 
مهم دیگری نیاز دارد. به ه��ر روی، آرایش کنونی جناح اصول گرا 
)با توجه به فهرس��ت تأیید صالحیت ش��دگان( به ص��ورت زیر قابل 

تصویرسازی است:
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در اردوی رقیب از مدت ها پیش مشخص بود که جریان اعتدال 
از چتر حمایتی جناح موسوم به اصالح طلب برخوردار است و به مثابه 
انتخابات گذشته مجلس شورای اسالمی، نیروهای سیاسی اعتدالی و 
اصالح طل��ب، به صورت یکپارچه در برابر جناح رقیب قرار خواهند 
گرفت. اگرچه پس از انتخابات مجل��س، انتقادها و نارضایتی هایی 
از س��وی برخی جریان ها و شخصیت های  جناح اصالح طلب نسبت 
به تقس��یم بندی های و فرایندهای فراکس��یونی درون مجلس وجود 
داش��ت و پ��س از آن نیز برخ��ی عملکردهای سیاس��ی و اقتصادی 
مورد نقد قرار گرفت اما ش��ورای عالی سیاس��تگذاری اصالح طلبان 
که وظیفه هماهنگی و یکپارچه س��ازی کلیت جناح اصالح طلب را 
ب��ر عهده دارد، بار دیگر به این جمع بندی رس��ید که در رقابت های 

انتخابات��ی پیش رو پش��تیبانی یکپارچه خود 
از دول��ت کنونی و جری��ان اعتدال را حفظ 
نماید. روندی ک��ه البته در جریان انتخابات 
ش��وراهای ش��هر لزوم��اً از از این انس��جام 

برخوردار نخواهد بود. 
باتوجه به موارد یادشده، حسن روحانی 
کاندیدای مورد حمایت جناح اصالح طلب 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری خواهد بود. 
حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن 
روحان��ی در دول��ت یازده��م، یک حضور 
تاکتیکی برای پش��تیبانی از جری��ان اعتدال 

انتخابات ریاست جمهوری: بایسته های 
رقابت انتخاباتی از منظر امنیت ملی

شـکل شـماره 1: آرای��ش انتخابات��ی جریان های اصل��ی جناح اصول گ��را ) با توجه به اس��امی تأیید 
صالحیت ش��ده توسط ش��ورای نگهبان(، متحدان احتمالی و سمت و س��وی اتحاد )پیکان های منقطع(. 

جمعیت پیشرفت و عدالت یک حزب سیاسی نزدیک به محمدباقر قالیباف است.



19

ل
حلی

ت

در جریان مناظ��رات انتخاباتی و همچنین به 
عنوان یک نامزد پوششی )ضربه گیر( خواهد 
ب��ود. این تاکتیک بیش��تر از این لحاظ مورد 
اس��تفاده جریان اعت��دال قرار گرفته اس��ت 
ک��ه برخی گمانه ه��ا با ط��رح نظریه ائتالف 
ابراهیم رئیس��ی و محمدباقر قالیباف )به  این  
صورت که ابراهیم رئیسی کاندیدای اصلی 
جن��اح اصول گرا بوده و در صورت پیروزی 
در انتخاب��ات، قالیب��اف را به عن��وان معاون 
اول انتخ��اب کن��د( بر ایجاد ی��ک ائتالف 
متوازن کننده در جریان رقابت های انتخاباتی 
تأکی��د داش��تند. همچنین ثبت نام اس��حاق 

جهانگیری در انتخابات، می توانس��ت پوش��ش دهنده برخی حوادث 
غیر مترقبه نیز باشد.

احتم��ال اینک��ه مصطفی هاش��می طبا، به عنوان یک ش��خصیت 
سیاس��ی منتس��ب به جن��اح اصالح طلب، ب��ه نفع حس��ن روحانی از 
صحنه انتخابات خارج ش��ود، بسیار زیاد اس��ت به  ویژه آنکه وی به 
تنهایی پتانس��یل رقابت با جناح اصول گرا را نخواهد داشت و جناح 
اصالح طل��ب نیز باتوجه به آرایش سیاس��ی کنون��ی از وی حمایت 
نخواه��د کرد. البته اتخاذ مواضع رادیکال از س��وی وی )درصورت 
تصمیم به رقابت تا پایان فراین��د انتخاباتی( می تواند به ریزش آرای 
جریان اعتدال کمک کند. ش��کل ش��ماره 2 آرایش سیاس��ی جناح 
اصالح طلب حول محور جریان اعتدال و س��مت و سوی اتحادهای 

احتمالی آن را نشان می دهد.

