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   مقدمه

انتخابــات اصلی ترین ُبعد رکن »جمهوریت« نظام جمهوری اســالمی ایران 
اســت و تداوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، 
مجلس خبرگان و شــورای شــهر، در 36 سال گذشته، ضامِن ثبات و آرامش 
ایران در منطقه ای آشــوب زده اســت که درگیر جنگ هــای داخلی و خارجی 
و اشــغال و تروریســم بوده اســت. گرچه انتقادهایی به رویه های نظارت و 
اجرا )از جمله توســط رئیس جمهور در ســخنرانی 28 مرداد امســال( طرح 
شده و می شــود، ظرفیت های جامعۀ ایران در برگزاری انتخابات گوناگون و 
تصمیمات سرنوشت ســازی که مردم در این انتخابات ها گرفته اند، آن اندازه 

بزرگ است که اهمیت طرح آن را دوچندان می کند. 
در انتخابات پیش  روی مجلس شــورای اسالمی در اسفند 1394، برخالف 
دو دولت و دو مجلس پیشــین، دولت مســتقر و مجلس هم راستا نیستند 
و نیروهــای میانــه رو پس از پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
92 همــۀ تالش خــود را برای حضــور پررنگ تر در صحنه و کســب  اکثریت 
کرســی های مجلس به کار خواهند بســت و در مقابل، جریان حامی رئیس 
دولت پیشــین نیز از ماه ها پیش تمایل خود را به حضور در انتخابات اعالم 
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کرده بود. ضمن آنکه  انتخابات این دور مجلس خبرگان رهبری نیز، به گفتۀ 
بســیاری از اعضای فعلی مجلس، از اهمیت فراوان برخوردار اســت. حضور 
کاربران در شــبکه های اجتماعی مجازی و دسترســی بخش قابل توجهی از 
مردم به پیام رســان های موبایلی نیز مشــارکت و بحــث  و گفتگو را در باب 
انتخابات در میان شــهروندان تســهیل می کنند و بر تمایل به مشــارکت در 
انتخابات دامن می زند. بنابراین، نســبت به دورۀ پیشین انتخابات مجلس، 

حضور پررنگ تر مردم در انتخابات پیش بینی می شود.
این حضور گســتردۀ مردم، که قطعًا ســرمایه ای نه صرفًا برای نظام،  که در 
شرایط فعلی منطقه برای کل کشور و تمامیت ارضی ایران محسوب می شود، 
فرصتی درخشــان است که اگر مغفول واقع شــده و یا گرفتار بی تدبیری ها 

شــود، می تواند هزینه های سنگینی به کشور تحمیل کند. 
در چنین شــرایطی، بررســی پیامدهــای اجتماعی، فرهنگی و رســانه ای 
انتخابات مجلس شورای اســالمی و مجلس خبرگان رهبری ضروری است. 
غ  بررســی رفتارهــای متصــّور و جامعه شناســی رفتارهــای انتخاباتی ـ  فار
از تحلیل سیاســی صــرف ـ درک دقیق تری از وضعیت فعلــی جامعه ایران 
و مشــکالت احتمالی پیــش  روی جامعه در ماه های منتهــی به انتخابات 
ارائه می دهد. مشــکالتی که با بهره گیری از نظر صاحب نظران و متخصصان 
علوم اجتماعی کشــور و آینده پژوهی انتخابات می توان آنها را شناسایی کرد 

و احتمــااًل راهکارهایی برای مقابله با آنها عرضه کرد.
بــرای تدوین مجموعه پیش  رو از صاحب نظــران حوزه های مختلف علوم 
اجتماعــی، نگارش جســتاری در خصــوص مالحظــات فرهنگی اجتماعی 
انتخابات، مطالبات اقشــار مختلف و یا نقش رسانه های نوین در انتخابات 
درخواست شد. این مجموعه با مشارکت تنی چند از صاحب نظران حوزه های 
مختلــف علــوم اجتماعی تدوین شــده و از زوایــای گوناگون به بررســی 
پیامدهــای اجتماعی و فرهنگی احتمالــی انتخابات و روندهای متصّور در 
آن می پردازد تا درکی از وضعیت فعلی جامعۀ ایران در آســتانه انتخابات و 

فرصت ها و تهدیدهای احتمالی پیش  رو ارائه دهد.
گفتنی اســت جســتارهایی در ایــران در آســتانۀ انتخابــات از مجموعۀ 
طرح هــای »رصد فرهنگ و اجتماع« اســت که پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و 
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ارتباطات به ســفارش شورای اجتماعی کشور انجام می دهد. این طرح ها در 
صدد اســت به منظور ترســیِم وضعیِت فعلِی جامعۀ ایران و ارائه تصویری 
دقیق تر از شــرایط حاکم بر جامعه، گزارش هایی کوتاه و سیاســتی با عنوان 
»گزارش رصد فرهنگ و اجتمــاع« در حوزه های گوناگون فرهنگ و اجتماع 
تهیه کند. هدف از نگارش این گزارش ها رصد جامعۀ ایران و جهان پیرامون 
آن از منظــری اجتماعی و فرهنگی اســت. این گزارش هــا لزومًا متن هایی 
آکادمیــک و پیچیــده در قیدوبنِد مقــاالت علمی پژوهشــی و ملزم به ذکِر 
چارچوب هــای نظری و روش های پژوهشــی نیســتند و بینــِش اجتماعی 
ـ فرهنگــی صاحب نظــران و دانش نظــری  و تجربۀ آنان، محــل اتکای این 

نوشته هاست.
با این حال، جســتارهایی در ایران در آســتانۀ انتخابات  بخشــی از پروژۀ 
مشــترک پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و دبیرخانۀ شورای اجتماعی 
کشور در خصوص انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری 
در سال جاری است. عالوه بر این جستارها، استخراج نیازها و مطالبات هر 
استان بر اساس داده های طرح ســرمایۀ اجتماعی 1394 و طرح ارزش ها و 
نگرش های ایرانیان 1394، در قالب مجموعه ای ســی جلدی در دســتور کار 
قــرار دارد. همچنین، مردم نگاری انتخابــات در روزهای منتهی به انتخابات 
نیز انجام خواهد شــد. بدین منظور، از تابســتان، نیروهای مردم نگار جوان 

کارگاه های آموزشــی مردم نگاری را در پژوهشگاه پشت سر گذاشته اند.
مخاطــب این گزارش هــا، در مرحلۀ نخســت،  اعضای شــورای اجتماعی 
کشــور هســتند. تنّوع نهادهای درگیر در شــورای اجتماعی کشور، به  عنوان 
عالی ترین نهاد تصمیم گیر در حوزۀ اجتماعی در ســطح کشــور، و دسترسی 
وزارت کشور به مدیریت اســتانی و شهری در کشور، به  عنوان گسترده ترین 
نهاد مدیریت اجتماعی در ســطح مّلی و محّلی، این امکان را فراهم می کند 
تا این گزارش ها ارزیابی دقیق تری از وضعیِت ایران پیش  روی مســئوالن و 

نهادهای تصمیم گیر و سیاست گذار قرار دهد.
الزم بــه توضیــح اســت که مطالــب طرح شــده در این مجموعــه، لزومًا 
بازتاب دهنده نظر شــورای اجتماعی کشور نیســت. تالش دبیرخانه شورای 
اجتماعــی کشــور و پژوهشــگاه فرهنگ، هنــر و ارتباطات بــر آن بوده که 
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دیدگاه اندیشــمندان و صاحب نظران مختلف را در عرصه علوم اجتماعی در 
خصوص شــرایط اجتماعی و فرهنگی در انتخابات پیش  رو گرد هم آورد و 
نظر آنان را تا حد امکان بدون دخل و تصّرف به مســئوالن اجرایی کشــور و 

برساند. سیاست گذاران 
امید است در شرایط فعلی که تصمیم گیران کشور شنوای نظرها و انتقادات 
اصحــاب علــوم  اجتماعــی و پذیرای ایده های آنان هســتند، بــا همکاری 
اندیشــمندان و صاحب نظران گامی در جهت درک بهتر شرایط جامعه ایران 

و ارائه راهکارهایی دقیق و مســئوالنه به سیاست گذاران برداریم.

باقری          سید مرتضی میر

یر کشور و دبیر شورای اجتماعی کشور قائم مقام وز



   پیچیدگــی جامعه و کنش جمعی مردم در ایران
     درآمدی بر قابلیت نظرسنجی های انتخاباتی برای نگاه به آینده

   محمد آقاسی

رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(

انسان ها در عرصه های مختلف و رده های گوناگون فکری و عقیدتی تمایل به 
پیش بینی پذیری آینده دارند. این امر نه  فقط مختص به انســان های موسوم 
بــه اولیه و نــه فقط مختص به زندگی قبیلگی و کلونی اســت، چه در دنیای 
در اصطــالح مدرن امروزی نیز تمایل انســان به درنوردیدن آینده مشــاهده 
می شود. از »رمل« و »اسطرالب« پیشامدرن تا »ژول ورن« دنیای مدرن، یک 

شــاه بیت مشترک تالش برای گذر به آینده میتوان مشاهده کرد. 
»ژول گابریل ورن«، که 77 ســال )1829-1905( و در کشــاکش اســتقرار 
عصری نوین زیست، نزدیک به هشتاد داستان دراز و کوتاه و رسالۀ پژوهشی 
به زیور طبع آراســته اســت؛ اما، نه به صرف داســتانهایش، بلکه با تالش 
برای پیشبینی های خود شــناخته میشود. شایعه است که کشتی هسته ای 
»ناتیلوس« با الهام از اثر نامدارش یعنی هشتاد فرسنگ زیر دریا ساخته شد. 
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البته، علم دنیای مدرن نیز تالشهایی برای فهم آینده داشــته که عمدهترین 
Fu- Study :پژوهیای دانشگاهی به نام »آینده هآن منجر به پدیدآمدن رشت

tures« در جهان پسامدرن )Post Modern( گردید. 
امــا، در جامعۀ ایرانــی، پیش بینی پذیری وقایع آینده از اهمیت بســزایی 
برخوردار اســت، چراکه مطالعــۀ پویایی، نظم و تغییــرات جامعه از اهمیت 
ویژهای در جوامعی که به ســمت انتظامیابی حرکت میکنند، برخوردار است. 
از این رو، جامعهشناسان پدیدههایی را که نماد تغییرپذیری جامعه هستند، 
همچون انقالبها، شــورشها، جنبشهای اجتماعی، توطئههای سیاسی و 
حتی بســیاری از کودتاها، به عنوان انواع مختلفی از کنشهای جمعی مورد 
مطالعــه قرار میدهند. از جملۀ این پدیدهها که مطالعۀ آن در ایران با عنوان 
مطالعۀ زوایای پنهان رفتاری )قانعیراد، 1392( مورد مناقشــه اســت، رفتار 

انتخاباتی مردم ایران است.
تعداد بســیاری از جامعهشناســان و تحلیلگران اجتماعی بر این نظرند که 
نمیتــوان رفتار مردم ایران را بهویژه در انتخابات و نیز انتخاب مورد نظر آنها 
پیشبینــی کرد؛ و یا برای رفتــار انتخاباتی مردم ایــران »ماهیتی معمایی« 
)کچوییان،1382( قائل هســتند که در این صورت تلقی کنش جمعی ایرانی 

در عرصههای اجتماعی همچون انتخابات منتفی است. 
پیرامــون پیشبینیناپذیــری یا عــدم تعّیــن )Uncertainty( رفتارهای 
انتخاباتی مردم ایران نیز این گروه متنّوع و متکثر دالیل متعددی ذکر کردهاند. 
عــدم تعّین طبقاتی و پایینبودن دانش سیاســی مردم ایــران )اصالحچی، 
1387(، آشکارا پدیدارنشدن و چهرۀ فرار مردم ایران )سیولینیو، 2000(، وجود 
روح اســتبداد شــرقی، کوتاهمدتبــودن جامعۀ ایرانــی )کاتوزیان، 1387(، 
موزاییکیشــدن افکار عمومی در جامعۀ پیچیدۀ ایران )تاجیک، 1389: 15(، 
انتخاب بر اســاس پدیدۀ »کاتاستروف« و یا »رویدادگی« )رنانی، خانیکی و 
محبیان، 1392(، تقدم احساســات بر عقالنیت، دوالیگی ناشی از دیکتاتوری 
تاریخی، حرکت های فاقد صبر و اورژانسی )محبیان، 1392(، پنهانکاری مردم 
ایران، هیجان پذیری باال و نفوذ شدید عناصر احساسی و عاطفی )فراستخواه، 
1392(، فشــردگی تغییرات اجتماعی، شکافهای سیاســی، بیاعتمادی یا 
ســطح پایین اعتماد اجتماعی، ناپیوســتگی میــان گروههای مرجع و مردم، 
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شــکلنگرفتن افکار عمومی، حوزۀ سیاست پردامنه )خانیکی، 1389(، ضعف 
و نظام ناکارآمد نظرسنجی در ایران )حاضری، 1392( اهّم دالیلی است که بر 

پیشبینینکردن نظرسنجیهای ایرانی ارائه میگردد. 
بــا مطالعۀ نظرســنجیهای انتخاباتی این رأی عمومی جامعهشناســی در 
ایران را میتوان به چالش کشاند. به عنوان مقدمه و برای نیل به این منظور، 
مدل بودون )1383: 142-144( را که خود نیز از مطالعۀ هاگراستراند )1965( 
اســتفاده میکند مّدنظر قــرار میدهیم. او با اســتخراج و ثبــت »اطالعات 
لحظــهای« )شــامل عکسهــای متعدد از یــک پدیده( متوجــۀ فرایندهای 
انتشــار و نیز پرتوافکنی از یک مبدأ منظم گردید. این نکته بســیار به تکنیک 
»َسراَسرَنما: Panorama« یا »پانوراما« در هنر عکاسی شباهت دارد. مطالعۀ 
 )Trend Analysis( روندی شــامل چندین زمان برای سنجش یا روندپژوهی
در حقیقــت تالش میکند دادههای مختلــف را در بازههای زمانی متفاوت و 

نیز مربوط به افراد متفاوت و مختلف مورد مطالعه و بررســی قرار دهد. 
تحلیل یک فرایند انتشــار که زمان و مکان آن معلوم و مشــخص اســت، 
 Collective :های عمومی یــا »کنش جمعــیامکان دســتیابی به ســاخت
Action« را میدهد. همانگونه که مالحظه گردید، یکی از حوزههای پردامنۀ 
گفتگویــی در ایران، کنش جمعی مردم در انتخابات مختلف بوده اســت. ما 
از این رفتار مردم در ســالهای متوالی و نیز در هر دوره در زمانهای متعدد 
»اطالعات لحظهای« یعنی نظرســنجیهای انتخاباتی را در دست داریم. اگر 
بتوان اثبات کرد که نظرســنجیهای انتخاباتی میتوانند هدف مردم ایران را 
کشــف کنند، یعنی میتوان آنان را پیشبینــی کرد و فهمید که »با هم« چه 

کنشی را انجام میدهند. 
یکــی از نکاتی کــه در نظرســنجیها بهخوبی قابل مالحظه اســت، میزان 
مشــارکت مردم در انتخابات بوده اســت. جالب اینجاســت که کمتر کسی در 
این زمینه به خود تردید راه داده اســت و از این رو معمواًل میزان مشــارکت 
مــردم در انتخابات همواره مورد تأکید رســانهها و نخبهها بوده اســت. برای 
اثبات تشــخیص درست نظرسنجیهای انتخاباتی در وجود مشارکت جدی در 
انتخابات تنها به نگرش مردم تهران در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
رجوع خواهیم کرد. نباید از نظر دور داشت که معمول تحلیلگران و نیز نتیجۀ 
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واقعی انتخابات به طور معمول از شــهر تهران انتظارات کمتری دارند. نمودار 
ذیل نگرش مردم تهران را در هفت نقطۀ زمانی بهخوبی نمایان ساخته است.

نمودار 1. نمایش برآورد از میزان حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم؛ از 5 اسفند تا 21 خرداد

از همین رو بود که پیش از آغاز سال 92 نیز برآورد ایسپا از حضور حماسی 
مردم و مشارکت باالی آنان در انتخابات اعالم شده بود )آقاسی، 1391(. آنچه 
مالحظه میشــود گویای این مطلب اســت که نظرسنجیها بهخوبی توانسته 
اســت میزان مشارکت را نشان دهد. مطابق آرای اعالمشده، بیش از نیمی از 
مردم تهران در روز رأیگیری در انتخابات شــرکت کردند. همین یک استدالل 
کافی اســت تا به قوت نظرسنجیها در شناخت رفتار مردم پی ببریم، چراکه 
وقتی بخشــی از معادله یعنی میزان مشــارکت تشخیص داده میشود، باقی 
معادله نیز درست خواهد بود. با وجود این، میتوان استداللهایی دیگر را نیز 
مطرح کرد. در ادامه، به نظرســنجیهای ســه دورۀ انتخابات ریاستجمهوری 
اســالمی ایران در سالهای 1384، 1388 و 1392 اشاره خواهیم کرد که همه 
در مرکز افکارســنجی دانشجویان ایران )ایسپا( و پیش از انتخابات اجرا شده 
اســت. از کنار یکدیگر قراردادن اطالعات لحظــهای انتخابات میتوان نتایج 

جالبی را استخراج کرد. 
انتخابات نهمین دورۀ ریاستجمهوری اسالمی در سال 1384 برگزار گردید 
که طی دو مرحله در تاریخ 27 خرداد و 3 تیر برگزار گردید. نخستین نظرسنجی 
انتخاباتی ایســپا در آن ســال به صورت مّلی و با روش نمونهگیری خوشهای 
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در تاریخ 22 و 23 خرداد اجرا شــده است که در آن آقای هاشمی رفسنجانی 
31.7% و آقای احمدینژاد نیز 9.9% آرای پاســخگویان را دارا بودهاند. در 24 
خرداد همان ســال نظرســنجی در تهران تکرار میشود. این بار آقای هاشمی 
رفسنجانی 21.3% و آقای احمدینژاد 18.4% آراء را به خود اختصاص دادهاند؛ 
کاندیداهــای بعدی نیز آقــای قالیباف با 82.7%، آقای معیــن با 9.6%، نیز 
آقای الریجانی با 5.3% و آقای کروبی با 4.4% آرای پاسخگویان را داشتهاند. 
لــذا، همانگونه کــه مالحظه میگــردد، دومرحلهایشــدن انتخابات از زبان 
نظرســنجی امری دور از ذهن نبوده اســت. پس از مرحلۀ نخســت نیز در سه 
مرحله و در تهران، ایســپا اقدام به نظرسنجی مینماید که نتایج آن در نمودار 

ذیل به همراه موج پیشگفتۀ شــهر تهران قابل مالحظه است.

نمودار 2. نمایش روند آرای نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری دورۀ نهم

لذا، همان گونه که مالحظه می گردد، مطابق روندهای نظرســنجی و مطالعۀ 

نقطه به نقطه، سیر آرای آقای احمدی نژاد به سمت صعودی و آقای هاشمی 
رفسنجانی به سمت نزولی به صورت مشهود قابل مالحظه است. با احتساب 
حضور ســایر کاندیداها، پایین بودن نظر پاســخ گویان طبیعی اســت. اما، با 

واردشــدن به مرحلۀ دوم انتخابات، افزایش یافتن آراء قابل مشاهده است. 
دهمین دورۀ انتخابات ریاســت جمهوری اســالمی ایــران نیز در جمعه 22 
خرداد ســال 1388 برگزار گردید. در انتخابات ریاســت جمهوری این دوره نیز 
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همان گونــه کــه مالحظه می گردد، از ابتــدا مردم آرای خویش را نســبت به 
آقای احمدی نژاد اعالم کرده اند و فاصلۀ ایشــان تا آقای موســوی بسیار زیاد 
اســت. البته، از یک مقطع و با گرم تر شــدن تنور انتخابات، میزان آرای آقای 
احمدی نژاد ســیر صعودی خویش را از دست داده و آرای آقای موسوی رو به 

افزایش اســت، اما همچنان فاصله بین دو کاندیدا قابل توجه است. 

نمودار 3. نمایش روند آرای نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری دورۀ دهم

در 24 خرداد ســال 1392 نیــز یازدهمین دورۀ انتخابات ریاســتجمهوری 
اســالمی ایــران برگــزار گردید. در ایــن دوره نیز همــان الگوی پیشــین در 
نظرســنجیها تکرار گردیده و میتواند به عنوان الگویی برای فهم کنشمندی 
رفتار انتخاباتی مردم ایران به حساب آید. در اینجا، مطابق روال این نوشتار، 
بــه آرای دو رقیب اصلی و جــدی انتخابات، آقایان روحانــی و قالیباف، در 

نمودار ذیل خواهیم پرداخت.
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نمودار 4. نمایش روند آرای نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری دورۀ یازدهم

همانگونه کــه مالحظه میگردد، مدل مســتخرج در نمودار فوق حاکی از 
رشــد جــدی آرای آقای روحانی و ریــزش آرای آقای قالیباف اســت. البته، 
شــرایط سیاســی کشــور را در انتخابات 1392 نیز نباید از نظر دور داشــت و 
در آن زمــان و پیش از برگــزاری انتخابات میتوانســت اینگونه جمعبندی 
کــرد کــه دومرحلهایشــدن انتخابات پیش رو باشــد. اما، با گذشــت زمان 
انتخابات و وقوف پس از حادثه، میتوان به این جمعبندی رســید که مطابق 
نظرســنجیهای انتخاباتی سه دورۀ گذشتۀ انتخابات ریاستجمهوری، پیروز 
انتخابات کســی است که رشــد جایگاه وی در نگرشهای مردم ایران مشهود 

باشــد و یا الاقل شانس وی برای این اتفاق بیش از دیگران است. 
اما، برای صحت اصل نظرســنجیها و توانایی در تشــخیص نگاه و نگرش 
مــردم، میتوان به نظرســنجی دیگری نیز اشــاره کرد که اتفاقــًا مورد توجه 
 »I Pos :پز منتقدان نظرسنجی نیز قرار گرفت. در آخرین گزارش مؤسسۀ »آی
دو احتمال برای انتخابات ایران پیشبینی شــده بود: نخســت، انتخاباتی که 
در آن آقــای روحانی و آقــای قالیباف، البته با پیشــتازبودن آقای روحانی، 
انتخابــات دومرحلــهای خواهد شــد؛ ـ این نتیجــه در ایســپا )ISPA( نیز 
پیشبینی شــده بودـ و طبیعی است که احتمال دیگر پیروزی فرد پیشتاز را 
در نظر داشــته است. نظرسنجی این مؤسسۀ خارجی دربرگیرندۀ 38.7 درصد 
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افرادی اســت که تصمیم گرفتهاند در انتخابات شــرکت کنند و مهمتر آن بود 
که در این نظرســنجی، 11 درصد حاضر نبودهاند که اسم نامزد خودشان را ذکر 

کنند. 
در مقام تعریف، جامعهشناســی باید بتواند عواقب فرایندهای اجتماعی را 
بــا درنظرگرفتن تغییرات اجتماعی پیشبینــی کند )رفیعپور، 1378: 38( و 
متأســفانه بیتوجهی به فرایندها باعــث غفلت از پیشبینی میگردد. ما باید 
فراینــد عمل جامعه را مّدنظر قرار دهیــم. توجهنکردن به فرایندها و بهادادن 
به کلیشهها و احکام و دستورالعملها، ما را به این معنا رهنمون میکند که 
جامعه قابل پیشبینی نیســت، اما به نظر میرســد جامعهشناسی رفتارهای 
سیاســی مردم ایران کاماًل قابــل پیشبینی اســت )آزاد ارمکی، 1389(. در 
خصــوص نظرســنجیها نیز توجه به یک نظرســنجی خــاص در زمان خاص 
بیشــک گمراهکننــده اســت. تحلیل ثانویه و یــا فراتحلیل نظرســنجیهای 
انتخاباتی ایســپا در ســالهای 1384، 1388 و 1392، که در این مقاله به آن 
اشاره خواهد شد، ثابت کرد کسی پیروز انتخابات است که روند صعودی را در 
نظرســنجی ها در اختیار داشته باشد، حتی اگر در اولین نظرسنجیها 0.2 آراء 
را داشته باشد و در آخرین نظرسنجی اول نباشد. جالب اینجاست نامزدی که 
واجد پایینترین رأی اســت و در ظاهر هیچ شانسی برای پیروزشدن ندارد، با 

مرور زمان نظرها را به ســوی خویش جلب میکند. 
در فراینــد این کنش نیــز عناصر تأثیرگذار را میتوان بهخوبی بررســی کرد. 
در نظرســنجی مرکز ایسپا در اســفند 1391 از پاسخگویان پرسیده شد که: »به 
ترتیب اولویت چه کســانی در تصمیمگیری شما در رأی نهایی تأثیرگذارند؟« 
و نتایــج زیــر حاصل شــد: » 52.7 درصد پاســخگویان تشــخیص »خود و 
نظر شــخصی خود« را اولویت نخســت علــت انتخاب کاندیــدای مورد نظر 
دانســتهاند؛ 23.9 درصــد »خانواده و دوســتان«، 8.3 روحانیت و مراجع و 
6.3 نیــز جریانهای سیاســی را به عنوان اولویت انتخــاب کاندیدای نهایی 
خود بیان داشــتهاند«، که با توجه به اولویتبندی سؤال سهم خانواده و دین 
بــه عنوان دو نهاد تأثیرگذار در تصمیمگیری بهخوبی قابل مشــاهده اســت. 
همچنین، فضاســازیهای انتخاباتی که معمواًل توســط گروههای سیاســی 
انجــام میگیرد، به عنوان اولویت چهارم فرایند کنش انتخاباتی در نظر گرفته 
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میشــود. بنابراین، کنش انتخاباتی ایرانــی منطق اجتماعی خاص خویش را 
دارد که نه معمایی اســت و نــه غیرقابل پیشبینی؛ منطقی که باید کشــف 
شــود نه آنکه مورد تردید یا تحقیر واقع شود. انتخابات دهم مجلس شورای 
اســالمی و انتخابات دورۀ پنجم خبرگان رهبری میتواند ســنگ محکی برای 
مدل مطرحشــدۀ فوق باشــد؛ مدلی که در انتخابات ریاســتجمهوری پاسخ 
داده است و بهخوبی نیز قابل مالحظه است. البته، شرط جدی آن هم اجرای 
نظرســنجیهای دقیق با مالک و معیار مناســب و اســتاندارد و از آن مهمتر 
انتشــار آن برای اطالع و ارزیابی و انتقادات احتمالی اســت. به نظر میرسد 
بیش از آنکه ســخن از پیچیدهبودن جامعه و نیز سیاســت در ایران داشــته 
باشــیم، باید ارزیابی دقیق و داوری درســت در زمینۀ نحــوۀ مطالعۀ جامعۀ 
ایرانی داشــته باشــیم. بخشی از این اتفاق با انتشــار نظرسنجیها و آگاهی 

همگان از آن بهخوبی قابل دسترس خواهد بود.
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   نگاهی به رابطۀ روحانیت و مجلس، از مشروطه تا امروز؛ 
      استغنای سازمان روحانیت از مجلس

                           حسن اجرایی

یخ اسالم دانش آموختۀ حوزۀ علمیۀ قم و پژوهشگر تار

1.مقدمه
روحانیــت و حوزه های علمیه، در تاریخ بیش از هزارســالۀ خــود، دوران افت وخیز 
متعددی را پشت سر گذاشته و از اوج خفقان و تبعید و اعدام، تا نشستن بر کرسی 
رهبری نظام اســالمی را تجربه کرده اســت. اما، همــۀ نقش آفرینی های روحانیون 
لزومًا در راســتا و برگرفته از آموزه های شــیعی نبوده یا گاهی هیچ نشانی از هویت 
صنفی روحانیت در عملکرد آنها پدیدار نشده  است. سیر نقش آفرینی دینی و صنفی 
روحانیت شیعه از مشروطه تا امروز نشان دهندۀ تغییرات فاحشی در شیوۀ عملکرد 
و کارکرد آن اســت؛ رویارویی نظری دربارۀ مشــروطیت، حضور در مجلس شــورای 
مّلی و اســالمی، تالش برای تأثیرگذاری بر دولت های مختلف برای برآورده ساختن 
خواست های صنفی و دینی، همگی بخشی از کارنامۀ سازمان روحانیت در 100 سالۀ 

اخیر بوده  است.
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2.مشروطیت؛ازمباحثهدرعرصۀعمومیتاحضورجدیدرمجلس
1.2رویاروییمشروعهخواهانومشروطهخواهان

نهضت مشروطه خواهی نخستین نقطۀ تالقی روحانیت شیعه با دموکراسی، پارلمان، 
رأی مــردم و قانون گذاری بود. شــیخ فضل هللا نوری، از چهره های بانفوذ و در شــمار 
سران حرکت، چندی نگذشــت که از مشروطه خواهان دوری گزید و در  رسالۀ تحریم 
مشروطیت کار را به حرمت مشروطیت و ارتداد مشروطه ورزان رساند. او پس از فرمان 
تشکیل مجلس در مرداد 1285، طرح مسئلۀ مشروطیت و مجلس را انحراف از هدف 
اولیه یعنی ایجاد عدالتخانه دانست و با ناخشنودی عازم تهران شد. کمتر از یک سال 
بعد، الیحۀ اصل نظارت از ســوی شــیخ و با امضای طباطبایی، بهبهانی، صدرالعلما، 
ســید جمال الدین افجه ای و آقاحســین قمی به مجلس ارائه شد و 14 مهر 1286 به 

تصویب رسید.
ع می دانست،  شیخ فضل هللا، که در ابتدا اساس قانون گذاری را بدعت و مخالف شر
سرانجام موفق شد با تصویب اصل نظارت، شرایطی فراهم سازد که با نظارت دست کم 
پنــج تن از علمای حوزوی، هیچ کدام از قوانین مصّوب در مخالفت با قواعد اســالم 

نباشد.
شــیخ فضل هللا نوری گرچه تنها نبود، پرچمدار مشروطۀ مشروعه بود و برای اثبات 
آرای خود و اقناع مخالفان ســه رساله نگاشت: رسالۀ ســؤال و جواب، رسالۀ تحریم 
مشروطیت و تذکرة الغافل و ارشادالجاهل. علما و حوزویان موافق مشروطه هم ساکت 
نماندند و میرزا محمدحسین غروی نائینی یک سال پس از انتشار تذکرة الغافل شیخ 
فضل هللا، کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله را منتشر ساخت و بی  آنکه به نام شیخ و دیگر 
مشــروعه طلبان اشاره کند، بسیاری از اســتدالل های آنان را مغالطه دانست و پاسخ 

گفت.
مشروطه طلبان و مشروعه طلبان هر دو در پی اقناع مخالفان و بر کرسی نشاندن نظر 
خویش بودند. عالوه بر شــیخ فضل هللا نــوری، عالمانی از قبیل مالقربانعلی زنجانی، 
میرزا حبیب هللا خراسانی، ثقةاالســالم تبریزی، میرزا عبدالکریم امام جمعه و میرزا 
ابراهیم خویی از مشــروعه طلبان بودند و میرزا محمدحســین نائینی، ســید عبدهللا 
بهبهانی، سید محمد طباطبایی و ملک المتکلمین از مشروطه خواهان. روحانیون در 
نهضت مشــروطه گرچه دچار اختالف و دودستگی یا چنددستگی شدند، تالش ها و 
حرکت های آنان معطوف به اجرای شــریعت و پاســداری از فقه شیعه بود؛ چه شیخ 
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ع می دانســت و چه مرحوم  فضل هللا که قانون گذاری مردم را در مباحات، خالف شــر
نائینی که معتقد بود بیان شیخ مغالطه است و قانون گذاری تنها زمانی بدعت است 

که مخالف اسالم باشد.
2.2ازحضورپرتعدادتاکاهششدید

حضور روحانیون در مجلس شورای مّلی نخست بسیار چشمگیر بود، تا آنجا که در عصر 
اول مشروطیت )از دوران مظفرالدین شاه تا پایان سلسلۀ قاجار )1285-1304ش((، به 
طور متوســط 24 درصد وکالی مجلس را تشکیل می دادند؛ اما عصر دوم مشروطیت 
)هم زمان با ســلطنت رضاشــاه پهلوی: 1304-1320ش( شاهد کاهش شدید اعضای 
روحانی مجلس شــورای مّلی و رســیدن آن به 11 درصد بود و ســرانجام در عصر سوم 
مشــروطیت )هم زمان با دورۀ اول حکومت محمدرضا پهلوی: 1320-1332(، حضور 
آنــان در مجلــس تا 3 درصد کاهش یافت )متشــرعی و شــهماری، 1391(. گرچه از 
فعالیت های این روحانیون اطالع چندانی در دســت نیســت، رویکرد و فعالیت های 
آیت هللا سید حسن مدرس که مجتهد طراز اول ناظر و همچنین عضو پنج دورۀ مجلس 
شــورای مّلی بود، می تواند تا حدودی به روشن شــدن وضعیت روحانیت در ساختار 

تقنینی کشور کمک کند.
    ســید حســن مدرس که بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی1 از سوی آخوند 
خراسانی و شیخ عبدهللا مازندرانی به مجلس معرفی شده  بود، از نمایندگان برجسته و 
ضداستبداد بود و بارها با رضاخان درافتاد. او با ایجاد جمهوری که با هدف برکنارکردن 
احمدشــاه و انقراض قاجاریه مطرح می شد، مخالفت شــدید کرد و مانع از انجام آن 
شد. به عالوه، عضو کمیتۀ دفاع مّلی بود که در جنگ جهانی اول و با هدف مقابله با 
تجاوزات روسیه و انگلیس تشکیل شد. اقدام دیگر او مخالفت با قرارداد 1919 بود که 
اختیار امور مالی و نظامی دولت ایران را به مستشاران انگلیسی می سپرد. و سرانجام، 
او به مخالفت جدی با حق رأی زنان پرداخت. مرور عملکرد سید حسن مدرس نشان 
می دهــد که جز مخالفت با حق رأی زنان، چنــدان حرکتی از زاویۀ آموزه های دینی و 
شرعی از او صادر نشده و بیشتر در قامت یک سیاستمدار مسلمان ظاهر شده تا یک 

روحانی شیعۀ سیاسی.
3.دورۀپهلوی؛غیبتازعرصۀعمومی،عبوربهسویالبیگری

به موازات پایان دوران قاجار، روی کارآمدن رضاخان و سیاســت های او که در راستای 
خارج کردن دین از حوزۀ عمومی بود، روحانیون نیز دچار محدودیت های فراوان شدند 

         نگاهی به رابطۀ روحانیت و مجلس، از مشروطه تا امروز / حسن اجرایی            



	 	 	 	ایران	در	آستانۀ	انتخابات											     24

و عالوه بر کاهش شــدید حضور در مجلس شــورای مّلی، از نقش آفرینی محدود در 
عرصــۀ عمومی هــم بازماندند. با این حال، روحانیون و حوزه های علمیه بخشــی از 
ساختار کشور بودند و چاره ای از ایجاد رابطۀ مستقیم با حاکمیت نداشتند، همان گونه 
که دولت هم به دنبال ارتباط مســتقیم با حوزه های علمیه بود. این ارتباط مستقیم 
و پشــت پرده به شــکل گیری البی هایی برای نزدیک شدن دولت و حوزه منجر شد که 
در بســیاری مواقع، عدم حضور حوزویان در ساختار رســمی قدرت را جبران می کرد. 
بدین ترتیب، گرچه مراجع بزرگ حوزه در دوره های مختلف در هیچ انتخاباتی شــرکت 
نمی کردند و عضو مجلس شــورای مّلی نبودند، همــواره دیدگاه های خود را به دولت 
منتقل می کردند؛ گاه دولت را زیر فشار می گذاشتند و گاه به خواست های دولت عمل 
می کردند. این روابط پشــت پرده تا ماه هــای پایانی حکومت پهلوی محکم و پابرجا 
مانــد. با این حال، بخش هــای دیگری از روحانیت در مقاطــع مختلف از محمدرضا 

پهلوی قطع امید کردند، البی ها را بی فایده دیدند و دست به اعتراض صریح زدند.
نگاهی بــه یکی از گزارش های ســاواک دربارۀ مخالفت روحانیون با جشــن های 

شاهنشاهی در سال 1350، به روشنی رویکرد دو گروه از روحانیون را نشان می دهد:
»روحانیون مخالف در مقابل جشن شاهنشاهی به طور کلی شامل دو دسته می باشند: 
روحانیونی که در مخالفت با انجام جشن ها صراحت رویه دارند مثل آیت هللا گلپایگانی در 
قم...، دستۀ دیگر روحانیون میانه رو که در رأس آنها آیت هللا خوانساری در تهران و آیت هللا 
مرعشی در قم می باشد. دستۀ اخیر ضمن مخالفت با جشن ها فعاًل رویه ای بی تفاوت 

اتخاذ کرده اند« )روحانی، 1382: 3/ 941؛ 18/ 118-113(.

مراجعی مانند سید احمد خوانســاری، آیت هللا بروجردی، شیخ عبدالکریم حائری 
یزدی و آیت هللا خویی همگی در عین اینکه اعتراضات و انتقاداتی به حاکمیت داشتند، 
هیچ گاه در عرصۀ عمومی به بیان خواســته ها و ابراز انتقادات خویش نمی پرداختند. 
گزارش های مختلفی از نامه نگاری مستقیم میان آیت هللا بروجردی و محمدرضا پهلوی 
وجود دارد که یکی از آنها حاوی مخالفت این مرجع تقلید با اصالحات ارضی است که 
بــه همین دلیل اجرای آن تا زمان حیات آیت هللا به تأخیر افتاد. عالوه بر نامه نگاری، 
گاه نمایندگانی از ســوی مراجع به دیدار با شــاه می رفته و نظرها و دغدغه های آنان 
را منتقــل می کرده انــد؛ از جمله، عزیمت امام خمینی از قم به تهران در ســال 1329 
برای دیدار با شــاه به نمایندگی از آیــت هللا بروجردی برای آزادی قاتالن بهائیان ابرقو 

)شیرعلی نیا، 1393: 48(.
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آیــت هللا خویی هم کــه از اثرگذارترین و پرمقلدترین مراجع شــیعه بود، در جریان 
تصویــب الیحۀ انجمن های ایالتــی و والیتی، در ســال 1341ش نامه ای به آیت هللا 

بهبهانی نوشت و تأکید کرد:
»تصویبنامۀ اخیر دولت راجع به تساوی زن و مرد و کافر و مسلمان در انتخابات انجمن ها، 
ع انور و قانون اساسی است لذا استنکار شدید خود و حوزۀ علمیۀ نجف اشرف  مخالف شر
را بدین وسیله اطالع داده مستدعی است مراتب را به پیشگاه اعلیحضرت همایون ابالغ تا 
برحسب اقداماتی که در مورد حمایت از دین مبین اسالم فرموده اند امر ملوکانه به الغاء 

این تصویبنامه اصرار فرمایند« )روحانی، 1369: 1/ 21(.

4.پیروزیانقالباسالمی؛تغییرساختارها،ثباتروحانیت
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، بسیاری از خواسته ها و آرمان های روحانیان و 
حوزه های علمیه به واقعیت پیوســت. بسیاری از روحانیون بلندپایه و مراجع تقلید 
با وجود شورای نگهبان که وظیفۀ جلوگیری از تصویب قوانین خالف اسالم و قانون 
اساســی را بر عهده داشــت، خود را از نقش آفرینی سیاسی بی نیاز دیدند. با این حال، 
بسیاری از روحانیون همچنان در ساختار حکومت ماندند، گرچه مراجعی مانند آیت هللا 

شریعتمداری دست به اعتراضاتی زدند و حاضر به تأیید حکومت اسالمی نشدند. 
1.4روحانیانمجلس،شیبتندکاهش

نگاهی به حضور بیش از 50 درصدی روحانیون در مجلس اول پس از انقالب، می تواند 
تا حدود زیادی نشــان دهندۀ باالبودن دغدغه های دینی و مذهبی در مجلس پس از 
انقالب باشد، گرچه بسیاری از اینان بیش از آنکه چهره هایی مذهبی باشند، رویکردی 
سیاســی و انقالبی داشــتند. با این حال، نمایندگان روحانی در مجالس اول پس از 

انقالب اسالمی، چهره هایی تأثیرگذار، بانفوذ و وحدت بخش بودند.
نگاهی به ســیر تغییر شمار نمایندگان روحانی مجلس شورای اسالمی از دورۀ اول 
تا نهم، به روشنی نمایانگر کاهش شدید تعداد روحانیون از 164 تن در مجلس اول به 
27 نفر در مجلس نهم خواهد بود؛ حال آنکه تعداد بسیار کمی از نمایندگان روحانی 
مجلس شورای اســالمی صبغه ای روحانی دارند و بیشتر چهره های سیاسی و حزبی 

هستند. 
عالوه بر افت شدید حضور روحانیون در مجلس شورای اسالمی، نهادها و تشکّل های 
درون حــوزه هم تمایلی به انتشــار فهرســت نمایندگان مورد تأیید خــود ندارند. در 
مــواردی هم که نهادهای حوزوی مانند جامعۀ مدرســین حوزۀ علمیه قم یا جامعۀ 
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روحانیت مبارز حضور چشــمگیری در انتخابات مجلس داشته اند، تنها به تأیید یکی 
از فهرست های موجود پرداخته اند. جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم حتی الزامی برای 
حمایت صرف از روحانیون برای نمایندگی مردم قم در مجلس شورای اسالمی نداشته 
و در دورۀ هشــتم و نهــم، بیش از دیگران بر علی الریجانی کــه چهره ای غیرحوزوی 
است انگشت گذاشته است. حضور جدی نمایندگان روحانی در برخی دوره های مجلس 
شورای اسالمی عالوه بر آنکه می توانست بسیاری از اختالفات را با بهره گیری از عنصر 
شیخوخیت و واسطه گری این دسته از روحانیون فرونشاند، به عالوه به اخالقی ترشدن 
روندهای حزبی و گروهی و کمتر تشنج آفرین شدن صف آرایی های گروه های مختلف 
منجر شــود. تجربۀ حضور کسانی همچون آیت هللا هاشمی رفسنجانی، حجت االسالم 
والمســلمین ابوترابی و سید علی اکبر حسینی )اســتاد اخالق( می تواند نمونه های 

برجسته ای از اثرگذاری مثبت این دسته از روحانیان بر فضای مجلس باشد.
با ایــن حال، همۀ موارد پیش گفته نشــان دهندۀ عدم تمایل جــدی روحانیون و 
حوزه های علمیه برای حضور در مجلس شورای اسالمی است. این رویکرد می تواند به 
دلیل برآورد منفی از رأی آوری روحانیون هم باشد. گرچه اثبات دقیق این گزاره نیازمند 
پیمایش ها و پژوهش های جدی اســت، در بســیاری از مبارزات انتخاباتی حتی در 
شهر مقدس قم، روحانیون نتوانسته اند در شرایط مساوی بر کاندیداهای غیرروحانی 
پیروز شوند. با همۀ آنچه گفته شد، نکتۀ محوری عدم احساس نیاز حوزه به مشارکت 
فعال در ساختار تقنینی کشور است. یکی از دالیل اصلی این بی انگیزگی، برآورده شدن 
دغدغه ها و خواســته های مراجع، بزرگان حوزه و علما از راه های دیگری جز ســاختار 

قانونی و شفاف است. 
بنیــان پیچیدۀ قانون گذاری و لزوم اقنــاع افکار عمومی و نخبگان در قوۀ مقننه از 
یکســو و دستیابی آسان و ســریع بزرگان حوزه ها به خواست هایشان، هرگونه نیاز را 
به نقش آفرینی در مجلس از میان می برد. تأثیر این موضوع زمانی روشــن تر می شود 
که در موارد بســیاری موفقیت این البی ها و دســتیابی آسان به خواسته های بیشتر 
سلبی، منجر به محدودیت در ساختارهای کاماًل قانونی می شود. بنابراین، وقتی امکان 
نادیده گرفتن قوانین عادی با توســل به البی وجود داشــته باشــد، طبیعی است که 
سازمان روحانیت نیازی به تالش برای فرستادن نماینده به مجلس شورای اسالمی و 
هزینه های فراوان دیگر )از جمله هزینۀ امکان شکست، هزینه های مالی و همچنین 

مسئولیت در برابر مردم( نداشته باشد.
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2.4خبرگان،نهادآراموگوشهگیر
مجلــس خبرگان بــه دالیل طبیعــی از جمله اندک بــودن وظایف و مســئولیت ها، 
تخصصی بودن، فاصلۀ زیاد میان برگزاری اجالس ها، میانگین سنی بسیار باال و باالخره 
ســاختار بسته و درونگرا، هیچگاه نتوانسته جایگاه قابل مالحظه ای در هرم قدرت به 
دست بیاورد و به همان میزان تأثیرگذاری و نقش آفرینی عمده ای هم نداشته  است.