 شکل شماره 2: آرایش سیاسی جناح اصالح طلب و نیروهای سیاسی متحد حول جریان اعتدال و با محوریت شورای سیاست گذاری 
اصالح طلبان. نیروهای واگرا )سمت راست خط عمودی(، متحدان احتمالی و سمت و سوی اتحاد ) پیکان های منقطع(.
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درخص��وص آرایش سیاس��ی نهای��ی در آس��تانه روز برگزاری 
انتخابات همچنان باید به موضوع تاکتیک های انتخاباتی جریان های 
سیاسی )تا لحظه تثبیت فضای رقابتی در آستانه آغاز فرایند اخذ آراء( 
توجه داش��ت. این تاکتیک ها در چند قالب اصلی دنبال می شوند. 1. 
شکستن آرای رقیب 2. بهره گیری از نامزدهای سایه برای مواجهه با 
اتفاقات کمتر قابل پیش بینی 3. حضور نامزدهای پش��تیبان در جریان 
مناظرات انتخاباتی 4. اتخاذ تاکتیک های لحظه آخر. این راهبردهای 
انتخابات��ی می توانند موجب ایجاد نوعی آرای��ش تصنعی در صحنه 
رقابت ها ش��وند وآرایش اصلی پس از پای��ان کارکرد تاکتیک های 
انتخاباتی و در آس��تانه حضور م��ردم در پای صندوق های آراء خود 

را نشان دهد. 

آرایش نیروهای سیاس��ی را نمی توان ف��ارغ از جهت گیری های 
اقشار و طبقات اجتماعی مدنظر قرار داد. ساخت و نحوه صف آرایی 
انتخاباتی گروه های سیاس��ی از ه��ر چیدمانی که برخوردار باش��د، 
مش��ارکت نیروه��ای اجتماعی مس��تقر در قاعده ه��رم اجتماعی در 
اولویت بوده و معنا و مفهوم راس��تین انتخابات را تحقق می بخش��د. 
نقش مش��روعیت بخش مشارکت سیاس��ی به عنوان یکی از الزامات 
امنی��ت ملی، در ش��یوه و چگونگی رویکرد این نیروها به س��ازوکار 

انتخابات��ی نهفت��ه اس��ت. س��وابق انتخابات 
گذش��ته ریاس��ت جمه��وری از مش��ارکت 
پرنوس��ان اما مطلوب مردم در این انتخابات  
حکایت دارد )نمودار ش��ماره یک(. تداوم 
این روند نیازمند شناس��ایی مناسب نیازها و 
خواس��ته های جامعه و سیاست ورزی برمدار 
آنهاس��ت. از این طریق است که قابلیت های 
امنیت بخش انتخابات در ایجاد مش��روعیت، 
افزای��ش ظرفی��ت سیاس��ی و هم س��ازی با 

تغییرات محیطی محقق می شود.

بایسته های راهبردی انتخابات ریاست 
جمهوری از چشم انداز امنیت ملی

از منظر امنیت ملی، فرایند انتخاباتی عالوه 
)آزادبودن،  مطلوب  ش��رایط  تضمین  بر 
رقابتی ب��ودن، عادالنه ب��ودن و ج��ز آن( 
باید از ویژگی ه��ای متعددی برخوردار 
باش��د تا ضمن انجام کارویژه های خود 
)گردش نخبگان به ش��یوه مسالمت آمیز 
انتخ��اب شایس��ته ترین ها(، آرامش و  و 
ثبات سیاس��ی و اجتماعی را حفظ کرده 
و در جهت افزای��ش ضریب امنیت ملی 
حرکت کند. باتوجه به ش��رایط سیاسی 
کنونی و با لحاظ سوابق تاریخی در این 
زمین��ه، ضرورت راهب��ردی چندی قابل 
شناس��ایی هس��تند که تمکین ب��ه آرای 
انتخابات  از قطبی ساختن  پرهیز  عمومی، 
از  بهره گی��ری  منف��ی(،  )قطبی ش��دگی 
ل��وازم ایجاب��ی رقاب��ت، ایج��اد امکان 
رقاب��ت عادالن��ه به وی��ژه در بهره مندی 
از  اجتن��اب  حکومت��ی،  امکان��ات  از 
انگی��زش هیجان های قوم��ی و مذهبی و 
دوری جستن از وعده های پوپولیستی، از 

مهم ترین آنها به شمار می روند.