گرچه گاه رقابت هایی جدی از جمله در انتخابات دورۀ چهارم مجلس خبرگان روی 
داده و بــرای اولین بار عالوه بر جامعۀ مدرســین حوزۀ علمیۀ قم و جامعۀ روحانیت 
مبارز، گروه دیگری از جناح راست هم به انتشار فهرست انتخاباتی پرداخت )فهرستی 
که حاوی نیروهای نزدیک به آیت هللا مصباح یزدی بود و نتیجۀ این رقابت، به داخل 
مجلس خبرگان هم کشیده شد(، این رقابت ها و رویارویی ها هیچگاه مردم را چندان 
به خود جلب نکرده و طبعًا مردم هم برای امور جاری خود چشمداشتی به رویدادهای 
مجلس خبرگان ندارند. مجموعۀ این چرخه از اهمیت مجلس خبرگان جز برای بخش 

اندکی از جامعه کاسته است. 
در 4 دورۀ برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، متوسط نسبت تکثر کاندیداها هیچگاه 
به عدد 2 نرســیده اســت. در اولین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان که نزدیک به 78 
درصد از مردم در آن شرکت کردند، میانگین حق انتخاب مردم 1.83 بود؛ یعنی، کمتر 
از دو کاندیــدای انتخاباتی به ازای هر نماینده. این نســبت در انتخابات دورۀ دوم به 
1.31، در دورۀ ســوم به 1.87 و در دورۀ چهارم به 1.93 رســید. درصد مشارکت مردم در 
انتخابات دورۀ دوم تا چهارم به ترتیب 41، 46 و 60 بوده  است که نشان دهندۀ افزایش 
جدی مشارکت در انتخابات سال 1385 است. با این حال، انتخابات مجلس خبرگان 

همچنان یک انتخابات بیشتر صنفی محسوب می شود.
5.نتیجه:هزینهـفایدۀروحانیت،ترجیحالبیبرساختارحقوقی

ســازمان روحانیت، چه پیش از انقالب و چه پــس از آن، همواره از البی های قوی و 
پردامنه در ســاختار قدرت بهره برده و تا حد زیادی توانســته مانع از فروریختن خط 
قرمزهای خود شود. وجود نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام که در پی کشــف ظرفیت های جدید فقه شــیعه برای تسهیل حاکمیت هستند 
هم نتوانســته مراجع، فقها و ساختار حوزه را خلع سالح کند، چراکه آنها حتی اگر با 
البی های پشــت پرده به نتیجۀ دلخواه نرســند، با بیان عمومی پاره ای از دغدغه های 
خویــش، نهادهای مورد نظر را وادار به تغییر نظر یا عملکرد می کنند. مواردی از قبیل 

         نگاهی به رابطۀ روحانیت و مجلس، از مشروطه تا امروز / حسن اجرایی            



	 	 	 	ایران	در	آستانۀ	انتخابات											     28

حضور زنان در ورزشگاه ها، برگزاری کنسرت های موسیقی، راه اندازی گشت های امنیت 
اخالقی، برخی از این نمونه هاست که مراجع تقلید هرازچندگاه در عرصۀ عمومی دربارۀ 
آن به نرمی سخن می گویند، اما شرح مبسوط و شدیدتر آن را پشت پرده به دولتمردان 

منتقل می کنند.
در چنین شــرایطی، طبیعی است که روحانیت و حوزه های علمیه، با برخورداری از 
 چنین رانت گســترده ای، هیچ نیازی به حضور روشن در عرصۀ عمومی و تالش برای 

قانونی ساختن دغدغه های خود ندارد.
نمایندگان در مجلس شــورای اسالمی گرچه بر اساس اختیارات قانونی حق سؤال 
از وزرا و رئیس جمهــور را دارند، قدرت چندانی برای به کرسی نشــاندن خواســت خود 
ندارند و در بسیاری از موارد سؤال، استیضاح و راهکارهایی از این دست نتیجه ای به 
دنبال نخواهد داشــت، اما نهادهایی مانند جامعۀ مدرســین حوزۀ علمیۀ قم بی آنکه 
هزینه هــای رویارویی شــفاف و عمومی با دولت و نهادهای رســمی را بپردازند و یا 
نیازمند اقناع و همراه سازی افکار عمومی باشند، با ارسال نامه های محرمانه به دولت، 
وزارتخانه ها و بخش های مختلف، خواســت های خود را عملی می کنند و مانع بروز 

آنچه نمی پسندند می شوند. 
در موارد بسیاری، وزرای مختلف با حضور در دفتر جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم، 
بیت مراجع تقلید و دیگر مراکز و نهادهای حوزوی، شاهد تذکرات تند و بی پروای بزرگان 
حوزه بوده اند، تا آنجا که این اخبار گاه به رســانه ها هم راه پیدا کرده اســت؛ به عنوان 
نمونه، می توان به یکی از گفتگوهای آیت هللا مقتدایی با خبرگزاری خبرآن الین اشاره 
کرد که حاکی از تذکرات، نامه های محرمانه و درخواست های مختلف از رئیس جمهور 
و وزراســت2. عالوه بر این، اخبار دیگری از احضار وزیر امور خارجه برای ارائۀ توضیح 
دربارۀ بیانیۀ لوزان )ســایت انتخاب( و همچنین فراخواندن وزیر دادگستری به دفتر 
جامعۀ مدرسین در رسانه ها منتشر شده  است. با این حال، بسیاری از این دیدارها و 

تذکرات هیچگاه رسانه ای نمی شود. 
هزینه های فراوان حضور در عرصۀ عمومی،  لزوم اقناع افکار عمومی برای همراهی 
با دغدغه ها و خواســت ها و باالخره امکان شکست سیاست ها و تالش ها، همگی از 
مواردی هستند که سازمان حوزه را به هرچه البی بیشتر و حضور عمومی کمتر تشویق 
می کند؛ رویکردی که تا امروز موفقیت آمیز بوده و توانسته تا حدود زیادی به اهداف 
خود برســد؛ حتی در دولت ســید محمد خاتمی که برخی از چهره های متنفذ حوزه، 
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برخالف سنت دیرینۀ خود، به رویارویی رسانه ای با آن پرداختند.
6.جلبرضایتروحانیت؛تبعاتدرازدامن

دولت یازدهم بعد از ســال ها رویارویی دولت نهم و دهم با ـ تقریبًاـ همۀ بخش های 
جامعــه و مخصوصًا نادیده گرفتن قدرت و بی توجهی به لزوم جلب رضایت گروه های 
مرجع اجتماعی شــکل گرفته  است؛ دولتی که به درستی می داند باید تالش کند همۀ 
اصناف، گروه ها، احزاب و نهادهای رســمی و غیررســمی جامعه را با خود همراه کند 
تا بتواند بیشــترین همگرایی را ایجاد کند. اما، توجه بیش از اندازه به جلب رضایت 
ســازمان روحانیت، در برخی موارد منجر به آســیب های جدی در بخش های مختلف 
می شود؛ آسیب هایی که گرچه برخی از آنها فقط به اعتبار دولت حسن روحانی ضربه 
می زند و می تواند بسیاری از هواداران دولت را دلزده و نومید کند، برخی از این آسیب ها 

بلندمدت و تخریب کنندۀ حاکمیت قانون و موجب ارتجاع قانونی خواهد شد.
1. پیروزی حســن روحانــی در انتخابات خــرداد 1392 و پایان کمتــر از یک دهه 
بی تدبیــری دولت و ناامیدی مردم، توانســت بســیاری از بخش های جامعه و حتی 
اقشــار عظیمی از کسانی را که به مرزهای قهر با نظام سیاسی رسیده  بودند، بار دیگر 
بــه تکاپویی تــازه و خروج از دوران ســردی و تیرگی روابط دولــت و ملت وارد کند. 
بسیاری از این اقشار، انتظارات قانونی گاه بسیار کم هزینه ای دارند، اما در اغلب موارد، 
برآورده شدن این خواسته ها نیازمند ایستادگی دولت بر حق قانونی خود و اقناع سازی 
ســازمان روحانیت اســت. دولت یازدهم اما بیش از آنکه توان اقناع و همراه ســازی 
مراجع تقلید و نیروهای حوزوی را داشــته  باشد، تالش کرده تا حد امکان برای جلب 
نظر آنها و جلوگیری از کاهش محبوبیت اجتماعی در میان اقشــار مذهبی، دست به 
عقب نشــینی بزند؛ مواردی از قبیل حضور زنان در ورزشگاه ها، عدم اکران بسیاری از 
فیلم ها و جلوگیری از اجرای کنسرت های مختلف در سراسر کشور، بخشی از این موارد 

است.
رویکــرد دولت یازدهم می تواند عالوه بر دلزدگی هــواداران و کاهش انگیزۀ آنها در 
انتخابات ریاست جمهوری 1396، به کاهش امید در میان گروه های پرشماری از جمله 
جوانان، زنان و همچنین طبقۀ متوســط منجر شــود و بار دیگــر فاصلۀ آنها با نظام 
سیاسی را افزایش دهد. دولت حسن روحانی همان گونه که با توانمندی بی نظیر خود 
در مذاکرات هســته ای توانســت قدرت های جهانی را به کرنش در برابر حقوق مسلم 
ملت ایران وادارد و اعتماد آنها را نیز جلب کند، همین رویکرد را باید در برابر ســازمان 
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روحانیت هم به کار گیرد و مانع از فروریختن کوه امید هواداران دولت و امیدواران به 
رویکرد همگرایانه و حق مدارانه شود.

2. دولــت و نهادهــای حاکمیتی بــرای جلب نظر اقشــار مختلــف جامعه، اعم 
از روحانیــون، گاه باید به خواســته های آنها تن  دهند، اما ایــن رویکرد نباید تبدیل 
به جریانی برای تضعیف حاکمیت قانون شــود و گســتردگی و تعدد درخواســت ها، 
اعتراض ها و انتقادهای فراقانونی، نباید به چنان حدی برســد که حقوق قانونی مردم 
در یک فرایند گســترده نقض شود. دولت یازدهم برای گردن ننهادن به بسیاری از این 
اعتراضات و انتقادات و عمل به وظایف و مسئولیت ها و حقوق قانونی خود، عالوه بر 
تمسک به قوانین کشور و اصول کلی الزام آوربودن قوانین حکومت اسالمی، می تواند 
به بسیاری از آرای فقهی، فرهنگی و اجتماعی رهبر انقالب استناد کند که در بسیاری 

از موارد می تواند مانع از نقض قوانین کشور و نادیده گرفتن حقوق ملت شود.
راهکار اساسی دیگر، تالش برای رسانه ای کردن فشارهای پشت پرده و هزینه سازی 
برای ســازمان روحانیت است تا دست کم دولت هزینۀ خواسته های دیگران را نپردازد 
و مردم به روشــنی در جریان تنگناهای دولت در موارد مختلف قرار گیرند. گرچه این 
رویکرد تا حد قابل توجهی صورت گرفته و تاکنون مواردی از این فشــارها رســانه ای 
شده، طبیعی است که رویکرد درون گرایانۀ حوزه های علمیه و شخصیت های حوزوی، 
در پی تأثیرگذاری به  جلب توجه مردم اســت و اصرار دولتیان به رسانه ای شــدن این 
موارد می تواند هزینۀ البیگری آنها را افزایش داده و انگیزۀ آنها را دســت کم در ورود 
به مواردی جزئی از قبیل جلوگیری از انتشار کتاب ها، برگزاری کنسرت ها و مواردی از 

این دست کاهش دهد.
همۀ آنچه گفته شــد، چنان باید معیار عمل دولتمــردان و نهاد دولت قرار گیرد که 
هزینه های البیگری سازمان روحانیت به تدریج افزایش پیدا کرده و این نهاد قدرتمند 
و تأثیرگذار منویات خود را مانند همۀ بخش های دیگر جامعه، از راه دستیابی به قدرت 
دموکراتیک در مجلس شــورای اسالمی و دیگر نهادهای مردمی دنبال کند و از قدرت 

چانه زنی و نفوذ خود در اقناع سازی عمومی استفاده کند.

پینوشت
1. اصل دوم متمم قانون اساسی که »طراز اول« هم خوانده می شود، به کوشش شیخ فضل هللا نوری 

و همچنین اشــراف آخوند خراسانی و مالعبدهللا مازندرانی، 8 دی 1285ش در مجلس شورای مّلی 
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تصویب شــد. بر اســاس این اصل، پنج تن از علما می بایست تطابق مصّوبات مجلس را با مبانی و 

موازین شرعی تأیید می کردند.

2. http://goo.gl/IE1ULz
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   انتخابات پارلمانی، هویت جمعی و امر سیاسی
 

یحانه اصالن زاده                            ر

                       دانشجوی دکترای جامعه شناسی نظری فرهنگی دانشگاه تهران

1.مقدمه
در این نوشــتار می کوشــم نشــان دهم با وضعیت ویژۀ انتخابات در ایران، قواعد و 
شــرایط برگزاری انتخابات پارلمانــی به طور کلی و در دقیقۀ خــاص انتخابات دهم 
مجلس شــورای اسالمی، چگونگی تفسیر امر سیاســی می تواند به ازبین رفتن توان 
بســط دموکراســی از طریق انتخابات بینجامد و ســویۀ خصم آمیز نزاع های سیاسی 
فعلی را تقویت کند و یا در مقابل، به تقویت توان انتخابات موجود در بسط وضعیت 
دموکراتیک یاری رســاند و به امکان حیات سیاســی نیروهای رقیب یاری رســاند. 
هنگامی که تمایز اجتماعی نمی تواند بیان شود، عواطف را نمی توان به سوی اهداف 
دموکراتیک بســیج کرد و تخاصمات به شکلی ظاهر می شوند که می توانند نهادهای 

دموکراتیک را به خطر بیندازند.
اگر بپذیریم که در ســال های اخیر، فردگرایِی نتیجۀ وضعیت اقتصادی و فرهنگی 
موجــود و خودخواهــی و تعقیب ســود و منفعت شــخصی در عرصــۀ عمومی، امر 
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اجتماعی را از نفس انداخته  است و در عین حال شکاف حاصل از تعارضات سیاسی 
چند ســال گذشــته و حل نشدِن آنها به شکل سیاســی )در پرتو یکدستی نسبی نهاد 
مجلس در شــرایط فعلی که بازتابندۀ تمایزات موجود در آراء و تفاسیر شهروندان به 
عنوان ســوژه های سیاسی که این حق نمایندگی را تفویض کرده اند، نیست( می تواند 
این تعارضات را به تخاصم و خشــونت بدل ســازد و در نهایت، این شــرایط همراه با 
فردگرایی و منفعت طلبی فزاینده در عرصۀ اجتماعی و اقتصادی، می تواند بنیان های 

جامعه را مورد تهدید قرار دهد. 
از این منظر، با توجه به آسیب دیدن امر سیاسی و امر اجتماعی در سال های اخیر، 
انتخابات مجلس دهم شورای اسالمی می تواند فرصتی برای ترمیم این هر دو باشد. 
در این نوشــتار می کوشم نشان دهم که چگونه انتخابات مجلس در وضعیت کنونی 
می تواند به شــرط کنارگذاشتن مجموعه ای از دیدگاه های ضد سیاسی و تقلیل گرا به 

ترمیم امر سیاسی و اجتماعی بینجامد. 
2.انتخابات،برسازندۀهویتجمعی

مردم ســوژه های سیاست و تنها منبع و مرجع رهایی خویش اند. این رهایی از طریق 
نهــاد انتخابات ممکن می گردد، به شــرطی که به انتخاب نماینده محدود نشــود یا 
می توان گفت در حد انتخاب نماینده نماند. مســئله اینجاســت که »مردم« به عنوان 
هویت جمعی و ســوژه های سیاست موجودیتی محّقق و از پیش موجود ندارد، بلکه 
هم زمــان بــا فرایندی که طی آن افراد متقاباًل حقوق اساســی به عنوان شــهروند به 
یکدیگر اعطا می کنند، ســاخته می شــود؛ یعنی، بر اســاس تفسیری خاص از شرایط 
فعلی و اراده و خواســتی مشــخص برای تغییر وضعیت موجود در انتخابات شرکت 
می کنند و هم زمان ذیل شرکت در انتخابات، یکدیگر را به عنوان شهروندانی که هریک 
حق انتخابی برابر دارند و عضوی از این جامعه محســوب می شــوند، بازمی شناسند. 
این فرایند هرچند در آن به دقت ننگریســته باشــیم، به معنی بازشناسی شهروندان 
توســط یکدیگر به عنوان شهروند آزاد و واجد حق انتخاب است. اگر مردم بتوانند به 
این شــکل در انتخابات شرکت کنند، امکان گشــودن عرصۀ عمومی به سوی جامعۀ 
دموکراتیک هم فراهم می شــود؛ یعنی، شکل گیرِی رابطه ای متقابل میاِن خوِد مردم 
بر اســاس برابری وآزادی، یعنی تعییِن سرنوشت مردم به دسِت خوِد مردم. ذیِل این 
عمل جمعی نه تنها مردم بار دیگر توســط یکدیگر بازشــناخته می شــوند، بلکه سهم 
واقعِی نیروهای سیاســی موجود و میزان نفوذ آنها در جامعه نیز آشکار می شود. در 
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عین حال، تفاســیر معنابخِش وضعیت موجود، در زمان انتخابات بار دیگر برساخته 
خواهد شــد، مورد حمایــت قرار خواهد گرفت، بر اســاس آن نــوع خاصی از هویت 
سیاســی ساخته و تقویت خواهد شــد و نفوذ هریک از تفاســیر نزد شهرونداِن آزاد 
روشن خواهد شــد. مالکیت بر تفسیرِ شرایط موجود از آِن شهروندان و عامل رهایی 
آنان است. این تفاسیر برسازندۀ هویت سیاسی و ایجادکنندۀ شور تغییر و اراده برای 
مشــارکت سیاسی اســت. انتخابات از این وجه تاریخ ساز اســت، نه صرفًا برای آنکه 
ذیل آن افرادی انتخاب می شــوند که قانون گذاری و نظارت طی چهار ســال به عهدۀ 
آنان خواهد بود و تصمیمات آنان نتایج سرنوشت ســاز به جا خواهد گذاشــت، بلکه 
برساختِن معنای وضعیت فعلی چیزی است که در َید اختیار مردم و نتیجۀ انتخاب 
آنــان خواهد بود. از این منظر، نهاد انتخابات گویــای ترمیم وقار و حیثیت تک تک 

ایرانیان است.
این تفســیر بدون تفویض حق نمایندگی از آن مردم اســت و فهم شرایط کنونی بر 
اساس آن شکل می گیرد؛ فهمی که سوژه ای واحد یا مجموعه سوژۀ مشخصی ندارد. 
ناآشــکاربودِن نتیجۀ انتخابات در ایران به تعبیری همین غافلگیرکننده بودِن تفسیر 

جمعی است که »مردم« در وضعیت موجود برمی سازند. 
شــور و آرمان تغییر که هر دو حاصِل تکوین دوبارۀ مردم به واســطۀ انتخابات اند، 
شرایطی را فراهم می کند که برخالف رکود و رخوت سال های اخیر در عرصۀ سیاسی، 
که تنها انتخابات ریاست جمهوری پیشین شکافی بر آن انداخت، می تواند نویدبخِش 
دســتاوردی مهم باشد و آن ترمیم امر اجتماعی به واسطۀ درک مشترک از وضعیت 
فعلی و خواست تغییر است. از این منظر، انتخابات پارلمانی پیش رو هم نسبت به 
انتخابات ریاست جمهوری در دو سال قبل، کمتر مصلحت جویانه خواهد بود و هم به 
نوعی توازن بخش و تعیین کنندۀ سهم واقعی نیروهای سیاسی موجود از تأیید مردم 
خواهد بود، چراکه انتخابات پارلمانی به طور کلی امکان برقراری شــرایطی را فراهم 
می کند که به شکل گیری نوعی تفسیر سیاسی خاص از وضعیت موجود، ارادۀ خاصی 

برای مواجهه با وضعیت فعلی و نیز نوع خاصی از ادارۀ جامعه می انجامد. 
از این منظر، کنار گذاشــتِن یک طیف سیاســی از حضور در پارلمان مطابق سهم و 
نفوذ اجتماعی آن در چهار ســال اخیر، ناشــی از غفلت از این امر مهم بوده  است که 
راست و چپ و حیات سیاسی پویاِی آنها، توان بسیج سیاسی، امید به بهبود و تغییر 
و ایجاد شــور و شوق مشارکت در طرفدارانشــان، تا چه حد وابسته به حضور یکدیگر 
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و تا چه میزان بازدارندۀ حضور نیروهای پوپولیست در عرصۀ سیاست خواهد بود. 
3.هویتجمعیوبنیادامرسیاسی

چنان که گفته شد، حق شرکت در انتخابات و حق شهروندی حقی نیست که از سوی 
کســی به مردم اعطا شود، بلکه شهروندبودن به معنی بازشناسی است. از این منظر، 
بازشناسی به معنی پذیرش حق »دیگری« در عرصۀ سیاست است، به این ترتیب که 
طی فرایند انتخابات، سوژه های سیاسی که انتخاب هماهنگشان گویای بازشناختِن 
یکدیگر به عنوان شهروندان آزاد و برابر است، به طور مسالمت آمیز و ذیل نزاعی مؤثر 
و سازنده با برگرفتن هویت سیاسی برخاسته از همدلی با تفاسیرِ متفاوت از وضعیت 
موجود و نزاع های نیروهای فعال فعلی در عرصۀ سیاســت و رأی دادن به آنها، قدرت 
و نفوذ نسبِی آنها را آشکار می کند. در متن این نزاع، که برخاسته از هستی اجتماعی 
تفاســیر و هویت های سیاســی مختلف اســت، تمایزات اجتماعی میان سوژه های 
سیاســی برجســته  شــده و در کانالی دموکراتیک )به نام انتخابات( مجال بروز پیدا 
می کنــد و بــه این ترتیب، ایــن مقابله وجه خصمانه نمی یابــد و در نهایت قدرت و 
نفوذ نســبِی تفاسیر موجود آشکار شده و یک نوع ارادۀ سیاسی برتری یافته و کرسِی 

بیشتری در مجلس کسب می کند.
پذیــرش تقابــل مــن و دیگــری و تقابــل پروژه هــای هژمونیک منبعــث از آن، 
تضمین کنندۀ ُخردنشــدِن هویِت سیاســی که دســِت باال را در عرصۀ تقابل نمی یابد 
اســت. این حفِظ رویکــرد مقابل، در عیِن تالش برای پیروزی بــر آن، جوهرۀ حیات 
سیاسی دموکراتیک، در عین حال انتقادی و زنده است. حفظ دیگری، به معنی حفظ 
تفسیرِ دیگر، حفِظ امکاِن متفاوت و نیز حفظ نیرویی است که امکان ساختِن هویت 
سیاســِی را به من می دهد )اگر بپذیریم که »من« همواره به میانجی »دیگری« و به 
شــیوه ای سلبی در برابرِ آن برساخته می شــود( در نبوِد چیزی به ناِم امکانی دیگر، با 
قطعیت و بداهتی بی معنا روبه رو خواهیم  بود که شــور و میلی برنمی ســازد، امری 
جمعــی به وجود نمــی آورد، معنایی به وضعیت موجود نمی دهــد و در نهایت اصاًل 

امکاِن چیزی به نام امر سیاسی را نابود می کند. 
4.رویکردهایتهدیدکنندۀانتخاباتدموکراتیکدروضعیتفعلیایران

بر اســاس پذیرش بنیاد امر سیاســی به عنوان رابطۀ متقابــل و غیرخصمانۀ »ما« و 
»آنها« و حضور متقابل و متمایز چپ و راســت به عنوان تقابلی سیاســی، می کوشم 
موانعی را برشــمارم که به صورت رویکردهای فعال در عرصۀ سیاسی در شرایط فعلی 
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در کار تخریب امر سیاسی اند. تالش می کنم این موانع را برشمارم:
تفســیرهایی که نزاِع سیاســی را به نوعی نزاِع اخالقی تقلیــل می دهند. در واقع، 
می کوشــند بــه جای توضیِح رابطۀ مــن و دیگری بر پایۀ مقوالت سیاســی، آن را بر 
اســاس مقوالِت اخالقی و خیر و شــر تعریف کنند. رویکردی که طرفداران خود را به 
حضورِ دیگری در عرصۀ سیاســی انذار و هشــیارباش می دهد، به نوعی تخریبگرِ امر 
سیاســی است، چراکه نه تنها از توضیح تقابل و تخاصم بر پایۀ تفسیر سیاسی سر باز 
می زند، بلکه دیگری را شــّری تعریف می کند که حتی حضورش نیز مایۀ اضطراب و 
تشــویش اســت. این رویکرد تقابل را پس  نمی زند، رویارویی را حفظ می کند و آن را 
تا حد دشــمنی ارتقا می دهد. هویت یابی ذات گرایانه و بر اســاس ارزش های اخالقِی 
غیر قابل مذاکره: این رویکرد اســاس موجودیت دیگری را در عرصۀ سیاسی، شرورانه 

و غیراخالقی می داند و در پِی حذِف دیگری است. 
تفســیرهایی که رویگردان از امر سیاســی به نوعی خواســتارِ گذشتن از طیف های 
سیاســی موجود و برقــراری نوعی تعادل و میانداری میان آنهاســت. این رویکردها 
نه تنها از تخاصم گریزان اند، بلکه هرگونه مخالفت و تقابلی را غیرضروری می شمارند و 
مسئلۀ واقعی کشور را در شرایط فعلی ناکارآمدی مدیریتی و اداری می دانند. گذشتن 
از نزاع موجود و شــکاف اجتماعی پیش آمده در چند ســال اخیر، حتی فرصت طرح 
تقابل و تمایز و هدایِت آن به ســوی منازعۀ پارلمانی را )که از اســاس زدایندۀ عنصر 
تخاصم اســت( نمی دهد. از این منظر، مشــکالت حاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و زیســت محیطی موجود ناشی از ناکارآمدی دولتمردان اســت. این رویکرد به کلی 
نســبت به تحلیل مناسبات سیاسی و اقتصادی برسازندۀ معضالت موجود که نه تنها 
نهادهای اجرایی و نظارتی محلی و مّلی را ناتوان و ناکارآمد ســاخته  اســت، بلکه در 
موردی ماننِد زمین خواری در گردنه حیران )که یکی از زیباترین منابع زیست محیطی 
و جاذبــۀ گردشــگری را به مجموعه ای از ســازه های ویالیی کج ســلیقه، انحصاری و 
مخرب برای حیات بومی، کشاورزی و جنگلی بدل کرده  است(، خود، آنها را به بخشی 
از این مناســبات ناسالمی بدل کرده  اســت که پایی در سیاست پایی در اقتصاد دارد. 
مورد جادۀ اســالم به خلخال نشــان می دهد که مسئلۀ اصلی شــتاب زدگی در اجرا، 
نابلــدی و ناپختگی مدیریتی، ناهماهنگی میان دســتگاه ها و عدم نگرش عقالنی و 
مدّبرانه در مدیریت زیســت محیطی نیست، بلکه هژمونیک شدِن پروژه ای سیاسی و 
اقتصادی است که منابع طبیعی را نیز به کاال تبدیل می کند و کلیۀ نهادهای حفاظت 
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از محیط زیســت و نهادهای نظارتی را نیز به طرز »کارآمد«، عقالنی و مدّبرانه ای در 
جهِت این خواســت بسیج می کند تا طبیعت به »منبع«ی پولساز در دست نهادهای 
مّلی و محلی فروکاســته شــود. به این سبب، در شــرایط فعلی، لزوم نقد سیاسی و 
توجه به ریشه های اقتصادِی این منازعۀ اقتصادی به جای ریشه یابِی اخالقِی آن، در 
انتخابــات پارلمانِی پیش رو ضروری می نمایــد. انتخابات پارلمانی به خاطر برگزاری 
انتخابات به صورت محلی و بر اساس حوزه های انتخابیه و مسائل هرروزۀ آنها )مثل 
اختصاص منابع آب جادۀ اســالم از زمین های کشاورزی به ویالها!!(، امکان تقلیل 

اخالقِی مسائل سیاسی را دشوارتر سازد.
در نهایــت، رویکردهایی که مواجهه با امر سیاســی را از ُبعدی فردگرایانه و ابزاری 
قابل تحلیل می دانند. از این منظر، انتخابات برسازندۀ هیچ »ما«ی جمعی و برسازندۀ 
هیچ تفســیرِ جمعی نیست؛ هیچ شور جمعی برخاسته از این یکی شدن نمی شناسد 
و ایــن دو را موقــوف به یکدیگر نمی دانــد. از این منظر، علل انتخاب و شــرکت در 
انتخابات، محاســبات فردی و نفع گرایانه اســت که البته مبتنی بر اولویت بخشی ها 
و دوراهی های عینی اســت که خارج از نزاع سیاسی موجود، پیش چشم شهروندان 
ترســیم شده  است. آنچه این رویکرد را غیرانتقادی و غافل از امر سیاسی و اجتماعی 
می ســازد، بی توجهــی آن به شــکل برقرارِی این وضعیِت تفســیری نزد کنشــگراِن 
محاســبه گر است. این رویکرد از کنش قدرت و توانایی مثبِت آن در ساختِن عینیت 
اجتماعی غافل اســت. از نظر او، تفسیرِ سیاســی چنان برخاسته از عینیتی طبیعی، 
بی خدشــه و غیرتفســیری اســت و در عین حال شــرایط اجتماعی و سیاسی چنان 
پرداختــه از کرد و کارِ قدرت اند که بر اســاس آن می توان نوعی برداشــِت واقعی )به 
معنای صلب کلمه(، بی خدشــه و برکنار از هرگونه مایۀ سیاسی و مبتنی بر کرد و کاِر 
قدرت ســاخت و بر اساس آن عمل کرد. در عین حال، از منظرِ این رویکرد، این نحوۀ 
عمل به صورت فردی و در یک تصمیم گیری شخصی و بر اساس محاسبه ای عقالنی 
صورت می گیرد که بداهتش بر اذهان آشــکار و ناپوشــیده اســت و در نتیجه آسان 
است که بگوییم این رویکرد به نوعی ضِد سیاست است، چراکه آنچه کرد و کارِ قدرت 
اســت )برساختن تفسیری از وضعیت موجود و معنابخشیدن به شرایط فعلی( را به 
بداهتی مشــاهده پذیر برای هر کنشگر فرومی کاهد و کارِ سیاست را که همین منازعه 
بر سرِ معنابخشی به وضعیت موجود و امکان های پیش رو برای عمل بر اساس این 
تفسیر است، به حوزه ای خارج از منازعۀ نیروها در عرصۀ سیاست نسبت می دهد. در 
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واقع، تصمیم گیری و عمل در حوزۀ سیاسی را به شیوه ای غیرسیاسی و غیراجتماعی 
)بر اســاس محاسبه ای فردی و بدون ارتباط با هویت و شورِ جمعی( تعریف می کند. 
چنین رویکردهایی در هر انتخابات، در زمان هر عمل جمعی در عرصۀ سیاســی فعال 
غ از شرایط موجود، انتخاب سیاسی را بر پایۀ مصلحت اندیشِی فردی  می شــوند و فار
و بی توجه به عینیت اجتماعی و برساخِت سیاسِی آن، به اضطراری ناشی از بحران و 
بی ثباتِی موقعیت ایران و نظام در وضعیت خاص ژئوپلتیِک خاورمیانه نســبت داده 
و به جای تفســیرِ سیاسِی خوِد این تفسیر و جایگاه آن در مناسبات قدرِت »داخلِی« 
ایران، به نوعی خالِف حیثیِت مّلی و مدعای اخالقِی مورِد ادعا، موجودیت مّلی ایران 
را در معرض خطری دایمی تلقی کرده و مدام برای کلیِت نظام رأی اعتماد می خواهد. 

5.نتیجهگیری
بــه طور کلــی، راه موجود برای جامعۀ ایــران، بریدن از منازعات نیســت؛ در مقابل، 
پافشــاری بر انتخابــات پارلمانی به عنوان راه حل دموکراتیــک برای طرح منازعات، 
حضور هویت های سیاسی مختلف، که برسازندۀ هریک از طیف های موجود در عرصۀ 
حیات سیاسی نیز است و از سوی دیگر تحمیل تفسیر جمعی از آنچه طی سال های 
اخیر رفته است، هم برای حفظ امر اجتماعی و هم سالمت امر سیاسی ضروری است. 
انتخابات پارلمانی در وضعیت فعلی این تفسیر را در هریک از حوزه های محلی زنده 
نگه می دارد، مرکزنگر نیســت و ایجادکنندۀ شــور الزم برای شکل گیری امیدی است 
که در شــرایط فعلی بر آن تأکید می شــود. امید زاییدۀ شکل گیری هویت جمعی و 
شکل گیری شور برخاسته از رؤیایی جمعی است که خواسِت غلبه دارد، سیاست های 
فردگرایانــه از این امر جمعی، غافل اند. پافشــاری بر انتخابات، پافشــاری بر همین 
»ما«ی جمعی، تفســیر آن از شرایط موجود و میل ویژۀ آن است. ظهور آن در عرصۀ 

سیاسی، مساوِی وجود آن به عنوان امر سیاسی رهایی بخش است. 
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   سازمان های رفاهی، کنترل سیاسی، شهروندی
 

                           رضا امیدی

مه طباطبایی و پژوهشگر حوزۀ سیاست گذاری اجتماعی
ّ

دکترای رفاه اجتماعی از دانشگاه عال

یکی از نقدهایی که برخی دیدگاه ها نســبت به مداخلــۀ دولت در حوزه های رفاهی مطرح 
می کنند، امکان کنترل سیاسی و اجتماعی برخی گروه های جمعیتی از طریق سیاست های 
حمایتی و رفاهی اســت. اما به رغم این نقد، سیاســت های اجتماعی هنوز بخش مهمی 
از سیاســت های احــزاب و دولت ها را در کشــورهای توســعه یافته دربرمی گیرد. مطالعۀ 
برنامه های احزاب مختلف در انتخابات اخیر بریتانیا )به ویژه دو حزب اصلی محافظه کار و 
کارگر( نیز بر اهمیت سیاست های اجتماعی داللت دارد. از این  رو، به نظر می رسد استفاده 
از سیاست های رفاهی و حمایتی در کنترل سیاسی و اجتماعی جامعه نه از مداخلۀ دولت، 
بلکه از شــکل نگرفتن مفهوم شهروندی و حقوق اساسی شهروندان و نسبت میان دولت و 

جامعه ناشی می شود.
بلیک مــور و گریگــز1 )2007: 133( در بحــث از رابطــۀ دموکراســی و قــدرت در حوزۀ 
سیاست گذاری اجتماعی، مفهوم فوتبال سیاسی )Political Football( را به  کار می گیرند. 
آنها تمایز میان دو وجه یا دو نقش سیاســت گذاری اجتماعی را امری اساســی می دانند. 
یک وجه سیاست گذاری اجتماعی تالش برای بهبود رفاه انسان و توسعۀ خدمات، و وجه 
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دیگر آن افزایش قدرت حاکمیت و دولت اســت. در شرایطی که انگیزه های سیاسی دولت 
و احزاب رقیب مدام در حال افزایش باشــد، سیاســت گذاری به یک فوتبال سیاسی بدل 
خواهد شد که در آن برای دولت و حزب مخالف بسیار مهم است که در این رقابت امتیازی 
به  دست آورند، یا تالش کنند که جهت سیاست را به  سمت ایدئولوژی مورد نظر خود تغییر 
دهند. این رقابت ممکن است در فرایند تدوین و تصویب و یا در دورۀ اجرا رخ دهد و حتی 
به بی اثرشــدن یک سیاســت بینجامد. از ســوی دیگر، دامنه و چیدمان گروه های ذی نفع 
در الیه های مختلف سیاســت گذاری و موقعیت بافت عمومی که میدان سیاســت گذاری 
را احاطه کرده اســت، می تواند بر میزان اهمیت یک سیاســت یا مجموعۀ سیاســت های 

اجتماعی برای نیروهای سیاسی اثر بگذارد.
نحوۀ تصمیم گیری های دولت در عمل به ماهیت روابط بنیادین قدرت میان حاکمان و 
شــهروندان هر جامعه و به  عبارت دیگر ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد. از این منظر، 
اختیارات هریک از قوا و نحوۀ تقسیم کار بین آنها، نحوۀ به قدرت رسیدن متصدیان امور 
و نحوۀ واگذاری قدرت از طرف آنان به دیگران، نحوۀ سازماندهی گروه های سیاسی، حقوق 

شهروندان و در نهایت قواعد و مناسبات بازی سیاسی اهمیت اساسی دارند. 
یکی از نقدهایی که همواره به سیاســت های اجتماعی و مداخلۀ دولت ها در حوزۀ رفاه 
و تأمین اجتماعی وارد می شــود، امکان کنترل اجتماعی و سیاسی گروه های جمعیتی و 
دامن زدن به سطحی از حامی پروری است. این موضوع به ویژه در کشورهای دارای اقتصاد 

رانتی نمود بیشتری دارد.
در ایران نیز دولت ها همواره چنین اهدافی را در تدوین و اجرای سیاست های اجتماعی 
مّدنظر داشــته اند، تا جایی  که برخــی مدیران عالی این حوزه حتی سیاســت های بعد از 
انقالب را نیز در این راستا تفسیر می کنند. غالبًا، نهادها و سازمان های فرادولتی بیشتر در 
معرض چنین نقدهایی هستند. دولت ها همواره سعی کرده اند در چارچوب قوانین مختلف 
با طرح مسئلۀ پاسخ گویی، بر عملکرد آنها در زمینۀ کنترل سیاسی نظارت کنند، اما در این 
راه توفیقی نداشته اند؛ به  عنوان مثال، طیفی از تدوین کنندگان ساختار نظام جامع رفاه و 
تأمین اجتماعی سعی داشتند با استفاده از این نظام، مانع مداخلۀ کنترلی نهادهای رفاهی 
در حوزه های سیاسی و اجتماعی شوند. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
در دوران مجلس ششم تصویب و در ابتدای مجلس هفتم ابالغ شد. مجلس هفتم، که با 
اکثریت اصول گرا تشکیل شده بود، با تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مخالف بود و 
یکی از دالیل مخالفت آن، نگرانی بابت استفاده از منابع مالی حوزۀ رفاه در انتخابات بود؛ 
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به اندازه ای که در زمان رأی اعتماد به اولین وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، به ایشان توصیه 
می شود که: 

»این ها ]نمایندگان طیف اکثریت مجلس هفتم[ بر دو چیز حساس اند: 1. مسئلۀ اصالحات 
و جریانات سیاسی، حزب و... و فکر می کنند که شماها می خواهید پول ها را ذخیره کنید و 
مصرف کارهای انتخاباتی کنید؛ 2. شما یادتان باشد که در مجلس هفتم خط قرمز، کمیتۀ 

امداد است و نباید با کمیتۀ امداد بحث کنید و دربیفتید.«

همــواره دربارۀ کمیتۀ امداد این تصّور وجود داشــته که این نهــاد امکان جهت دادن به 
جمعیت تحت پوشش خود را در رقابت های انتخاباتی دارد. گستردگی ساختار اداری کمیتۀ 
امداد و انعطاف پذیری سیاســتی آن از یکسو و مدیریت طیف محافظه کار سنتی بر آن از 
ابتدای تأســیس تاکنون، به این نگاه دامن زده اســت. اما، در ســال های اخیر، کنترلگری 
خاِص این گونه نهادها نیســت و نهادهای دولتی )نظیر ســازمان بهزیستی( و غیردولتی 
)نظیر سازمان تأمین اجتماعی( نیز در این زمینه نقش دارند و نوعی مبادله میان کنشگران 
سیاسی و این نهادها در جریان است، به  طوری  که این کنترل ها ماهیتی چندالیه و نخبه گرا 
یافته اند؛ به  عنوان مثال، سازمان تأمین اجتماعی با توجه به منافع و منابع گسترده ای که 
در آن وجود دارد، به  مثابۀ منبع رانتی نگریســته می شــود که در سال های اخیر در راستای 
ســازماندهی طیفی از نیروهای سیاسی به  کار گرفته شــده  است. در واقع، از یکسو برخی 
نخبگان سیاسی و گروه های ذی نفِع قدرت امکان یافته اند از امکانات و منابع سازمان های 
رفاهی دولتی و غیردولتی برای پی ریزی نوعی الگوی حامی پروری و کادرســازی استفاده 
کنند و از ســوی دیگر، ســطوح باالی ســازمان های رفاهی نیز )در سطح مّلی و محّلی( در 

چنین میدانی وارد شده اند.
جدای از این موارد، باید در نظر داشــت که امکان فزایندۀ خبرگیری مردم از مناســبات 
اجتماعی و سیاســی در نتیجۀ گسترش رسانه ها موجب شــده تا میزان مداخلۀ نهادهای 
رفاهی در سطح مّلی کاهش یابد و به  تعبیری امکان کنترل اجتماعی از طریق هنجارسازی 
اجتماعی تضعیف شــود. از این  رو، این نهادها ســطح ارتباط کنترلی خود را از افراد تحت 
پوشش، به معتمدان و نخبگان محلی و نمایندگان مجلس تغییر داده اند؛ به  عنوان مثال، 
افزایش منابــع مربوط به کمک های موردی در بودجۀ کمیتۀ امداد و افزایش همیشــگی 
بودجۀ این نهاد در مجلس شــورای اســالمی در زمان تصویب الیحۀ بودجه نشان می دهد 
مبادله ای میان برخی گروه های سیاسی با این نهاد وجود دارد. در واقع، طی فرایند نهادینگی، 
ســازمان های رفاهی تحت تأثیر فشــارها و محیط، به نوعی مبادله می پردازند و به تدریج 
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عالوه  بر جمعیت هدف اصلی، هدف های دیگری را در راســتای بقا یا توســعۀ ســازمانی 
تعریف می کنند که برجسته ترین آن مبادله با نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس است. 
بخشنامۀ اخیر رئیس کمیتۀ امداد به شعب استانی این نهاد مبنی بر منع مداخلۀ مسئوالن 
کمیته در جریان انتخابات مجلس و عدم پراخت هرگونه مســتمری و سبدهای غذایی و 
خدمــات ویژه در یک ماهۀ منتهی به انتخابات، می تواند به  عنوان دلیلی بر مداخلۀ اثرگذار 

نهادهای حمایتی در جهت دهی به برخی از گروه های اجتماعی پنداشته شود.
نقش کنترلی سیاست های رفاهی تا حد زیادی به حقوق شهروندی و جایگاه سیاست های 
اجتماعی در اولویت های نظام سیاسی بستگی دارد. اصول مختلفی از قانون اساسی ایران 
به حــوزۀ رفاه اجتماعی اختصاص دارد. به  موجب اصل 29 قانون اساســی، برخورداری از 
مزایای رفاهی و اجتماعی حقی همگانی است که دولت مکّلف به تأمین آن برای یک یک 
افراد کشور است. همچنین، در اصل 43 قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی نظیر مسکن، 
خوراک، پوشاک، بهداشــت و درمان، آموزش و پرورش و ریشه کن کردن فقر و محرومیت 
از ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اســالمی اســت. اهمیت این اصول تا جایی است که 
می توان اســتدالل کرد که قانون اساسی ایران بر شــکل گیری دولت رفاهی داللت دارد. اما 
به رغم این موضوع، رفاه اجتماعی به  عنوان حق همگانی به  رســمیت شــناخته نمی شود، 
بلکه به لطف و ســخاوتمندی نظام سیاسی مرتبط دانسته می شود. این موضوع حتی در 
گزارش های رســمی برخی نهادهای رفاهی نیز بازتــاب دارد. در این دیدگاه، امکان طراحی 

برنامه های رفاهی به  منظور کنترل سیاسی گروه های جمعیتی افزایش می یابد.
بــا مطالعۀ انتخابــات مختلف ایران، می تــوان دریافت که سیاســت های اجتماعی در 
برنامه های ارائه شــده از ســوی نامزدها اهمیت چندانی ندارند و بــه  اصطالح، این حوزۀ 
سیاســت گذاری در نظام اولویت بندی مرجعیت ندارد؛ به  عنــوان مثال، در انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری ایران عمدۀ بحث های میان نامزدها حول محورهایی نظیر مسئلۀ هسته ای 
و سیاست خارجی متمرکز بود که البته این مسئله به شرایط سیاسی دوره نیز مربوط می شود. 
این در حالی اســت که در کشورهایی که شــهروندی بلوغ یافته و گفتمان سیاست گذاری 
اجتماعی کاماًل شــکل گرفته اســت، حوزه های مختلف سیاســت گذاری اجتماعی بخش 
عمده ای در برنامۀ احزاب دارند؛ به  عنوان مثال، در انتخابات اخیر بریتانیا، از 10 محور مورد 
مقایســه میان احزاب، 7 مورد به حوزه های مســکن، آموزش و پــرورش، درمان و حداقل 
دســتمزد اختصاص داشته است. اهمیت سیاست گذاری اجتماعی تا جایی است که بابیو 