انتخابات ریاست جمهوری: بایسته های 
رقابت انتخاباتی از منظر امنیت ملی

از  پرهیـز  عمومـی،  آرای  بـه  تمکیـن 
قطبی ساختن انتخابات  بهره گیری از لوازم 
ایجابی رقابت، ایجاد امکان رقابت عادالنه 
به ویـژه در بهره مندی از امکانات حکومتی، 
انگیـزش هیجان هـای قومـی  از  اجتنـاب 
و مذهبـی و دوری جسـتن از وعده هـای 
در  راهبـردی  ضرورت هـای  پوپولیسـتی، 
فضای رقابتی این دوره از انتخابات هستند.
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از  جامعـه  مطالبـات  پاسداشـت 
طریق آرای عمومـی: یکي از وجوهي 
ک��ه ب��ه واژه »ملي« در مفه��وم »امنیت  ملي« 
انضمامي مي دهد، تدوین خط مشي ها  قالبي 
و راهبرده��اي امنیت ملي ب��ر پایه تهدیدها و 
مخاطرات متوجه مردم اس��ت. از این روست 
ک��ه توجه ب��ه خواس��ت جامع��ه، عنصري 
مح��وري در ای��ن زمینه اس��ت. انتخابات به 

عنوان نهادي که قابلیت تحقق خواست مردم را به شیوه مسالمت آمیز 
فراهم مي کند، از این زاویه، اهمیتي امنیتي پیدا مي کند. انتخابات در 
حقیقت س��ازوکار بدیلي براي بیان خش��ونت آمیز تقاضاهاي سیاسي 
و اجتماعي اس��ت که مي توانند درشکل اعتصاب، اغتشاش، شورش 
و آش��وب هاي اجتماعي ظاهر ش��وند. آشکار اس��ت که اگر جامعه 
توانای��ی تحقق خواس��ت های خود از طریق فراین��د دموکراتیک را 
نداش��ته  باشد به س��مت گزینه های جایگزین سازوکارهای انتخاباتی 
روی خواهد آورد. بنابراین هم گامی مشارکت کنندگان در انتخابات 

ل
حلی

ت
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)انتخاب کنندگان، انتخاب ش��وندگان و نهادهای واسط( در رعایت 
قواعد دموکراتیک، مهم تری��ن مؤلفه در حفظ ثبات و امنیت جامعه 

است. 
رقابـت ایجابـی و پرهیـز از قطبی شـدگی منفـی: 
انتخاب��ات برپایه رقاب��ت و صف آرایی گروه های رقیب بنا ش��ده 
اس��ت ل��ذا میل ی��ک جامع��ه انتخاباتی ب��ه فضای دوقطب��ی و یا 
چندقطب��ی نه تنه��ا منطبق با سرش��ت انتخابات اس��ت بلکه عامل 
محرک و پیش برنده آن به  ش��مار می رود. ب��ا وجود این، تصلب 
فضای قطبی شده و س��مت گیری آن به سوی نفی و حذف رقیب، 
به شیوه ای پارادوکسیکال، سازوکار انتخاباتی را از محتوای اصلی 
خود خالی کرده و تمایالت انحصارگرایانه را جایگزین سرش��ت 
رقابت��ی آن می س��ازد. مقصود اصل��ی رقابت، گ��ردش نخبگان، 
گزینش شایستگان، شکل گیری تضارب آرا، نشر آگاهی، پویایی 
جامع��ه و ترقی روندهای سیاس��ی و اجتماعی و اقتصادی اس��ت. 
ب��رآوردن چنین مقصودی با نف��ی و تخریب رقی��ب و تمرکز بر 
انگاره های سلبی سازگاری چندانی ندارد. تنها از طریق بهره گیری 
از شیوه های ایجابی، شناسایی کاستی ها، برآورد فرصت ها و ارائه 
برنامه ها و راهکارهای مناس��ب درخصوص آن هاس��ت که رقیبان 
انتخاباتی قابلیت سازوکار انتخاباتی برای بروز کارکردهای مثبت 