)1384(2 این حوزه را محور تفکیک میان چپ و راست در دوران مدرن می داند. 
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با توجه به ضعف گفتمان سیاست گذاری اجتماعی و حقوق اجتماعی ـ رفاهی افراد در 
ایران از یکسو و ساختار سیاسی غیرحزبی حاکم بر ایران از سوی دیگر، می توان پیش بینی 
کــرد که در انتخابــات پیش رو نیز همچون انتخابات پیشــین، حوزه های مختلف رفاهی 
چنــدان مّدنظر قرار نگیرد و همچنان امکان اســتفاده از امکانات و خدمات ســازمان ها و 
نهادهای حمایتی فرادولتی در انتخابات قابل پیش بینی اســت. از این  رو، به نظر می رسد 
پیش و بیش از هرچیز، دامن زدن به گفتمان سیاســت گذاری اجتماعی از ســوی نخبگان 
مّلی و محلی در ماه های منتهی به انتخابات ضروری اســت. این اقدام اگر در قابل کنش 
جمعی ســازمان یابد، می توانــد بر گفتمان حاکم بر انتخابات تأثیر جــدی بر جای گذارد. 
تأکید بر حقوق اجتماعی مصّرح در قانون اساسی و شهروند دانستن مردم در رابطۀ متقابل 
نظــام سیاســی و جامعه می تواند دغدغه هــای رفاهی را به  طور جدی تری در دســتور کار 
سیاســی جناح های رقیب قرار دهد و از تقلیل جایگاه سیاست های رفاهی به ابزاری برای 

حامی پروری بکاهد. 
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   تأملی بر مشارکت طبقۀ متوسط در انتخابات پیِش  رو
 

                          یاسر باقری

مه طباطبایی
ّ

دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه عال

1.مقدمه
تعریف طبقۀ متوسط همواره دشوار و محل اختالف بوده است، اما شرایط خاص حاکم 
بر جامعۀ ایران، به ویژه در ســال های اخیر، این تعریف را پیچیده تر نیز کرده اســت. اگر 
برای رهایی از تشــویش و جهت گیری هــای مختلف موجود، به تبعیت از آنتونی گیدنز، 
دســته بندی ســه گانۀ طبقات را بر ســه مقولۀ »دارایی«، »آموزش و مهارت« و »نیروی 
کار یدی بودن« اســتوار بدانیم، می توانیم طبقۀ متوسط را بدین ترتیب تعریف کنیم که 
اعضــای این طبقه تا حــدی از دارایی برخوردار بوده و واجد آموزش و مهارت قابل توجه 

هستند و از سویی در جایگاه نیروی کار یدی نیز اشتغال ندارند.
بر اساس این تعریف، می توان ادعا کرد که وضعیت خاص اقتصادی ایران در سال های 
اخیر شــرایطی را به وجود آورده اســت که با اندکی ساده سازی می توان آن را »گسست 
طبقۀ متوســط فرهنگی از طبقۀ متوسط اقتصادی« دانســت، به نحوی که افراد زیادی 

وجود دارند که از آموزش و مهارت برخوردارند، اما تمکن اقتصادی متوسطی ندارند. 
اگر با تســامح افراد واجد سواد و تحصیالت را اعضای طبقۀ متوسط فرهنگی بدانیم، 
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می توانیم ادعای فوق را به کمک آمار رسمی موجود تا حدی تبیین کنیم و از سوی دیگر، 
به واســطۀ این داده ها، ادعای وضعیت خاص ایران را در دشواری تعریف طبقه متوسط 

نیز تشریح کنیم.
اســاس دسته بندی طبقات مبتنی بر »کار« بوده است، درحالی که وضعیت ناگوار نرخ 
بیکاری در ایران ســبب شده است که گاه افرادی را که به دلیل برخورداری از سطح باالی 
آموزش عضو طبقۀ متوسط می دانیم، فاقد شغل باشند؛ به گواه داعیۀ رئیس قوۀ مقننه، 
غ التحصیالن دانشــگاهی ایران بیکار هستند.1 اگر این آمار را متقن بدانیم  42 درصد فار
غ التحصیالن  و یــا حتی ســایر آمارهای موجود را که همگی بر میزان بــاالی بیکاری فار
تأکیــد دارند مبنا قــرار دهیم، در هر صورت با تعداد قابل توجهی از افرادی مواجه ایم که 
بنا به تعریف فوق در زمرۀ طبقۀ متوسط فرهنگی قرار می گیرند، اما به دلیل فقدان شغل، 

پیوند میان مفاهیم طبقه و اشتغال را مخدوش می کنند.
از سوی دیگر، حدود 6,5  درصد از سرپرست خانوارهای دهک اول از سواد و تحصیالت 
دانشگاهی برخوردارند. بدین ترتیب، درصدی از خانوارهای پایین ترین دهک هزینه ای بر 
اســاس تعریف فوق در طبقۀ متوســط فرهنگی قرار می گیرند که این مسئله نیز با شرط 
تمکن مالی طبقۀ متوســط در تضاد است. قرارگرفتن این افراد در طبقات فرودست و به 
تبع آن قرارگرفتن در شغل های فرودست، آنها را با دوگانگی الگوی رفتاری )الگوی طبقۀ 

متوسط فرهنگی یا الگوی رفتاری فرودستان( مواجه می سازد.
از ســوی دیگــر، حاکمیــت تمام عیار »صنعت دانش« کشــور و به تبع آن گســترش 
مدرک گرایی شــگفت آور در جامعه، شــتاب زدگی دانشــگاه ها در اعطای مدرک، افزایش 
ظرفیت پذیرش دانشــجویان جدید و رشد دانشگاه های پولی متعدد، فضایی را به وجود 
آورده انــد که نمی توان از دارندۀ مدارک دانشــگاهی انتظار چندانی برای ارتقای ســطح 
آگاهی عمومی داشت و این مسئله نیز سطح فرهیختگی تحصیل کرده ها و اعضای طبقۀ 

متوسط فرهنگی را به چالش می کشد.
به همین دلیل اســت که طبقۀ متوســط گاه شامل کنشــگران فعال خواهد بود که از 
آگاهی و فرهیختگی برخوردارند و توان بســیج کنندگی دارند و گاه شامل افرادی خواهد 
بود که سیاهی لشکران احساسی هستند و پست هایی همچون »بغ بغو« را الیک و آن را 

در کامنت های متعدد تکرار می کنند.2
با توجه به چالش های فوق در تعریف طبقۀ متوســط، ما نیز در اینجا به جای تدقیق 
تعریف، به مفهوم بین االذهانی آن بســنده می کنیم، با این قید که بر فعال، کنشــگر و 
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خالق بودن طبقۀ متوسط تأکید داریم.
2.طبقۀمتوسطوانتخاباتپیِشرو

شکل گیری حماسه در انتخابات در ایران همواره در گروی میزان مشارکت طبقۀ متوسط 
در انتخابات بوده است. بخشی از مردم که مشارکت در انتخابات را تکلیف می دانند و نیز 
برخی از آنها که به دالیل متنّوعی شــرکت در انتخابات را نوعی منفعت می دانند، همواره 
در انتخابات شرکت می کنند؛ در مقابل، برخی از مردم نیز همواره در قهر به سر می برند و 
هرگز در انتخابات شــرکت نمی کنند؛ اما طبقۀ متوسط برخالف دو دستۀ دیگر به صورت 
پیشــینی، شــرکت یا تحریم را انتخاب نکرده است و بســته به شرایط دست به انتخاب 

می زند.
غالبًا، این انتخاب برای شرکت یا عدم شرکت در ماه های پایانی صورت می گیرد و اگر 
مسئلۀ تهییج آوری وجود نداشته باشد، امکان عدم شرکت )به ویژه در انتخابات مجلس( 
بیش از تمایل به شرکت خواهد بود. بر این اساس، منطقی است که این نوع رفتار بیشتر 
واکنشــی علیه شرایط موجود خواهد بود تا کنشــی معمولی برای انتخاب افراد خاص. 
هرچند بر اســاس داده های رسمی موجود در بازه زمانی دو دهۀ اخیر، به نظر می رسد که 
هرگاه میزان رد صالحیت ها کمتر شــده است، تمایل طبقۀ متوسط به کنش های ایجابی 
به مراتب افزایش یافته اســت، به  طوری که اگر اســتان تهران را که هم به لحاظ میزان 
طبقۀ متوسط و هم به لحاظ سیاسی بودن نمایندگانش از سایر استان ها باالتر است مورد 
بحث قرار دهیم، درخواهیم یافت که بنا به آمارهای رسمی موجود، دورۀ ششم مجلس، 
که کمترین رد صالحیِت افراد شناخته شــده را داشته است، میزان مشارکت به 86 درصد 
رســیده است که بیشترین میزان مشــارکت تهرانیان در تاریخ انتخابات مجلس شورای 
اســالمی بوده است، درحالی که مجلس هفتم با رد صالحیت گستردۀ افراد سرشناس )بر 
اساس آمارهای رسمی( کمترین میزان مشــارکت در میان انتخابات چهار دورۀ )دوازده 
سال( پیش از خود را از آن خود کرده است. میزان مشارکت در انتخابات مجلس هفتم در 
مقیاس مّلی از این هم بدتر است و در جایگاه کمترین میزان مشارکت در تاریخ مجلس 

شورای اسالمی قرار دارد.
به هر حال، در وضعیت فعلی به نظر می رسد که طبقۀ متوسط تمایل زیادی به مشارکت 
در انتخاباِت پیش رو دارد و ســویۀ مشــارکت آن نیز مبتنی بر نفی برخی گروه هاســت. 
چنین به نظر می رســد که طبقۀ متوسط از کنش )یا به عبارت دقیق تر، واکنِش( خود در 
انتخابات مجلس نهم راضی نبوده و می کوشــد تا در دورۀ اخیر با مشــارکت بیشتر آن را 
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جبران کند.
3.انتخابات،طبقۀمتوسطوشبکههایمجازی

در ســال های اخیر، شــاهد تغییراتی در شــبکه های اجتماعی جهان بوده ایم که میزان 
ارتباط و دسترســی افراد را متحّول کرده است. این تحّول ناشی از پیدایش نرم افزارهای 
پیام رســانی است که به کمک سیستم عامل اندروید بر روی تلفن های همراه نصب شده 
و دسترسی افراد را به اخبار و گروه هاِی مختلِف اجتماعِی مجازی به شکل قابل توجهی 
افزایش داده  است. استقبال ایرانیان از این نرم افزارها بیش از حد تصّور است، به گونه ای 
که عالوه بر واتس اپ و اینســتاگرام که با وجود استقبال گسترده ایرانیان آمار دقیقی از 
آنها در دســترس ما نیست، بر اســاس آمارهای منتشرشده در خرداد سال جاری، کاربران 
ایرانــی در وایبر، تلگــرام و الین، به لحاظ میزان کاربرد به ترتیــب رتبه های اول، دوم و 
سوم را در بین کشورهای مختلف جهان کسب کرده اند که آماری خیره کننده و حیرت آور 

است.3
چنین حضور گســترده  ای در شــبکه های مجازی به عنوان تغییری گسترده در بخشی 
از روابــط و تعامالت اجتماعی اســت که بــدون تردید تغییر در مناســبات اجتماعی و 
ســبک زندگی ایرانیان را در پی خواهد داشــت. در همین راســتا، باید انتظار داشت که 
تغییراتی در رفتار و مناسبات انتخاباتی مردم نیز به دنبال داشته باشد و ازآنجاکه طبقۀ 
متوســط پیشتاز تغییرات مدنی و اجتماعی مدرن است، در این زمینه نیز انتظار می رود 
پرچمدار این تغییر رفتار باشد. بنابراین، انتخابات مجلس دهم شورای اسالمی نخستین 
انتخاباتی است که شبکه های مجازی پیام رسان موبایلی در آن نقش بسزایی ایفا خواهد 
کرد و بستر مناسبی برای طبقۀ متوسط است تا به جوالن عقاید و سالیق خود بپردازد. در 
ادامه، به پیامدهای احتمالی این بســتر و جوالن خواهیم پرداخت، اما پیش از آن الزم 
است تأکید کنیم که گسترش بیش از پیش شبکه های مجازی )موبایلی و غیرموبایلی( 
در ســال های اخیر، کارکرد دیگری را نیز به همراه داشــته اســت و آن پیوســتن اعضای 
طبقات دیگر به این شبکه هاست. با هجوم این افراد به شبکه های مجازی، ادبیات رایج 
در شــبکه ها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اســت که نشانه ها و پیامدهای آن محل بحث این 
نوشــتار نیست. تنها برای نشــان دادن برخی مصادیق آن می توان به مواردی اشاره کرد؛ 
از جمله چند هزار نوشــتۀ توهین آمیز گروه زیادی از ایرانیان در صفحۀ شــخصی لیونل 
مســی، بازیکن آرژانتین، بالفاصله پس از هم گرو ه شدن تیم فوتبال ایران و آرژانتین در 
جام جهانی 2014؛ و بن ویلیامز، داور اســترالیایی مســابقۀ فوتبال ایران و عراق در جام 
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ملت های آســیا 2015 در فیســبوک؛ چند هزار کامنت توهین آمیز در صفحۀ اینستاگراِم 
رامبد جوان به خاطر دعوت از افغان ها در برنامۀ خنداونه و... . با این حال، به نظر می رسد 
که برخالف این موج ســازی های لمپنیســتی که گاه به گاه مشــاهده می شود، همچنان 

طبقۀ متوسط از توان باالیی برای موج سازی هدفمند، سنجیده و پایدار برخوردار است.
4.پیامدهایتغییردرعرصۀارتباطاتبرایانتخابات

یکی از محتمل ترین پیامدهای تغییرات تکنولوژیکی در عرصۀ ارتباطات برای انتخابات 
اخیر مجلس، گســترش بــاالی فعالیت مراجع اجتماعی و فرهنگــی خواهد بود و افراد 
تأثیرگــذار در عرصه های هنری، ورزشــی، فرهنگی، اجتماعی و سیاســی بــه اظهارنظر 
پرداخته و اظهارات شــنیده و بازنشر خواهد شد. شــخصیت های اثرگذار سیاسی نیز به 
لطف شــبکه های مجازی جدید شانس بیشتری برای تکثیر صدا و تصویر و نقل قولشان 
خواهند داشت. بنابراین، اگر حمایت محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی از روحانی 
را یکی از علل مهم موفقیت ایشــان در کسب حداکثر آرا بدانیم، در انتخابات آتی امکان 
این نوع از حمایت ها از ســوی گروه های گوناگون و در ســطح شــهرهای مختلف بسیار 
افزایش خواهد یافت و البته به همین نســبت امکان شایعه سازی در این باره نیز افزون 

خواهد شد.
در این میان نقش طبقۀ متوســط چیســت؟ به نظر می رسد این طبقه دو نقش جدی 
را بــه عهده گیرد: از یکســو از تغییرات تکنولوژیکی برای تکثیر گســتردۀ صدا، تصویر و 
گزیدۀ گویه های شــخصیت تأثیرگــذار به نفع جریان نزدیک به خود اســتفاده کرده و از 
ســوی دیگر با بهره گیری از ســازوکارهای مختلف )همچون اســتدالل، طنازی، تحریک 
احساســات، هنرنمایی و...( به اشاعۀ نظرهای خود خواهد پرداخت. بدین ترتیب، ضمن 
ترجمۀ گزینشــی سخنان بزرگان برای مردم، می کوشــند تا با تأثیرگذاری بر جهت گیری 

مردم، آرای آنان را به سمت سبد نامزدهای منتخب خود سوق دهند.
از ســوی دیگر، با توجه به وجود رخدادهای تجربه شــده ای همچون انتشــار اســامی 
نمایندگان موافق یا مخالف برخی از طرح ها و لوایح مهم همچون تصویب کلیات برجام، 
این احتمال بســیار قوی وجود دارد که در انتخابات آتِی مجلس، شــاهد فهرســت های 
طوالنی اسامی نامزدها در سطح شهر، استان و کشور باشیم که مورد حمایت یا مخالفت 
طبقۀ متوسط قرار گرفته اند و بدین ترتیب نوعی »تحزب متعدد و متکثر مجازی« شکل 
گیرد که فهرســت نامزدهای مورد قبول خود را برای شــهرهای مختلف کشــور پیشنهاد 
می دهند. این شــکل از »تحزب مجازی« حاوی ویژگی های منحصربه فردی خواهد بود؛ 
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از جمله اینکه برخالف احزاب مرســوم، بیشتر بر نامزدهایی که نباید به آن رأی داد تکیه 
دارد،4 درحالی که احزاب مرســوم فاقد چنین توانی هســتند؛ از ســوی دیگر، این بستر 
جدید امکان جدال های متعدد سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، صنفی و هویتی در سطح 
گروه هــای مختلــف مجازی را به وجــود خواهد آورد و به نوعی یــک »عرصۀ عمومی« 
را در قالــب این شــبکه ها امکان پذیر خواهد کــرد که امکان گفتگو و کنــش ارتباطی را 
تا حدی فراهم خواهد ســاخت. شــایان ذکر اســت که تمایز هریک از گروه های متکثر 
اجتماعی در شبکه های مذکور تا آنجاست که با تفاوت اساسی در ادبیات آنها مواجه ایم، 
بــه نحوی که مفهوم  »ژارگون«های هر گروه، برای نمایــش تمایز ادبیات خاص گروه ها 
چندان گزافه نیســت. بنابراین، گفتگوی اعضای هر گروه مجازی دربارۀ انتخابات به رغم 
موضوع احتمالی مشــترک، از ادبیات، منطق و اســتدالل متفاوتی برخوردار خواهد بود. 
بدین ترتیــب، فضای شــکل گرفته در میان احزاب مجازی از رویکرد سیاســی و ادبیات 
خاص احزاب مرسوم فاصلۀ چشمگیر خواهد داشت. تقریبًا، همۀ گروه های فعال در این 

زمینه را طبقۀ متوسط راهبری خواهد کرد.
با شــکل گیری و گرم شدن چنین فضایی، بســیاری از نامزدهای انتخابات نیز چاره ای 
جز پیوســتن به فضای تحت ســیطرۀ طبقۀ متوســط و تحزب مجازی نخواهند داشت. 
بنابراین، آنها خود و یا اعضای ستادشــان با تأســیس گروه های مجازی، بر بازتولید این 

میدان جدید دامن خواهند زد.
5.دولت5وانتخاباتپیِشرو

در فضای تشریح شدۀ فوق ذیل تغییرات تکنولوژیکی اخیر، تا حدی روشن است که قوانین 
مربوط به تبلیغات انتخاباتی ضریب نفوذ پیشین خود را از دست خواهد داد و کنشگران 
فعال ممکن است تا لحظۀ انتخابات به تبلیغات خود ادامه دهند و پس از آن شمارش 
نیز به گزارش لحظه به لحظۀ آن در ســطحی گســترده و مبتنی بر آمار تفکیکی بپردازند. 
در ذیل ســیطرۀ چنین فضایی، گسترۀ عملکردی طبقۀ متوسط به شدت گسترش خواهد 
یافت و در مقابل گسترۀ عملکردی دولت محدودتر شده و دولت توان کنترل پیشین خود 
را بر رفتار انتخاباتی تا حد زیادی از دســت می دهد. بنابراین، در چنین شــرایطی، دولِت 
باتدبیــر چاره ای جز قرارگرفتن در جایگاه هدایتگرانه به جای کنترل کنندۀ تمام عیار رفتار 
انتخاباتی مردم ندارد. بنابراین، ســازوکارهایی همچون قطع کردن سیستم ها و ممانعت 
در برابر ارســال پیامک ها دیگر )دســت کم به اندازۀ گذشته( پاسخ گو نخواهد بود و طبقۀ 
متوســط از طرق مختلف و از جمله مسیرهای متعدد موازِی دستیابی به اینترنت، توان 
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راهبری خویش را حفظ کرده و امکان تأمین و تبادل اطالعات را برای سایر اعضای خود 
و ترجمۀ آن به زبان مــردم بازخواهد یافت و به تبع آن، هزینۀ کنترل های اقتدارگرایانه 
بــرای دولت افزایــش خواهد یافت. بنابراین، به نظر می رســد دولت در چنین جایگاهی 
بیش از پیش قلمرو حوزۀ عمومی و مدنی را به رســمیت بشناســد و سلطۀ خویش را بر 
بخشی از حوزۀ عمومی رها کند. البته، باید تأکید کنیم که این تغییرات در کلیت گسترۀ 
حاکمیت، آنچنان اندک است که تغییر چندانی در میزان تمایالت اقتدارگرایانۀ نهادهای 
حاکمیتی ایجاد نخواهد کرد و نباید انتظار داشــت که به ســایر حوزه های رفتاری دولت 
یا نهادهای حاکمیتی نیز ســرایت کند، اما در حوزۀ کوچک مورد بررســی، تغییری قابل 