خود را افزایش می دهند.
رویک��رد نامزده��ای انتخاباتی بر رقاب��ت ایجابی ک��ه مبتنی بر 
شناسایی مسائل و مشکالت جامعه و ارائه راهکارهای قابل اجرا برای 
رفع مشکالت است، ضمن افزایش آگاهی و قدرت تشخیص جامعه، 
آرامش فضای انتخاب��ات را نیز تضمین می کن��د. تأکید برجنبه های 
س��لبی رقابتی، پیامدهای امنیت��ی متعددی را به هم��راه دارد از جمله 
 اینک��ه می تواند در کاهش اقبال عمومی ب��ه انتخابات، مؤثر و از این 
رو متضمن تهدیدهای امنیتی باش��د. ضمن آنکه تقابل سلبی، آستانه 
تحمل سیاسی را کاهش داده و جامعه را مستعد ایجاد تنش می سازد. 
در این  حال��ت تمامی مراحل انتخاباتی )مراحل تبلیغی، رأی گیری و 
اعالم نتایج( تحت تأثیر این فضای تنش آلود قرار گرفته و زمینه س��از 
بی ثباتی خواهند بود. تقابل سلبی همچنیین می تواند دستاویزی برای 
رس��انه ها و جریان های بیگانه باشد تا از این طریق به القای نظریه های 
خود به جامعه بپردازند. برگزیدن روش های ایجابی از سوی نامزدها، 
احترام به قدرت ادراکی اقش��ار اجتماعی و حق انتخاب مردم اس��ت 

و بیانگ��ر درای��ت مدیریت��ی کاندیداه��ا و 
مس��ئولیت پذیری آن ها در قبال حفظ ثبات 

جامعه است.
از دیگر موارد قابل طرح در حوزه رقابت 
ایجابی، آس��یب ها با منشأ حقوقي است که 
در اش��کال گوناگوني چون تهمت پراکني 
در س��طح جامعه ویا در فض��اي مجازي و 
غیره صورت مي پذیرد. این گونه رفتارهاي 
جرم گونه، سالمت رواني انتخابات را مورد 
خدش��ه قراداده، آثار سوء بر اذهان عمومي 
برجاي مي گذارند که پیامدآن بي اعتمادي 
به فرایندهاي دموکراتیک و کاس��تن نقش 

امنیت ساز این فرایندها است.
عدالت تبلیغاتی و رسـانه ای: عدالت 
تبلیغاتی از دیگر الزامات راهبردی انتخابات 
اس��ت که در فرایندهای ایج��اد آگاهی در 
جامع��ه و کیفیت مش��ارکت مردمی س��هم 
مؤثری بر عه��ده دارد. به لح��اظ انتخاباتی 
این امر دارای دو جنبه حائز اهمیت اس��ت: 
یک��ی، برخ��ورداری عادالن��ه از امکانات 
حکومتی و فرصت های رس��انه ای عمومی؛ 
و دیگ��ری، ش��فافیت مالی ش��خصیت ها و 
گروه ه��ای سیاس��ی رقی��ب. در این عرصه 
ب��ا ه��ر دو  نگران��ی جریان ه��ای مرتب��ط 
جن��اح اصول گ��را و اصالح طلب به چش��م 
می خ��ورد. سیاس��ت ورزان اصالح طلب از 
رس��انه ها  برخی  جهت گیری ه��ای جناحی 
که برد تبلیغاتی سراس��ری دارن��د، نگرانند 
و اصول گرای��ان از احتم��ال اعم��ال نف��وذ 
ب��ه نف��ع جریان ه��ای  مقام ه��ای اجرای��ی 
خ��اص ابراز نگران��ی می کنند ام��ا از منظر 
امنیت��ی تأثیر این امر ب��ر کیفیت انتخابات و 
چگونگی گردش نخبگان است که اهمیت 
می یابد. س��ازوکار انتخاباتی کارآمد بدون 

انتخابات ریاست جمهوری: بایسته های 
رقابت انتخاباتی از منظر امنیت ملی
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وجود ش��هروند صاح��ب دان��ش و اطالع 
کافی، امکان پذیر نیس��ت. اگر ش��هروندان 
فاق��د اطالعات و دانش الزم باش��ند وظیفه 
انتخاب کنندگ��ی خ��ود را به نحو شایس��ته 
ایف��ا نمی کنن��د و آن گاه نهادهای انتخاباتی 
برآمده از انتخاب آنها نیز کارکردهای خود 
را به نحو شایس��ته بروز نخواهند داد. جریان 
صحی��ح و عادالنه اطالعات نه تنها می تواند 
این نقیصه را از میان ب��ردارد بلکه فرایندی 
اس��ت ب��رای نظ��ارت جامعه ب��ر انحرافات 
احتمالی مجریان سیاسی. از این زاویه است 
ک��ه برق��راری عدالت تبلیغاتی و رس��انه ای 
پاسخی به مقتضیات امنیت ملی خواهد بود 
چراکه حاکمی��ت مقت��در، کارا و با ثبات، 
دستاورد انتخاب آگاهانه شهروندان است و 
از همین زاویه اس��ت که سازوکار انتخابی، 
مورد توجه سیاس��ت گذاران نظام سیاس��ی 
ب��وده و بر اهمی��ت آن تأکید فراوان ش��ده 

است.
فرایندهای مالی مرتبط با انتخابات نیز از 
تأثیر مش��ابهی برخوردارند. از همین روست 
که عدم ش��فافیت هزینه ه��اي انتخاباتي، چه 
از نظر منش��أ این هزینه ها و چه از نظر ش��یوه 
هزینه کرد، بایس��تي با حساسیت هرچه بیشتر 
نظارت شوند. ورود احتمالي منابع مالي غیر 
قانوني به فرایند انتخابات، سالمت انتخابات 
را تهدید ک��رده و آثار زیان باري برکارآیي 
سیستم انتخاباتي و کارکردهاي مورد انتظار 

از آن برجاي مي گذارد.
و  قومـی  تحریـک  از  پرهیـز 
مذهبـی: عدم تکامل فرایند ملت س��ازي 
ک��ه ب��ه ص��ورت گرایش ه��اي قوم��ي- 
طایفه اي، امنی��ت انتخاباتي را مورد تهدید 
قرار مي دهند و حتي ممکن اس��ت انتخاب 

افراد شایسته و متخصص را تحت تأثیر قرار دهند، از موارد دیگري 
اس��ت که باید مورد مالحظه قرار گیرد. در صورت وقوع هرگونه 
س��ناریویي، آنچه که اهمیت دارد آن است که تنش هاي انتخاباتي 
از حدود خاصي فراتر نرفته واز محدوده هاي امنیتي خارج نش��وند. 
یک��ی از مؤلفه هایی که ای��ن محدوده را تهدی��د می کند، تکیه بر 
جنبه هاي قوم گرایانه در رقابت های انتخاباتی اس��ت. اگرچه تمامي 
اقوام ایراني با هویت ایراني خویش پیوندهاي ناگسستني دارند اما 
ش��کاف هاي قومي همواره از ظرفیت تبدیل ش��دن به شکاف هاي 
فعال و ایجاد معضالت امنیتي برخوردارند. نمونه هایی از این دست 
صف بندی ها و تأکیدات در دوره هاي گذشته، انتخابات مجلس و 
حتی در انتخابات ریاست جمهوري نیز سابقه داشته واسباب ایجاد 
معضالت امنیتی را فراهم کرده اند. از آنجا که اقداماتی         این چنینی 
قابلیت تکرار در دوره های آتي را نیز دارند، آگاه بودن کاندیداهاي 
تمامي مناصب سیاس��ي )ریاس��ت جمهوري، ش��وراهای شهری و 
غیره( نس��بت به این مسئله و پرهیز از دامن زدن به اختالفات قومي، 
از نکات درخور توجه اس��ت که به ویژه در صورت قطبي شدگي 
انتخاب��ات در س��طوح محلي )مانن��د حوزه ه��اي انتخاباتي داراي 
پراکنش هاي قومي گوناگون( و ملي حائز اهمیت اس��ت و تبعات 
امنیتی پایداری را بر ج��ای می گذارد. تأکید بر مؤلفه های قومی و 
یا مذهبی، بازی در زمین بازیگران وراي مرزها اس��ت که درصدد 
بهره گیري از تنش هاي قومي و مذهبي برای دس��ت یابی به اهداف 
راهبردی خود هس��تند. ای��ن موضوع به ویژه ب��ا توجه به تحرکات 
برخی کشورهای منطقه برای تشویق فعالیت گروه های تروریستی 
و ورود دوب��اره برخی از این گروه ها به فاز مس��لحانه اهمیت بیش 