توجه تلقی می شود.
با این حال، ســناریوی فوق تنها ســناریوی دولت و نهادهــای حاکمیتی نخواهد بود 
و ســناریوی دیگری که در این زمینه می توان تصّور کرد، عدم پذیرش ریســک مشارکت 
گســتردۀ طبقۀ متوسط به دلیل پیامدهای آن و نیز وسوسۀ ایجاد تک صدایی در جامعه 
است؛ در واقع، ســرکوب امید طبقۀ متوسط ممکن است بنای سناریوی دومی باشد که 
می تــوان برای نهادهای نظارتی یا امنیتی تصّور کرد. این امر از طرق مختلف امکان پذیر 
اســت که دو مورِد محتمل تر آن که می تواند تصویر درازمــدت نامطلوبی برای حاکمیت 
بــه جا بگــذارد، در اینجا مورد بررســی قرار می گیرد. یکی از ایــن دو مورد »رد صالحیت 
گستردۀ چهره های شناخته شده و محبوب« است و مورد دوم، امنیتی کردن فضای پیش 
از انتخابات است. در واقع، حاصل هر دو مورد مخدوش شدن تصویر بلندمدت حاکمیت 
در ایران خواهد بود. این تهدید در یک ســطح متوجه دولت به  معنای قوۀ مجریه اســت 
و در ســطح دیگر فراتر از آن خواهد بود؛ در ســطور زیر به تشــریح آن خواهیم پرداخت. 
امنیتی شــدن فضا و یا رد صالحیت گســترده )و یا رخداد هم زمان آنها( فضای گفتگوی 
مردم و به خصوص طبقۀ متوســط را با حکومت به  شــدت محدود و کنش ارتباطی میان 
آنها را مخدوش می کند. این گونه نیســت که واکنش طبقۀ متوسط به رد صالحیت ها و 
یا امنیتی شــدن فضا در یک انتخابات خاص تنها به همان انتخابات محدود شود، بلکه 
این طبقه با انباشــت خواســت های سرکوب شــده، در نقاط خاصی از زمان به آن پاسخ 
می دهد. در همین راســتا، جریانــات پس از انتخابات 88 را نبایــد صرفًا به رخدادهای 
انتخاباتی ریاســت جمهوری دهم ارتباط داد، بلکه باید ریشــه های آن را در موارد متعدد 
دیگری از نادیده  گرفته شــدن خواســته های طبقۀ متوســط و حتی عدم استقبال آنان از 
انتخابــات مجلس هفتم )به دنبال رد صالحیت های گســتردۀ آن دوره( دنبال کرد. این 
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مسائل به آسیاب »تضاد تاریخی دولت ـ ملت در ایران« آب خواهد ریخت و آن شکاف 
را تشــدید خواهد کرد؛ شــکافی که تحت حکمرانی طبقۀ متوسط ایجاد و یا رفع خواهد 
شد. نباید فراموش کرد که طبقۀ متوسط از توان رسانه ای و روایت سازی باالیی برخوردار 
اســت و با افزایش فاصله میان آنان و حکومت، امکان تصویرســازی منفی از سوی این 
طبقــه افزایــش خواهد یافت و تــالش متقابل حاکمیت برای کنترل آنهــا، می تواند به 

مخدوش شدن دموکراسی و جامعۀ مدنی بینجامد.
به نظر می رسد قوۀ مجریه نیز از آسیب های ناشی از دو سناریوی فوق و مخدوش شدن 
تصویر خویش در امان نخواهد ماند و تالش دولت برای برجســته کردن بی طرفی خود در 
رد صالحیت ها و یا امنیتی شــدن فضا کارآمد نخواهد بود. اگرچه طبقۀ متوسط اهمیت 
ویژه ای برای محتوای سخنرانی ها و نشانه های درون آن قائل است و مدام آن را استخراج 
و ترجمۀ عمومی می کند، این گونه نیست که در چنین فضایی بتوان با سخنرانی و ارائۀ 
نشــانه هایی داّل بر مخالفت با سناریوی فوق یا منتسب کردن آن به نهادهای فرادولتی، 
حمایت طبقۀ متوســط را همچنان حفظ کرد. تجارب تاریخی نشــان می دهد که آنها در 
چنین مواقعی انتظار کنش فعاالنه از دولت دارند و در غیر این صورت، کمترین پیامد آن 
قهر طبقۀ متوسط در انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم خواهد بود و ازآنجاکه دولت 
یازدهم به آرای آنها متکی است، مخاطره ای جدی را پیش رو خواهد داشت. بنابراین، با 
اینکه طبقۀ متوســط به خوبی می داند که قوۀ مجریه در سناریوی فوق کنشگر نیست، در 
صورت رخداد چنین احتمالی، این قوه بســیار زیان خواهد دید، مگر آنکه نقشی فعاالنه 
در برطرف  کردن آن ایفا کند و بتواند اعضای این طبقه را بر اساس عملکرد خود در احقاِق 

آنچه آنان حقوِق خود می دانند، راضی نگه دارد.
کوتــاه آنکه فضــای انتخابات پیِش رو بــا توجه به تغییــرات در تکنولوژی ارتباطی، 
تجربۀ تازه ای برای مشارکت طبقۀ متوسط فراهم کرده است که این امر با هوشمندی در 
سیاست گذاری توسط دولت و حاکمیت، می تواند پیامدهای مثبتی در راستای انتخاب 
افراد الیق تر و هم زمان حفظ یا تقویت نشــاط مشــارکت کنندگان به دنبال داشته باشد. 
با این حال، ممکن اســت دولت و حاکمیت با انتخاب سیاســت های اشتباه یا جناحی 
به ســرکوب امید کنشگران روی آورد که آنگاه پیامدهای آن برای اعتالی میهنمان و نیز 
ادامــۀ حمایت مردم از دولت مفید نخواهد بود. البتــه، ذکر این نکته نیز خالی از لطف 
نیســت که به باور نگارنده، طبقۀ متوسط به دلیل اتخاذ رویکرد واکنشی و نفی کننده در 
این انتخابات، حتی در مقابل سناریوی فرضی دوم نیز به سادگی از مشارکت و تأثیرگذاری 
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خویش دست نخواهد کشید. 

پینوشت
1. http://faradeed.ir/fa/news.

2. امیرحســین مقصودلو با نام هنری »امیر تتلو« )یکی از خوانندگان رپ ایرانی داخل کشــور( که در 

زمرۀ پرطرفدارترین شخصیت های ایرانی در شبکۀ اینستاگرام است، در مرداد سال جاری در صفحۀ خود 

از طرفدارانش خواســت تا بگویند »بغ بغو«. این نوشــته چند ده هزار الیک دریافت کرد و هزاران نفر آن 

را تکرار کردند.

3. http://www.khabaronline.ir/detail/420666/ict/comunication

4. این ادعا برآمده از شواهد متعدد در تصدیق عادتوارۀ طبقۀ متوسط در فضاهای مجازی است.

5. در اینجا مفهوم دولت صرفًا به قوۀ مجریه محدود نیست.
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   پیامدهــای نگاه اصالی به جای نگاه آلی به انتخابات در ایران
 

                 محمدرضا جوادی یگانه                 

عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

1.مقدمه
در بیشــتر کشــورهای خاورمیانه، جمهوریت صورتکی است بر پیکر حکومت 
فــردی: انتخابــات  یک نفره و آرای نودوپنج درصــدی و باالتر حاکم دایمی و 
مجالس بی اثر و فرمایشی. در ایران اما، جمهوریت تجربه ای نوپاست، هرچند 
مجلس شــورا ســابقه ای یکصدساله دارد. مجلس شــورای مّلی جز معدودی 
دوره ها، فرمایشــی و نمایشــی بــوده و نمایندگان به میــل ملوکانه انتخاب 
می شــده اند. این بوده که خواســتۀ اساســی مردم در انقالب اسالمی، عالوه 
بر اســتقالل و قطع وابستگی به دولت های اســتعمارگر، آزادی سیاسی بوده 
که مظهر آن انتخاب حاکمان توســط مردم بــود. جمهوریت نوپای محصول 
انقــالب، عالوه بر مجلس شــورای اســالمی، در ریاســت جمهوری و خبرگان 
رهبری و شــوراهای شــهر و روســتا نیز حضور دارد، اما مشــخصًا انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی با حاشیه هایی در رد صالحیت ها و در ابطال و تأیید 
انتخابــات همراه بوده  اســت. این قلــم بنا دارد تا این مســئله را از منظری 
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دیگر بــکاود؛ یعنی، نقد انتخابات را به منزلۀ مشــروعیت نظام تلقی کردن و 
هدف اصلی آن را که انتخاب میان دو یا چند فرد یا گروه اســت، حاشــیه ای 
تلقی کردن و همچنین نقد شــتاب های غیرالزم در مقدمات، برگزاری و تأیید 

انتخابات و طرح ایدۀ »شتاب همراه با تأنی«.
***

انقالب اســالمی ایران مشــروعیت خود را از آغاز بر پایۀ حق شــرعی و حق 
قانونی گرفته اســت.1 حق شرعی که مبنای ثابتی داشــته، اما حق قانونی با 
پذیرش مردم تعریف شده  است، و بعد از تجربۀ کوتاه تحزب پس از انقالب، 
همواره حضور مســتقیم مردم مبنای پذیرش آنان تعریف شــده  اســت. این 
حضور در دو عرصۀ اصلی متجلی بوده اســت:  راهپیمایی 22 بهمن و شــمارۀ 
افراد شرکت کننده در انتخابات. از این رو است که صف های طوالنی مردم در 

رأی گیری نشــانۀ حضور پرشور مردم تلقی می شده  است.
بســیاری از مشــکالت موجــود در انتخابــات در ایران به همیــن اصالی 
تلقی شدن انتخابات برمی گردد؛ یعنی، وقتی که نفس برگزاری انتخابات مهم 
اســت و میزان مشارکت مردم در آن موفقیت انتخابات را تعیین می کند. به 
همین دلیل اســت که تشکیک و شــبهه در انتخابات مخالفت با اصل نظام 
تلقی می شود، چون این احتمال داده می شود که بر اثر آن مشارکت مردم در 
انتخابات کم شــود؛ و به همین دلیل اســت که آسیب شناسی چندانی دربارۀ 
رویه ها و نقایص انتخابات پیشــین انجام نمی شود. در طول زمان، بخشی از 
رویه های موجود شــکل گرفته است و مناسک گرایی حاکم بر آن، اجازۀ تأمل 

دربارۀ بهبود آن را نمی دهد.
یکــی از این رویه ها، زمان برگزاری انتخابات اســت. مادۀ 10 قانون انتخابات 
مجلس می گوید انتخابات در یک روز برگزار می شــود، روز تعطیل رســمی و 
مدت آن حداقل ده ســاعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید است. اما، 
قانون ضرورتی در برآورد رســمی میزان مشــارکت مــردم در انتخابات در هر 
حــوزۀ انتخابیه را پیش از انتخابات الزم ندانســته اســت؛ یعنی اینکه افراد 
قبل از انتخابات ثبت نام کنند تا با تقریب زیاد مشــخص باشد چند نفر رأی 
می دهند و بر اســاس تعداد رأی دهندگان، حوزه و زمان تعیین شــود. رفتار 
مردم در این سال ها نیز حاکی از این بوده که معمواًل در ساعت های آخر رأی 
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می دهند و البته برانگیزانندگی صداوسیما در روز انتخابات هم عامل مؤثری 
در این موضوع اســت و اینکــه احتمااًل مردم متوجه می شــوند دیگران هم 
رأی داده اند و لذا بیشــتر ترغیب می شــوند رأی بدهند و لذا گریزی از تمدید 
رأی گیری نیســت؛ معمواًل تمدید رأی نیز ســاعت به ساعت است و احتمااًل 
عده ای پشــت در می مانند یا دیر رأی می دهند. رســانه ها و به ویژه تلویزیون 
هم مشــارکت مردم را، به  جای درصد مشــارکت کنندگان، با صف های طوالنی 
نشــان می دهد کــه البته خیلی هم مطلوب و قابل افتخار نیســت: هم عدم 
پیش بینی میزان رأی دهندگان را نشان می دهد، هم وقت مردم تلف می شود 
و هم شــاید برخی را از رأی دادن منصرف کند. نکتــۀ مهم تر اینکه این نحوۀ 
تمدید می تواند دردســرزا هم باشد، کمااینکه یکی از اعتراضات معترضان در 
انتخابات 1388، تمدیدهای دیرهنگام بود و اینکه گفته می شــد هنوز مردم 
زیــادی می خواســتند رأی بدهند که زمان انتخابات پایــان گرفت. این رویۀ 
تمدید زمان رأی گیری در این ســال ها، تغییری پیدا نکرده است و مشکل به 
جای خود باقی اســت. هیچ زمانی نیز پس از انتخابات آسیب شناســی رویۀ 
انتخابات انجام نمی شــود و نقدهای احتمالی هم به مخالفت با مشــارکت 
گســتردۀ مردم و همدســتی با دشــمن تعبیر می شــود و پیش از انتخابات 

بعدی هم دیگر دیر شده است.
همین مناســک گرایی نیز در اعالم نتایج انتخابات هســت؛ یعنی، تعجیل 
در اعالم نتیجه. ازآنجاکه رویکرد اصلی در انتخابات اعالم مشــارکت گستردۀ 
مردمی است و برگزاری انتخابات موفق، به سرعت باید پروندۀ انتخابات بسته 
شــود، آن هم بدون شک و شــبهه در آن. لذا، اصرار در اعالم نتایج انتخابات 
رخ می دهــد. در حالی کــه در انتخابــات  با نتایج نزدیک به هــم، یا وقتی که 
جامعه در زمان انتخابات دوقطبی شــده، در فضای احساسی و ملتهب پس از 
انتخابات، اصرار نظام بر این است که »به سرعت« نتیجۀ انتخابات اعالم شود 
و پروندۀ آن بســته شــود. در ســال 88، اصرار زیادی بود که نتیجه به سرعت 
معلوم شــود تا از بحران گذر شود؛ نتیجه اعالم شد، ولی چون مخالفان قانع 
نشــدند، پس از شش سال، هنوز مســئله حل نشده است. درحالی که می شد 
صبر کرد، گفتگو کرد و از معترضان خواســت که دالیل مخالفت خود را اعالم 
کنند، آن را علنی و زنده بیان کنند، پاســخ مجریان و ناظران را شنید و آنگاه 
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که نامزدها و به تبِع آن مردم قانع شــدند، نتیجه را اعالم کرد.
»قانع کردن مخالفان« رویه ای اســت که رهبر انقالب در ماجرای هسته ای 
خواســتار شدند؛ یعنی، دعوت کردن از مخالفان، شنیدن حرف های آنها، عمل 
به نکات درست، و در صورت عدم درســت بودن نظر مخالفان، قانع کردن آنها 
کــه نتیجۀ آن می شــود: »یکسان ســازی دل ها و احســاس ها و به تبع آن، 
عمل هــا« و اتفاقًا ایشــان تأکید کرده اند که زمــان تصمیم نهایی را می توان 

عقب انداخت؛ یعنی، ســرعت نسبت به اقناع در درجۀ دوم اهمیت است.
البتــه، در موضــوع انتخابات، بخشــی از به تعویق انداختن زمــان نیازمند 
اصالح قانون اســت،2 ولی در هر حال، تغییر رویه به سمت گفتگو، پذیرش و 

اقناع، رفتاری اســت که بسیاری از مشکالت را حل می کند. 
***

امــا این رویه تنها در صورتی رخ خواهد که انتخابات و فرایند رقابت پذیرفته 
شــود. بدیهی اســت که هریک از رقبای نامزدها قصد پیروزی دارند و بدیهی 
اســت که بازندگان تأمل بیشتری در نتایج خواهند داشت و اگر اندکی شبهه 
در رویه هــا ببینند، اعتراض خواهند کرد. اعتراض طبیعی اســت و باید آن را 
مشــروع دانســت و باید برای معترضان زمان و فرصت کافی گذاشت و حتی 

از آن استقبال کرد.
در ادامۀ این متن بــه برخی از این رویه هایی که تاکنون کمتر به آن توجه 

شــده و موجب نارضایتی هایی شده است اشاره می شود.
بــه نظر می رســد که بی توجهی به این مســائل باعث شــده کــه برابری در 
فرصت هــا برای نامزدها زیر ســؤال برود. البته، اعتراض بــه این رویه ها هم 
کمتــر مورد توجــه ناظران و مجریان قرار گرفته اســت و چون نوعًا کســانی 
که اعتراض دارند از جناح مقابِل ناظران و رســانۀ مّلی هســتند )متأســفانه 
رویه های پیشــین به گونه ای بوده که می توان تمایالت رســانۀ مّلی و برخی 
از ناظــران مؤثر را حدس زد(، برچســب های ضدیت با نظام و همســویی با 
بیگانــگان ســهل تر به آنهــا می خورد و لــذا اعتراضات آنها ذیــل اقدام های 
رســانه های بیگانه در ضدیت با نظام تعریف می شــود. همین مســئله باعث 
شــده تا اعتنای کمتری به این اعتراضات بشــود؛ و باز هم اصالی تلقی شدن 
انتخابــات باعث شــده تا کارکرد آلــی انتخابات )در ســنجش رأی مردم، که 



61

کارکرد اصلی انتخابات اســت( فدای کارکرد اصالــی آن در نمایش همراهی 
نظام با مردم شود.

نکتــۀ دیگر آن اســت کــه چــون انتخابــات این کارکــرد ثانــوی )یعنی 
مشروعیت بخشی( را دارد و دقت های کالن نظام در آن بیشتر است، رویه های 
دیگری جایگزین رویه های معقول تبلیغات در انتخابات شــده  اســت که به 

آن اشاره می شود.
***

یکی از موضوعات مهم از این دست، رویه های نام نویسی و بررسی صالحیت 
نامزدهاست. زمان آغاز تبلیغات نامزدها بالفاصله پس از تأیید نهایی اسامی 
توســط هیئت نظارت و شــورای نگهبان اســت؛ یعنی، نامزدها برای شــروع 
تبلیغــات و تدارک برای شــروع آن، باید تا لحظات آخر صبر کنند و کســانی 
که از قبل تدارک دیده اند احتمال دارد که زحماتشــان بیهوده باشد. ازآنجاکه 
بســیاری از انــواع مواد تبلیغی اکثــر نامزدها، از همان لحظات اول شــروع 
تبلیغات آماده اســت، این مسئله احتمال نابرابری در شروع را دامن می زند. 
از ایــن رو، فرصتــی چندروزه از پایان زمان اعالم اســامی تا آغــاز تبلیغات 

می تواند همه را در یک سطح قرار دهد.
اما واقعیت آن اســت که ازآنجاکه نامزدها منتظر آن لحظۀ آخر نمی مانند، 
از مدت ها پیش از آن تبلیغات غیررســمی را آغاز می کنند. در ســطح محلی، 
حضور در مراســم گوناگون شــهر و روســتا و حضور بی موقــع و با بهانه های 
متنــّوع در رســانه ها و روزنامه هــا، نمونــه ای از این تبلیغات اســت. نامزد 
احتمالی چون باید دیده شــود تا مردم او را به یــاد بیاورند یا انتخاب کنند، 
در هر موقع و موضعی حاضر است و سخنانی می گوید و کارهایی می کند که 
نتیجۀ آن به دســت آوردن رأی مردم است، ولی گاه منافع شهر و حتی منافع 
مّلی، قربانی دیده شــدن نامزدها می شود. همین مســئله در سطح مّلی و در 
انتخابات ریاســت جمهوری هم هست )هرچند مسئلۀ این متن نیست، برای 
روشن شدن بحث ذکر می شــود(. بخش اعظم تصمیم گروه های مرجع مردم 
پیش از آغاز تبلیغات گرفته می شــود و از ایــن رو، نامزدهای احتمالی باید 
خود را عرضه کنند. چه بســیار تریبون های رسمی رســانۀ مّلی و نماز جمعه 
و ســخنرانی ها و روزنامه هــا در اختیار آنــان قرار می گیرد، ولــی آنها دربارۀ 
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موضوعاتی ســخن می گویند که فقط جلب توجه کنند و گاه همین ســخنان 
مشــکل ایجاد می کند، ولی چون برای دیده شــدن اســت، در هــر حال گفته 
خواهد شــد. به عالوه، برخی از آنچه در 88 موجب اعتراض شــد، رفتارهایی 
بود از رئیس جمهور مســتقر کــه از دید مخالفان حمل به تبلیغات می شــد، 
مانند پرداخت ســهام عدالت و افتتاح های فــراوان و افزایش حقوق و... که 
مشــابه همان اظهار نظرهای دیگران اســت، ولی چــون رئیس جمهور قدرت 
اجرا دارد، آن را در عمل نشــان می داد. شــائبۀ تبلیغاتی بودن هم فرصت کار 
را در ســال آخر از رئیس جمهور مســتقر می گیرد و هم در خأل قانونی، فرصت 

جلــب آرای عمومی پیش از انتخابات به وی می دهد.
همۀ این موارد به این دلیل است که فرصت تبلیغات فقط هشت روز است 
)مادۀ 56 قانون انتخابات مجلس( و هشــت روز صرفًا برای تهییج و بســیج 
کفایت می کند. باید پذیرفت که نامزدها از ســال پیــش از انتخابات بتوانند 
ســفر تبلیغی بروند )که در هر حال می روند(، سخنرانی تبلیغی داشته  باشند 
و ســتادی تشــکیل بدهند و آن ستاد هم قانونی باشــد. اگر نامزد احتمالی 
تأیید شــورای نگهبان را کسب نکرد، طبیعتًا زیان کرده  است و این بخشی از 

ریسک کار او است.
رویکرد صداوســیما هم به دلیل مّلی بودن دشــوار است: از یک طرف باید 
آگاهــی ایجاد کند و از طرف دیگــر نباید موضع بگیــرد. همچنین، پیش از 
اعالم رســمی اســامی نمی تواند رفتارهــای نامزدهای احتمالــی را حمل بر 
نمایش انتخاباتی بگیرد و مجبور اســت آن را پوشش دهد. از سوی دیگر، در 
یک فرصت کوتاه باید مردم را برای شــرکت در انتخابات تحریض کند. از این 
رو، عمــاًل آگاهی ای دربارۀ انتخابات نمی تواند ایجاد کند؛ اگر هم ایجاد کند، 
تنها دربارۀ اصل انتخابات اســت و لزوم شــرکت در آن و نــه دربارۀ موضوع 

اصلی انتخابات که »انتخاب« میان چند نامزد متفاوت اســت.
اما بی توجهی به وســیله بودن انتخابات، اصرار بر نقش مشــروعیت بخش 
انتخابات و تعجیل در برگزاری و طراحی نامناســب زمان بندی از همان ابتدا 
باعث شده تا مسئلۀ اصلی مجریان و ناظران، پس از اعالم اسامی، نظارت بر 
روند تبلیغات باشــد و آمادگی برای برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات 
نامزدهای رد صالحیت شــده، تحت الشــعاع آن قرار گیرد. البته، نظامی که بر 
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پایۀ آن عدالتی بنا شــده که حق را باز پس می گیرد »حتی اگر مهر زنانشــان 
کرده باشــند«، بایــد تضعیع حق »حتــی« یک نفر را هــم برنتابد و فرصت و 
فراغت و تدارک کافی برای رسیدگی به شکایت ها داشته باشد.3 اتفاقًا، بخش 
مهمــی از اما و اگرها پیرامون انتخابات، دربارۀ همین رد صالحیت هاســت. 
نظارت حق هیئت نظارت و شــورای نگهبان اســت، اما همان قانون خواسته 
تا مســتندات رد صالحیت ها به نامزدهای رد صالحیت شــده داده شــود )که 
اعتراضــات نامزدها در این ســال ها و شــواهد حاکی از عــدم تحّقق این امر 
اســت(، ثانیًا به اعتراض آنها رسیدگی شــود. زمان کوتاه هشت روزه پیش از 
انتخابــات برای این اعتراض ها فرصت کوتاهی اســت. درحالی که اگر فاصلۀ 
یکــی دو هفته ای بین اعالم اســامی با آغاز تبلیغات باشــد، نخســت اینکه 
فرصت برابر تبلیغات برای کســانی که در این میانه تأیید صالحیت می شوند 
ایجاد می شــود؛ و دوم، افکار عمومی این فرصت را پیدا می کند که دربارۀ رد 
صالحیت شــده ها به قرار برسد و تصّور انتخابات یک طرفه در او ایجاد نشود.