از پیش می یابد.
احتـراز از وعده هـای پوپولیسـتی: ش��یوه هاي انتخ��اب 
کاندیداها توس��ط رأي دهن��دگان که در برخي موارد از مس��یرهاي 
منطقي و عقالني خارج ش��ده و به سمت منش هاي عوام پسندانه میل 
مي کند از جمله آس��یب هایي است که شایس��ته مداقه است. باتوجه 
به تجربه های پیش��ین، یک تهدید امنیتی را باید از جانب بهره گیری 
کاندیداهای ریاس��ت جمهوری از ش��یوه های پوپولیستی برای جلب 
آرای برخی اقشار اجتماعی دانست؛ به ویژه هنگامی که این شیوه ها 
در قال��ب وعده های اقتصادی ارائه می ش��وند. انتش��ار این وعده ها، 
چه از ن��وع چپ گرایانه و چه با خصلت راست روانه ش��ان، انعکاس 
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خوش��ایندی در میان اقشار آسیب پذیر دارند و این اقشار را با رؤیای 
رنجی کمتر به س��وی خود جلب می کنند. ف��ارغ از اینکه تحقق این 
وعده ها چ��ه بار توان فرس��ایی را بر عرصه های سیاس��ی و اقتصادی 
تحمی��ل می کنند و چه آث��ار زیان بار تورمی و غی��ر تورمی از خود 
برجای خواهند گذاش��ت )آثاری که در وهله اول دستاورد خود این 
اقش��ار را با توانی چندبرابر مس��تهلک خواهد کرد(؛ تبعات گران بار 
تحقق این وعده ه��ا، ظرفیت ها و رفاه اقتص��ادی جامعه و در پی آن 
بنیان های مش��روعیت سیاس��ی )یعنی دو مؤلفه اصلی امنیت ملی( را 
هدف ق��رار داده وپیامدهای اقتصادی، سیاس��ی و امنیتی دامنه داری 
خواهند داش��ت که ت��وان جامعه را ب��رای دوره ای بلند مدت تحلیل 
خواهند برد. از این رو ظهور پوپولیس��م انتخاباتی، چه در وجه فردی 
آن و چ��ه در صورت ب��روز در قالب گفتمان ه��ای رقیب، تهدیدی 
ج��دی و محتمل الوقوع اس��ت که نامزدهای رقیب باید از توس��ل به 

آن برحذر باشند.

نتیجه گیری
با توجه به آرایش انتخاباتی نیروهای سیاس��ی، این گمانه قابل طرح 
اس��ت که انتخابات ریاس��ت جمهوری پیش رو در ایران در فضایی 
قطبی ش��ده برگزار ش��ود. اگرچه قطبی ش��دگی، منطبق با سرش��ت 
رقابت های انتخاباتی است اما تصلب فضای قطبی شده و سمت گیری 
آن به  س��وی نفی و حذف رقیب، س��ازوکار انتخاباتی را )به شیوه ای 
پارادوکس��یکال( از محت��وای اصل��ی خود خالی ک��رده و تمایالت 
انحصارگرایان��ه را جایگزین سرش��ت رقابتی آن می س��ازد. این امر 
همچنین می تواند تهدیدهای گوناگونی را متوجه امنیت ملی س��ازد 
زیرا در شرایط قطبی شدگی منفی س��ازوکار انتخاباتی قابلیت انجام 
کارویژه های ذاتی خود یعنی ایجاد امکان گردش نخبگان به ش��یوه 
مسالمت آمیز و آرام، گزینش نخبگان شایسته و سازگاری با تغییرات 
محیطی )داخلی و خارجی( را نخواهد داش��ت و اگر این قابلیت های 
اساسی از سازوکار انتخاباتی دریغ شود، نمی تواند در جهت اهداف 
امنیت س��از خود )ایج��اد مش��روعیت، تقویت انس��جام اجتماعی و 
ارتقای ظرفیت سیاس��ی( حرکت کند. ب��رای احتراز از این تهدیدها 
بازیگ��ران عرصه انتخاب��ات )نامزدهای رقیب، اح��زاب و گروه های 
سیاس��ی، نهاده��ای نقش آفری��ن در انتخاب��ات و اقش��ار اجتماع��ی 
مش��ارکت کننده( مسئولیت و نقش به س��زایی بر عهده دارند. باتوجه 

به ش��رایط سیاس��ی کنونی و با لحاظ سوابق 
تاریخ��ی در این زمینه، ض��رورت راهبردی 
چندی قابل شناس��ایی هس��تند که تمکین به 
آرای عمومی، پرهی��ز از رفتارهای منتهی به 
قطبی ساختن انتخابات )قطبی شدگی منفی(، 
بهره گی��ری از لوازم ایجاب��ی رقابت، ایجاد 
امکان رقاب��ت عادالنه )به ویژه در بهره مندی 
از امکانات حکومت��ی(، اجتناب از انگیزش 
هیجان های قومی- مذهبی و دوری جس��تن 
از وعده ه��ای پوپولیس��تی، از مهم ترین آنها 

به شمار می روند.