آنچه از رهبر انقالب دربارۀ اقناع مخالفان گفته  شد، در اینجا بیشتر دانسته 
می شود. دو سال از انتخابات سال 92 گذشته است، ولی هنوز در هر فرصتی، 
چه از ســوی نامزدهای شاخص رد صالحیت شده و چه از سوی برخی اعضای 
شــورای نگهبان، توضیح دربارۀ علل رد صالحیت ها داده شده  است، اما هنوز 
شــورای نگهبان رسمًا دالیل خود را دربارۀ رد صالحیت ها اعالم نکرده  است تا 
بحــث دربارۀ آن دربگیرد و افکار عمومی اقناع شــود. ادامۀ بحث در این  باره 

نیز نشان از عدم اقناع مخالفان دارد.
نظارت حق شورای نگهبان است، اما تفاوت جمهوری با نظام های دیگر در 
پاسخ گوبودن صاحبان قدرت به جمهور مردم است؛ یعنی، صاحبان قدرت باید 
اعمــال خود را برای مردم توضیح دهند و البته توضیح دادن منافی حق آنان 
نیست، بلکه حق مردم در دانستن را متقاباًل یادآور می شود.4 حق پاسخ گویی 
مســئوالن به مردم از طریق رســانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی جاری 
می شــود. شنوندگان یا دانشجویان )آن  هم دانشجویان از گروه های خاص یا 
دانشگاه های خاص( نمی توانند نمایندۀ افکار عمومی باشند و جمع رسانه ها 

)با ســالیق گوناگون( است که افکار عمومی را نمایندگی می کند.
نکتۀ مهم اینجاســت با گســترش چشــمگیر پیام رســان های موبایلی که 
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امروزه و در ناکارآمدی رســانۀ مّلی، صحنه گردان اصلی اطالع رســانی کشور و 
ســازندۀ افکار عمومی هســتند، افکار عمومی بسیار قدرتمندتر شده  است. و 
متأسفانه، با عدم الزام مسئوالن به پاسخ گویی به رسانه های رسمی )مجازی 
و غیرمجازی(، پیام رســان های موبایلی بیشــتر »رسانۀ شــایعه« هستند تا 
خبرپراکنــی و البتــه مســئولیتی در پیام رســانی صحیح ندارند و به کســی 
هم پاســخ نمی دهند. بنابراین، فقدان اطالعات رســمی و پایین بودن ســواد 
رســانه ای کاربران باعث می شــود که اخبار نادرست و شــایعات به سرعت در 

شبکه های اجتماعی منتشر شود.
با توجه به رشــد پیام رسان های موبایلی و گســترش آنها و استفادۀ عموم 
دارندگان تلفن های هوشــمند از آنها، پیش بینی می شــود در انتخابات آتی، 
این شــبکه ها نقش جدی تری ایفا کنند و بخشــی از نقش آفرینی آنها قاعدتًا 
دادن اطالع )و شایعه( به مردم دربارۀ تأیید و رد صالحیت هاست. اگر هیئت 
نظارت و شورای نگهبان اطالع رسانی دقیق و درخور شبهات مطرح شده انجام 
ندهند، طبیعتًا ســازندۀ افکار عمومی این پیام رســان های موبایلی خواهند 

بود.
لذا، تدارک زمان کافی بررســی مجدد صالحیت ها و پاسخ گوبودن دربارۀ رد 
صالحیت ها، پیش از آغاز رســمی تبلیغــات نامزدها، هم به عدالت نزدیک تر 
اســت و هم باعث می شــود که مردم بدون شبهه و شــایعه و با اقناع دربارۀ 
نظارت هــای دقیق و عادالنه، پذیرای انتخابات بشــوند و هــم انتخابات به 

هدف اصلی خود نزدیک تر شود.
***

بخشــی از مســئلۀ حق، و به ویژه حقوق نامزدها، که گاه تحت الشــعاع اصل 
انتخابــات قرار می گیرد، مجازات های پیش بینی شــده برای تخلفات اســت. 
در قانــون انتخابــات، برای جرایمــی چون خرید و فــروش رأی و رأی دادن 
با شناســنامۀ دیگری )مــادۀ 66( مجازات پیش بینی شــده )و در مادۀ 83، 
این مجازات ها تعیین شــده اســت(. اما این تخلف ها بیشــتر تخلف در روز 
رأی گیری اســت، ولی مجازات های پیش بینی شده برای جرایم افراد مؤثر در 
انتخابات، که بر شــکل گیری افکار عمومی پیــش از انتخابات اثر می گذارد، 
نوعًا مجازات های نقدی اســت. حتی، گاه مجازات ها به مســئوالن خود آنها 
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واگذار شــده است؛ به عنوان نمونه، برای تخلف اعضای هیئت های نظارت از 
قوانین و مقررات، نهاد باالدســتی که خود آنها را تعیین کرده، یعنی شــورای 
نگهبان، موظف اســت »حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده، برخورد 
قانونی نماید« )مادۀ 52: 47(. این دور در نظارت و پاســخ گویی و بررسی به 
تخلفات می تواند زمینه ساز تخلفات یا غره شدن از عدم انجام نظارت شود؛ و 
انجام کار درست، بیشتر از رویه های قانونی، به تشخیص و انصاف و وجدان 
و عدالت ناظران واگذار شــده اســت، درحالی که در دوران مدرن و بر اساس 
روح القوانین مونتســکیو، هر قدرتی با قدرت دیگر کنترل و نظارت می شود. 

نمونــۀ دیگر از مجازات هــای غیرمؤثر، مادۀ 64 قانون انتخابات اســت که 
می گوید مطبوعات و نشــریات حق ندارند آگهی یــا مطلبی علیه نامزدهای 
انتخاباتی درج کنند و نامزدها حق دارند پاســخ خود را ظرف 18 ساعت پس 
از انتشــار نشــریۀ مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ 
خود خواهد بــود. همین ماده تصریح می کند که »انتشــار این گونه مطالب 
در غیرمطبوعــات نیز ممنوع اســت و نامــزد معترض حــق دارد نظر خود را 
منتشــر نماید«؛ اما، این ماده نمی گوید کــه فرضًا اگر »غیرمطبوعاتی« چون 
صداوسیما مطلبی علیه یک نامزد منتشر کرد، نامزد معترض چگونه می تواند 
حق خود را برای انتشار نظر خود به الزامی برای صداوسیما تبدیل کند؛ و نیز 
اگر آن مطلب خالف علیه یک نامزد، آن اندازه مؤثر بود که پاسخ ها نتوانست 
اعتبــار اولیه را بازگردانــد، آیا انتخابات کماکان عادالنه اســت یا خیر، چون 
فرصت را از یک نفر گرفته اســت؛ و اگر رســانۀ متخلف پاسخ را منتشر نکرد، 
تکلیف نامزدی که حقش ضایع شده چیست؟ فرضًا که رسانۀ متخلف پس از 

انتخابات، مجازات و حتی توقیف شــد، تکلیف آن حق چه می شود؟
همین مســئله دربــارۀ تبلیغات طرفداران یک نامزد علیــه نامزدهای دیگر 
نیز مطرح اســت. مطابق مادۀ 65، هرگونه »هتک حرمت و حیثیت نامزدها« 
بــرای عموم ممنوع بوده و »متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شــد«، 
ولــی باز هم اگــر این هتک حرمت منجر به کاهــش رأی یا حذف یک نامزد 

شــد، آیا عادالنه است که انتخابات مجددًا ادامه پیدا کند؟
در اصالحیــۀ اخیر انتخابات که هنوز در شــورای نگهبان بررســی نشــده، 
همین نوع از مجازات ها پیش بینی شــده است: رئیس جمهوری، وزیر کشور، 
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اســتانداران، اعضای شورای نگهبان و ســایر متوّلیان امور اجرایی و نظارتی 
انتخابــات »نمی توانند بــه نفع یا به ضرر نامزدها و جریان های سیاســی در 
انتخابــات اعالم نظر نماینــد. در صورت تخلف از حکم ایــن ماده، مرتکبان 
به جزای نقدی درجۀ شــش موضوع مادۀ 19 قانون مجازات اسالمی محکوم 
می شــوند«. این مجازات بیســت تا هشــتاد میلیون ریال اســت. طبیعتًا، 
اعالم نظر رئیس جمهور، وزیر کشــور یا اعضای شورای نگهبان می تواند روند 
انتخابــات را بــه نفع یک نامزد مشــخص یا به زیان دیگــری تغییر دهد؛ و 
مجازات اظهارنظرکننده ربطی به حق ضایع شــده از نامزدها در انتخابات ندارد 
و تناســبی هم با اندازۀ جرم ندارد و از این رو نمی تواند بازدارنده هم باشد. 

***
اختصاص زمان کافی برای مســئلۀ مهمی مانند انتخابات، مســئله ای است 
که تاکنون کمتر به آن توجه شــده و طراحان قانون اساسی و نیز نمایندگانی 
که آیین نامۀ انتخابات را نوشــتند، به همۀ جزئیات انتخابات توجه کرده اند، 
اما اهتمام داشــته اند کــه همۀ آن موارد در زمان اندکی محّقق شــود و این 
ممکن نیســت. اصواًل، یک آســیب جامعۀ ایرانی نظریۀ »زود و زور« اســت 
کــه بنا به گفتۀ صاحب نظریۀ ســازگاری ایرانی، رویۀ رایــج در جامعۀ ایران 
اواًل، تعجیل در رســیدن به هدف اســت و دوم، به کاربســتن قوۀ قهریه برای 
رسیدن به آن است. چه  بســیار قوانین و تصمیمات و برنامه های جامعی که 
در دوره های کوتاه مدتی تصویب شــده تا از »برهۀ حساس کنونی« )که ظاهرًا 
همیشــگی اســت( گذر شود، اما چون در بررســی و نگارش آن تعجیل شده، 
هم تصمیم ناقص اســت و لذا به خوبی اجرا نمی شــود و هم چند برابر زمان 
اولیه باید صرف شــود تــا نواقص طرح اولیه گرفته شــود. درحالی که صرف 
وقت اولیه، هرچند در نظر اول زاید به نظر برســد، از بســیاری گرفتاری های 

بعدی جلوگیری می کند.5
یک نمونۀ روشــن از ایدۀ زود و زور، اصالحاتی اســت که مجلس در قانون 
انتخابــات انجام داده اســت و نوعًا پیش از انتخابات اســت نه پس از آن. 
آسیب شناســی انتخابات در زمان مناسب که شــائبه های سیاسی و اضطرار 
تغییر در آن نیســت، انجام نمی شــود. فهرســت اصالحات انتخابات مجلس 
عبــارت اســت از: اصالح 11 بهمن 1370 )انتخابات اســفند 1371(، اصالح 2 
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شــهریور 1374 )انتخابات اســفند 1374(، اصــالح 7 دی 1378 )انتخابات 
بهمــن 1378(، اصــالح 10 دی 1385 )انتخابات اســفند 1386(، اصالح 26 
فروردیــن 1386 )انتخابات اســفند 1386(، انتخابات 12 اردیبهشــت 1389 
)انتخابــات اســفند 1390( و اصالحــات اخیر آبان 1394 )انتخابات اســفند 

1394(. همین مســئله دربارۀ انتخابات ریاست جمهوری نیز صادق است. 
لرد کرزن )که در ســال 1889 در سمت خبرنگار روزنامۀ تایمز به ایران سفر 
کــرده  بود(، در کتاب ایران و قضیۀ ایران، در نقد برنامه های شــتابناک دورۀ 
 ”Festina Lente“ 6.رضاشاه، ایدۀ »شــتاب همراه با تأنی« را مطرح می کند
اصطالحی التینی اســت منسوب به آگوست، امپراتور معروف رم، که توصیه 
می کــرد: »برای اینکه کاری را نیک انجام بدهید، با تأنی شــتاب کنید«. این 
اصطالح در انگلیســی به معنای »به آرامی عجله کنید7« است و گاهی با این 

تعبیر بیان می شــود که »شتاب بیشتر، سرعت کمتر8«.
تأنی در کارهای مهم و اقناع افکار عمومی، آن بخشــی از مســئله است که 

کمتر دیده شده  است.

پینوشت
1. در حکــم نخســت وزیری مهندس بازرگان )16 بهمن 1357(، امام خمینی مشــروعیت 

حکــم خــود را چنین بیان کرده اند: »برحســب حق شــرعی و حق قانونی ناشــی از آرای 

اکثریــت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وســیع و 

متعدد در سراســر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده  است....«.

2. اصل 68 قانون اساســی صراحتًا تنها دلیل برای به تعویق انداختن انتخابات را جنگ و 

اشــغال بخش هایی از کشور می داند و تفســیر شورای نگهبان )سی آبان 1380( بر اساس 

همین اصل نیز هیچ تعویقی را نمی پذیرد.

3. نکتۀ مهم این اســت که، همان طور که گفته شــد، رویکرد حیثیتی دادن به انتخابات و 

پیوندزدن مشــروعیت نظام با آن، موجب شــده تا هرگونه اعتراض و مخالفت، حرکت در 

جبهۀ دشــمن قلمداد شود. در این روند، معترضان به سرعت تبدیل به مخالف می شوند و 

موافقان برای جلوگیری از سوء اســتفاده ها ســکوت می کنند. درحالی که لزومًا اعتراض ها 

به معنای مخالفت با نظام نیســت. ولی اصرار در برگزاری انتخابات در زمان مشــخص و 

فرصت کم پاســخ گویی به اعتراضات و البته عدم  پاسخ گویی مناسب توسط ناظران باعث 
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شــده تا در هر دوره انتخابات، اعتراضات بی پاســخی شــکل گیرد؛ اعتراضاتی که با اندکی 

تدبیر و الزام شــورای نگهبان به پاسخ گویی می تواند تمام شود.

4. از همین رو اســت کــه آنچه در مادۀ 72 قانــون انتخابات »اختیار« شــورای نگهبان 

دانســته شــده، باید »وظیفۀ« شــورای نگهبان باشــد؛ یعنی، »در صورتی که رسیدگی به 

شــکایات هریک از حوزه های انتخابات منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد« اعالم از 

رســانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان شمرده شده، درحالی که مردمی که در یک 

حوزۀ انتخابات رأیشــان باطل شده، »حق« دارند دالیل آن را بدانند.

5. دولت امریکا یکی از نمونه هایی اســت کــه در فکر بنیان گذاران آن، تأمل در اجرا دیده  

شــده و ممکن تلقی شــده  است، و توکویل در کتاب دموکراســی در آمریکا نوشته شده در 

1835، بــه عنوان یک ناظر خارجی مســئله را ایــن طور بیان می کنــد: »در تاریخ امریکا 

پدیده ای وجود دارد که بی ســابقه و بی نظیر اســت و آن این اســت که تنها در امریکاست 

کــه می بینیم ملت بزرگی پس از آنکه از طریــق قوۀ مقننۀ خود آگهی یافت که چرخ های 

حکومتی از کار ایستاده و متوقف است، بدون آنکه عجله و یا هراسی ابراز نماید به منظور 

چاره  جویی و بررســی وضع خود مدت دو ســال از هرگونه عمل و اقدامی خودداری نمود 

تا باالخره چاره را به دســت آورد و پس از به دســت آوردن راه حل، بدون آنکه قطره خون و 

یا اشــکی بر بشــریت تحمیل گردد، خود را داوطلبانه تســلیم آن نمود« )توکویل، 1383: 

137( و ایــن رویــه در تاریخ امریکا نادر نیســت. در اکتبر 2013، بــه دلیل عدم تصویب 

بودجه توسط کنگره، 16 روز دولت امریکا تعطیل شد و فقط خدمات ضروری ارائه می داد 

و اتفاقی نیز نیفتاد. اخیرًا نیز زمزمه های تعطیلی مجدد دولت امریکا شــنیده می شود.

6. کرزن می گوید: »برای اصالح ســریع ایران )باید شتاب با تأنی داشت و( نباید در صدد 

نقشــه های بزرگ افتاد که جز شکســت نتیجه ای ندارد. پروژه های عالی از قبیل کشــیدن 

خط آهن از شــمال به جنوب و از شــرق به غرب و مجهزکردن این ســرزمین با زرهی از 

کارخانه ها و کارگاه ها فقط به اتالف مال منجر خواهد گردید و بانی چنین نقشــه هایی را 

مآاًل بدنام خواهد کرد. اعطای عجوالنه برای ســاختن و پرداختن همه قسم اقالم وارداتی 

و صادراتی که در زیر آســمان یافت می شــود، از تلفن تا تنباکــو و از گالب تا میز رولت، 

متضمن نفعی پایدار نیســت و از این قبیل کارها، غالبًا چیزی جز انباشــتن کیســه های 

مباشــران آن هدفی در میان نخواهد بود... در بسیاری از نقاط باید راه های مالرو مقدم بر 

جاده و جاده مقدم بر خط آهن ســاخته شود« )كرزن، 1380: 753(.

7. Make haste slowly.
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8. More haste, less speed.
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   اقوام و انتخابات
 

          ابراهیم حاجیانی

عضو هیئت علمی دانشگاه  

مدیرگروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک

1.مقدمهوطرحمسئله
بخــش مهمــی از جمعیت و جامعۀ ایرانــی را اقوام و خرده فرهنگ هــای قومی، محلی 
و منطقــه ای تشــكیل می دهند و گرایش هــا، نگرش ها و كنش های آنــان در حوزه های 
مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاســی حائز اهمیت فراوان است. به  عبارتی، كّم و كیف 
جهت گیری های اقوام ایرانی نقش بســزایی در مســائل عمومی و روندهای جاری كشور 
دارد. از جملۀ این حوزه ها یا مسائل، موضوع انتخابات است كه به سبب تكرار و فراوانی 
انتخابــات در ایران، رابطه و نوع فعالیت اقــوام در برهه های انتخاباتی موضوعی مهم و 
قابل مطالعه و بررسی است. در  این  باره می توان به ابعادی همچون میزان و جهت گیری 
مشــاركت سیاســی اقوام و احتماالت آن و یا بحران ها و مشــكالت سیاسی و امنیتی 
مشــاركت اقوام در انتخابات و به  طور مشــخص منازعات دسته جمعی در مناطق قومی 
پرداخت. اما، آنچه در این وجیزه قابل تأمل اســت، بررســی وضعیت احتمالی مشاركت 
سیاســی اقوام در انتخابات مجلس شــورای اسالمی در پایان ســال جاری و پیشران ها، 
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عوامل و متغّیرهای مرتبط با آن اســت. بر این اســاس، ســؤال اصلی در اینجا آن است 
كه »میزان مشــاركت اقوام در انتخابات پایان ســال چگونه خواهــد بود و این موضوع 
تحت تأثیــر چه عوامــل و متغّیرهایی خواهد بود؟«. بنابراین، ماهیت این یادداشــت  تا 
حدودی آینده پژوهانه اســت و تالش می شود تا با نگاه بر سوابق پراكنده و نیز روندها و 
جریانات مشاهده شــده در تجارب و انتخابات گذشته، به چشم انداز و یا حداقل تأمالتی 
در خصــوص احتمال ها و آینده های محتمل در خصوص مشــاركت اقــوام در انتخابات 
پیــش رو بپردازد و پیش فرض اصلی نیز آن اســت كه در صورت دســتیابی به حداقلی 
از چشــم اندازها، نهادها، دســتگاه ها و مجریان امر انتخابات، پیش آگاهی هایی در این 
زمینه خواهد داشت و از ایجاد بحران ها، آشفتگی ها و بی نظمی های احتمالی پیشگیری 

خواهد کرد.
2.نگاهیبرروندومیزانمشارکتاقواموعواملمرتبطباآن

پرواضح اســت كه هرگونه تأمل دربارۀ مشــاركت سیاســی و انتخاباتی اقوام بایستی با 
عطف توجه به نوع انتخابات )مجلس شورای اسالمی، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری 
و شــوراها( و نیز قومیــت  یا منطقۀ فرهنگــی ـ  جغرافیایی خاص صــورت پذیرد و اما 
ازآنجاكه برخی ویژگی ها و روندهای مشابه در این میان وجود دارد و به چشم می خورد، 
ارائۀ تحلیل های اجمالی و كلی نیز امكان پذیر اســت، به ویژه آنكه ماهیت و مكانیســم 
برگزاری انتخابات مجلس شورای اســالمی با انتخابات ریاست جمهوری تفاوت اساسی 
و جــدی دارد. بــا این همه و با تأكید بر مرور اعداد و ارقام مشــاركت اقوام در انتخابات 
گذشــتۀ مجلس شورای اســالمی، باید گفت میزان مشــاركت اهالی مناطق قوم نشین 
به خصوص بلوچستان و كردستان عمدتًا باالتر از میانگین مّلی نرخ مشاركت بوده  است؛ 
همین طور میزان مشــاركت مناطق لرنشــین در مركز و غرب كشور )به خصوص لرستان، 
چهارمحال بختیاری و كهگیلویه و بویراحمد( نیز از ســایر استان ها باالتر بوده  است. این 
امر، كه به  وضوح بیشتری در انتخابات ریاست جمهوری قابل مشاهده است، تا حّدی باال 
بوده كه گاهی میزان مشاركت عملی و واقعی از نرخ جمعیت در سن رأی دهی هم باالتر 
می رود كه دالیل خاص خود را دارد. به همین ترتیب، شور و اشتیاق انتخابات و حرارت 
رقابت های سیاســی مربوط به كاندیداها در این مناطق بیشتر و جدی تر است، به نحوی 
كه معمواًل اعالم رســمی نتایج انتخابات در برخی از این مناطق همواره با شــكل گیری 
منازعات دســته جمعی و خشونت های كور پراكنده روبه رو می شود. در تحلیل چرایی این 
موضوع و باالبودن نرخ مشــاركت سیاسی اقوام ایرانی نباید فراموش كرد كه این مطلب 
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یــك ویژگی ذاتی كلیۀ مناطق محروم و كمتر توســعه یافتۀ كشــور اســت، به  نحوی كه 
معمواًل میزان مشــاركت سیاسی این مناطق از میانگین مّلی و به خصوص از استان های 
صنعتی و كالن شــهرها )به خصوص تهران، شــیراز، اصفهان، مشهد و تبریز( باالتر است. 
شاید علت اصلی این مهم را بتوان در ماهیت مشاركت كنندگان و انگیزه های مّلی، دینی 
و نیز پایگاه قوی تر مشــروعیت نظام جمهوری اسالمی در مناطق محروم كشور مالحظه 
كرد؛ به این معنی كه چون مقبولیت و جایگاه نظام در این مناطق قوی تر است، همدلی 
و همراهی آنها در كنش های انتخاباتی )كنشی از جنس ایرانی و فرهنگ سیاسی خاص 
ایرانیان( بیشــتر است و نظام رسانه ای و تبلیغی كشــور توانایی بسیج بیشتری در این 
مناطق دارد؛ ضمن آنكه نبایســتی تأثیرات خدمات گســتردۀ حمایتی، تأمینی و رفاهی 
نظام را در این مناطق )نســبت به گذشــته( از یاد برد. بنابراین، افزایش یا باالبودن نرخ 
مشــاركت در مناطــق قومــی را نیز تا حدودی می تــوان بر این پایه تحلیــل كرد، چراكه 
معمواًل مناطق قومی كشــور از حیث شــاخص های اقتصادی اجتماعی توســعه شرایط 
مناســبی ندارند و به خصوص استان بلوچستان و كردستان معمواًل در ردیف استان های 
كمتر توســعه یافتۀ كشــور، كه واجد نابرابری بیشتری هســتند، قرار می گیرند. افزون بر 
این، باید به مســئلۀ قوت هویت مّلی و گرایش هــای مركزخواهانه در این مناطق توجه 
كرد. برخالف تصّور كســان بســیاری كه گرایش های مّلــی را در اهالی این مناطق ناچیز 
می دانند، تحقیقات و بررسی های پیمایشی متعدد حاكی از آن است كه میزان تمایالت 
فرهنگی اجتماعی اقوام به ارزش های مّلی، جغرافیا، فرهنگ، ســنت ها،  تاریخ و میراث 
ایرانــی بســیار باالتر از فارس هاســت و اهالی این مناطق به جز در ُبعــد زبانی )تعلق به 
زبان فارســی( و نیز وفاداری به ُبعد سیاسی هویت مّلی )یعنی احساس نزدیكی درونی 
و قلبی با ارزش ها و نهادهای سیاســی(، در ســایر ابعاد به شــدت دارای تعلقات مّلی و 
وطنی هســتند و این مسئله )به خصوص در میان لرها( مشــهود است. این ارقام حتی 
در میــان ایرانیان عرب زبان، كردزبان و بلوچ هم باالتر از میانگین مّلی اســت. لذا، چون 
انتخابــات در ایــران نیز معمواًل رنگ و بــو و اهمیت »مّلی« پیــدا می كند و به گونه ای 
هویتی بازنمایی می شــود، طبعًا مشاركت گسترده تر اقوام ایرانی را نیز موجب می گردد. 
اما، از این دو مطلب كه بگذریم، مشــاركت اقوام در انتخابات مجلس شورای اسالمی و 
ســایر انتخابات بدان دلیل اســت كه اهالی این مناطق از فضای انتخاباتی به  عنوان یك 
فرصت بی بدیل برای مشاركت سیاسی بهره می جویند. در این زمینه دو توجیه مهم قابل 
طرح اســت: نخست آنكه انتخابات فرصتی برای »بیان هویتی« و اعالم حضور اقوام در 
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فضای سیاســی كشور اســت و امكان ارائۀ خود جمعی یا هویت قومی را به  عنوان یك 
كنشــگر سیاسی فراهم می سازد. علت اصلی این مطلب را هم باید در »فرصتی« دانست 
كه نظام سیاسی برای ابراز هویت ایجاد می كند؛ ُبعد دوم نیز به مسئلۀ مطالبات انباشتۀ 
اهالی مناطق قومی مربوط می شود. انتخابات شرایطی برای طرح مطالبات و تقاضاهای 
دسته جمعی اقوام به  وجود می آورد هرچند این مطالبات در سایر حوزه ها و از طرق دیگر 
نیز قابل طرح و پیگیری اســت، انتخابات )از نگاه آحاد شــهروندان و كنشگران قومی( 
هزینه های مربوط به آن را كاهش می دهد. به  عبارتی، اقوام تصّور می كنند امكان بیان و 
پیگیری تقاضاهای عمومی شان با كمترین هزینه در زمان انتخابات فراهم است. به این 
جهت است كه كاندیداهای هوشیار نیز با انگشت گذاشتن بر این نیازها، مطالبات خود را 
به  عنوان سخنگو و تریبون این مطالبات معرفی کرده و ادعای حل و فصل و پاسخ گویی 
به آنها را می کنند تا از این طریق حداكثر آراء را به سبد رأی خود و صندوق های اخذ رأی 
جلــب و جذب كنند. به همین ترتیب، علت اخذ رأی بــاالی كاندیداهایی كه معمواًل به  
عنوان كاندیدای منتقد شــناخته می شوند )مانند سیدمحمد خاتمی، مصطفی معین یا 
حسن روحانی( در انتخابات ریاست جمهوری قابل فهم می شود. در واقع، اقوام احساس 
می كنند از طریق این كاندیداها می توانند هویت متفاوت فرهنگی خود را به رخ كشــیده 
و از ســوی دیگر انتظار دارند كه این كاندیداها پیگیر مطالباتشــان در مركز كشور باشند. 
به همین ســیاق در سطح انتخابات مجلس نیز هر كاندیدایی كه بتواند خود را در موضع 
انتقــادی قرار داده، چهــرۀ قومی و محلی از خود به نمایش بگــذارد )مانند چهرگانی در 
انتخابات شــهر تبریز( با موج وســیعی از آراء روبه رو شــده و ســبد رأی خود را فربه تر 
می ســازد. نكتۀ مهم آنكه نباید تصّور كرد كه تمامی این مطالبات قومی الزامًا واگرایانه، 
تجزیه طلبانــه و براندازانه اســت، بلكه عمده و اكثر این درخواســت ها در چارچوب و در 
درون ساختار رسمی موجود قرار می گیرند و غیرساختارشكنانه هستند، اما چون تصّور بر 
آن است كه امكان طرح و پیگیری آنها در فضای غیرانتخاباتی میسور نیست، در هنگامۀ 

انتخابات تبلور عینی و ظهور بیرونی می یابند. 
از جهت دیگر، میزان مشاركت سیاسی در انتخابات مجلس به صورت طبیعی افزایش 
شدیدی می یابد و آن بدان دلیل است كه ماهیت رقابتی محلی )رقابت محلی( بیشتری 
در میان كاندیداها وجود دارد. توجه به این نكته مهم است: بافت جمعیتی و اجتماعی 
شــهرها و مناطق قوم نشین كشور كماكان ماهیت عشیره ای دارد و نقش وابستگی های 
خانوادگی و عشــیره ای كاندیداها در جلب آراء انكارناپذیر اســت. به عبارتی، نقش سران 
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قبایل، نخبگان قومی، خوانین و ســرداران و شخصیت های محلی در جهت دهی به آرای 
عمومی بســیار تعیین كننده اســت و به همین دلیل كاندیداها نیز می کوشند تا حداكثر 
استفاده را از وابستگی های قومی و عشیره ای خود کرده و با نزدیكی به مراجع غیررسمی 
قدرت سیاســی، رأی دسته جمعی و گروهی روســتاها و عشایر را به سمت خود هدایت 
كنند. این وضعیت در شهرهایی كه دو یا چند طایفۀ بزرگ قومی در كنار هم به سر می برند 
و رقابت محلی میان آنها هم شــدید باشــد حائز اهمیت بیشتری بود و تأثیر قاطعی در 
میزان مشــاركت سیاســی و نتایج انتخابات خواهد داشــت. به سخن دیگر، رقابت های 
محلی میان كاندیداها و تالش برای كسب آراء بیشتر در مناطق قومی فی النفسه موجب 
افزایش مشــاركت اقوام در انتخابات می شود. افزون بر این عوامل، باید به نقش عوامل 
سیاســی و تأثیرگذاری احزاب و گروه های سیاسی )خودی( هم اشاره كرد كه ضمن آنكه 
بر گرمی انتخابات می افزایند، مشاركت اقوام را دوچندان می كنند، به خصوص آنكه وقتی 
این احزاب ماهیتی مّلی داشته و در سطح فرااستانی فعالیت داشته  باشند. در مجموع، 
میزان مشاركت اقوام در انتخابات مجلس شورای اسالمی تابعی از شدت گرفتن مطالبات 
و تقاضاهای عمومی، مطالبات و تقاضاهای قومیـ  محلی، تعارضات عشیره ای و ساختار 
فرهنگی ـ قبیلگی حاكم بر شهرستان، نوع كنشگری كاندیداها و میزان یا سطح مداخلۀ 
ســران، خوانین، ســرداران و اقطاب اســت. بر این عوامل بایســتی نقش متغّیر تفاوت 
مذهبی را نیز افزود، چراكه در بســیاری از مناطق عالوه بر تفاوت قومی، تفاوت مذهبی 
نیز وجود دارد و شــكاف های اجتماعــی متراكم تری به وجود می آید كه ناشــی از اهل 
سنت بودن رأی دهندگان است. این متغّیر در اكثر شهرهای كردستان و آذربایجان غربی، 
تمامی بلوچســتان، اهل سنت ســاكن استان های گلستان، خراســان رضوی و جنوبی، 
جنوب فارس، هرمزگان، كرمانشــاه و تا حدودی بوشــهر قابل مشاهده است. به عبارتی، 
اقلیت گرایی مذهبی )اقلیت گرایی ســنی( در سطح متوسط در استان های بلوچستان و 
كردستان و نسبتًا خفیف در سایر استان ها موجبات مشاركت بیشتر اهل سنت را فراهم 
می سازد. اهل سنت ایران نیز با درنظر گرفتن تمایالت همگرایانۀ آنان، معمواًل نگرانی ها 
و تقاضاهای مذهبی دارند كه انتظار دارند منتخبانشان در مجلس شورای اسالمی آنها را 
پیگیری كنند. این مســئله هرچند در كردستان و آذربایجان غربی كم رنگ تر است )چون 
كردها بیشــتر و حداقل تاكنون بیشــتر قومی اند تا مذهبی(، در بلوچستان حائز اهمیت 
فراوان است. بنابراین، اهل سنت بلوچ از فرصت انتخابات مجلس برای طرح و پیگیری 
تقاضاهای دسته جمعی خود كه ماهیتی مسالمت آمیز و در نظام دارند، حداكثر استفاده 
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را می كننــد. این رویه در میان اهل ســنت قطعًا متأثر از رویــۀ مصالحه جویانه رهبران 
مذهبی اهل سنت به خصوص مرجع رسمی آنان در مسجد مكی زاهدان است كه همواره 
مشاركت فعال، مؤثر اما منتقدانه ای در انتخابات سراسری )مّلی( و محلی داشته اند؛ به 
عنوان مثال، مولوی عبدالحمید حمایت آشكاری را از خاتمی، كروبی، روحانی و هاشمی 
ابراز داشته  است و ازآنجاكه قاطبۀ بلوچ ها و تركمن ها و عرب زبان های ایرانی اهل سنت 
به شدت مذهبی هستند، موجبات مشاركت بیشتر آنها را در انتخابات فراهم كرده  است. 
مجمل كالم آنكه مشــاركت انتخاباتی اقوام ایرانی و اهل ســنت ناشــی از شكاف های 
ســاختاری )قومی ـ مذهبی( است و خوشــبختانه این تمایزات تاكنون باعث واگرایی، 
انفعال و عدم مشــاركت نشــده  و بالعكس مشاركت فعاالنه، مؤثر و پیگیر آنها را موجب 

گردیده  است.
3.آیندهنگریمشارکتسیاسیاقوامایرانیدرانتخاباتآتی

ســؤال، دغدغه و نگرانی جدی دیگری كه مطرح است دربارۀ پیش بینی میزان مشاركت 
سیاسی اقوام ایرانی در انتخابات پیش  روی مجلس شورای اسالمی در پایان سال جاری 
شمســی است كه با توجه به شــرایط جدید كشــور، آرایش احزاب و گروه های سیاسی، 
شــرایط بین المللی و منطقه ای و به خصوص استقرار دولت یازدهم )با شعار امید، تدبیر 
و اعتدال( مســئلۀ مهم و حائز اهمیتی اســت. بدیهی است هرچه میزان مشاركت اقوام 
در استان های مختلف به ویژه استان های مرزی باالتر باشد، ثبات نظام نیز ارتقا می یابد. 
به عبارتی، حفظ مشاركت سطح باالی اقوام در انتخابات بعدی بسیار مهم است. ضمن 
آنكه این مشاركت بایستی عمیق تر، داوطلبانه تر، متأمالنه تر و آگاهانه تر از قبل هم باشد 
تا از طریق آن رویكردهای همگرایانه و مركزگرایانه در اقوام بیش از پیش تشــدید شود. 
این مســئله به درستی و عمیقًا می تواند ماهیت تهدیدزدایی داشته  باشد و به  طور جدی 
تهدیدات ناشی از مداخالت خارجی قدرت های بزرگ، قدرت های منطقه ای و به خصوص 
جریانات ســلفی ـ تكفیری فعال در منطقه را دفع و زائل سازد و آنها را از جدار مرز ایران 
ناامید كند. به عبارت دیگر، هرچه مشاركت اقوام ایرانی به خصوص كردها و بلوچ ها باالتر 
باشد، تالش  رسانه ای تبلیغی و سیاسی جریانات خارجی و تكفیری ناكام تر شده و باعث 
قطع امید و چشمداشت آنها از حضور در مناطق مرزی ایران، پایگاه سازی و جذب نیروی 
جدید از میان اقوام ایرانی می شــود. بنابراین، تالش عمــوم نهادهای نظارتی، اجرایی، 
سیاسی، امنیتی و اطالعاتی باید در جهت ایجاد زمینه برای مشاركت حداكثری اقوام در 
انتخابات باشد و مخاطرات و ریسك های احتمالی مشاركت باال، بر هزینه های احتمالی 
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آن می چربد. اما، نخســت باید احتمال قوی تــر و محتمل الوقوع تر را با عنایت به برخی 
پیشران ها و عدم قطعیت های مربوط به آن حدس زده و ارائه كرد.

صــرف نظــر از مناقشــات نظــری و چالش هــای مطرح در حــوزۀ مطالعــات آینده 
)آینده پژوهی(، در صورتی كه بخواهیم قضاوت صریحی دربارۀ محتمل ترین ســناریو در 
خصوص میزان مشاركت اقوام ایرانی در انتخابات مجلس داشته باشیم، می توان حالت 
یا وضعیت »مشــاركت باال« و حفظ یا تداوم نرخ های قبلی مشــاركت انتخاباتی )مانند 
انتخابات مجالس قبلی را( برای مناطق قوم نشــین پیشــنهاد كرد یــا در نظر گرفت. به 
بیان ســاده تر، میزان مشــاركت اقوام در انتخابات آتی مجلس كماكان باالتر از میانگین 
نرخ مشــاركت مّلــی خواهد بود و تغییر اساســی در این  باره پدیــد نمی آید و رخدادی 
غافلگیركننــده )خارق العاده یا وحشــیانه( به وجود نمی آید. این ســناریو محتمل ترین 
حالت خواهد بود. در وهلۀ بعد ســناریوی بعدی )ســناریو دوم( احتمال مشاركت باالتر 
از دوره هــای قبلی خواهد بــود؛ یعنی، آنكه احتمال دارد میزان مشــاركت انتخاباتی در 
مناطق قوم نشــین از مشــاركت های قبلی آنان باالتر رود. این در حالی است كه می توان 
پیش بینی كرد كه این میزان در ســطح سایر اســتان ها و مناطق مركزی )غیرقوم نشین( 
به احتمال زیاد با افت نسبی و حداقلی روبه رو خواهد شد. لذا، اگر متهم به خوش بینی 
بیش از حد و ساده اندیشــی دربارۀ كّم و كیف مشــاركت سیاسی اقوام در آینده نشویم، 
اكنون الزم است كه مبانی و متغّیرهای پایداری كه موجبات تحّقق این سناریو را فراهم 
می سازند مرور كنیم و به بررسی پیشران های مؤثر بر مشاركت سیاسی بپردازیم تا نقطۀ 
عزیمت و خاســتگاه طرح این آیندۀ محتمل را روشــن و روش اســتدالل خود را تبیین 
کنیم و توضیح دهیم. بر اســاس روش های رایج در مطالعات آینده پژوهی كه عمومًا بر 
پیشــران ها اتكا دارند و منابع تغییر یا تداوم روندها را در كّم و كیف پیشران ها جستجو 
می كننــد، در اینجا نیز می كوشــیم تا وضعیت )احتمالی( پیشــران ها یا منابع تغییر را 

واكاوی كنیم. 
نگارنــده بــرای ایــن كار در ادامه از رویكرد یــا روش كالمنـ  فیلتر بــه  عنوان یكی از 
مهم تریــن روش های آینده پژوهی بهره می جوید. مطابق معمول، در هر گونه آینده نگری 
در اینجا نیز به مقوله های مهمی مانند نیروهای پیشــران  )به  عنوان منابع تغییر( و نیز 
»تغییــر در الگوها« توجه می شــود. در روش كالمن فیلتر هــم ضمن ابتناء بر روندها و 
تجارب گذشته، به بررسی حضور و یا تداوم نیروهای قبلی )بالتغییر( و حضور نیروهای 
جدید یا در حال تغییر توجه می شــود. در كل، تحلیل را با ابتناء بر كّم و كیف نیروها و 
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متغّیرهای جدید پیش خواهیم برد.
بر این اســاس، نخســت به تحلیل وضعیت نیروها، منابــع و متغّیرهایی كه تاكنون 
در میزان مشــاركت انتخاباتی اقوام مؤثر بوده انــد پرداخته و وضعیت مربوط به هركدام 
را حــدس می زنیم. دربارۀ آنچه تاكنون و در فراز قبلی بدان پرداختیم باید گفت بســیار 
بعید اســت تغییرات فاحشــی از الگوی موجود مشاركت سیاسی اقوام و عوامل پایه ای 
آن طــی چند ماه آینده به  وجود آید؛ یعنی آنكه میزان مطالبات و تقاضاهای عمومی و 
دسته جمعی اقوام كماكان مهم و جدی و برجسته خواهد بود؛ دو دیگر آنكه اقوام ایرانی 
تمایل دارند تا آنها را از طریق مسالمت آمیز و صندوق رأی دنبال كنند و بسیار بعید است 
كــه به دنبال راهــكار یا گزینۀ دیگری به جز انتخابات برای تحّقق درخواســت های قومی 
ـ مذهبی خود باشــند. همان طور كه آمار و ارقام توســعه ای و به خصوص شــاخص های 
توسعۀ انسانی )آموزش، بهداشت، رفاه و...( نشان می دهند، وضعیت اقوام و استان های 
قوم نشــین طی چهار ســال گذشته دچار تغییرات نســبتًا بهتری )در مقایسه با گذشته( 
شــده  اســت، هرچند ســطح توقعات آنان نیز اندكی افزایش یافته است، باعث شكاف 
بیشــتر بین انتظارات با واقعیت های جاری نشده  اســت كه پیامد آن نارضایتی بیشتر 
آنها )نســبت به چهار ســال گذشته( باشد. از ســوی دیگر، در میزان گرایش های هویتی 
)هویــت مّلی( و تعلقات مركزگرایانۀ اقوام ایرانی نیز بعید اســت تغییر محسوســی رخ 
داده  باشــد و آخرین پیمایش های تجربی نیز حاكی از قوت هویت مّلی )هویت ایرانی( 
مردم ســاكن در مناطق قوم نشــین اســت. این در حالی اســت كه طی 2-3 سال اخیر 
موج فعالیت های تبلیغی و رســانه ای گروه هــای قوم گرا )كردی، بلوچی، عربی، تركمنی 
و...( نیز دچار رشــد محسوســی نشده  اســت و یا حتی افت کرده  اســت. هرچند تعداد 
پایگاه های اینترنتی و شــبكه های تلویزیونی )ماهواره ای( قوم گرا اندك رشــدی داشته  
اســت، میزان مداخله و نفوذ عملی آنها در ذهنیت كنشگران قومی محدودتر شده  است 
و بنا به دالیلی همچون برجسته شــدن سبك های زندگی مدرن، زنانه شدن، شهری شدن، 
پزشكی شــدن، متأمالنه شــدن مردم كه تحت تأثیر سواد بیشتر )ســواد عمومی و سواد 
رســانه ای( بوده اند، اقوام چندان تحت تأثیر این رسانه ها قرار ندارند و در عوض پیوندها 
و ارتباطات میان فرهنگی و میان قومی آنها در اثر رشــد شــاخص هایی مانند گردشگری 
داخلی، خدمت ســربازی، آموزش عالی و... بیشــتر هم شده  اســت و سرمایۀ اجتماعی 
عام )یا مّلی( اقوام اندكی ارتقا پیدا كرده  اســت. به همین منوال تغییرات محسوســی 
در ســاختار عشیره ای و قومی رخ نداده  اســت و به  رغم مدرن شدن بیشتر مظاهر زندگی 
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و درپیش گرفتن ســبك های زندگی مدرن و فراغت محور شدن گروه های مختلف سنی و 
جنســی به خصوص جوانان، طیف رأی دهندگان سنتی در مناطق قومی هنوز تحت تأثیر 
فرهنگ عشیره ای خود هستند و رقابت های محلی و بین  قومی بر كنش های سیاسی و 
انتخاب های مردم نافذ و تعیین كننده اند؛ ضمن آنكه چهره های جوان منتقد و معترض 
در سطح شهرهای قوم نشین نیز بیشتر شده اند كه خواهان پیگیری مطالباتشان از طریق 
انتخابات و مشــاركت سیاســی مؤثر در انتخابات هستند. به  عبارتی، گرایش قوم گرایانه 
)در چارچوب وضع موجود( نیز حفظ یا حتی تشــدید شده  است كه موجب رقابتی شدن 
فضای انتخابات خواهد شــد. به همین منوال، تفاوت های مذهبی )و جنبش سیاســی 
اهل ســنت( نیز در این سال ها فعال تر شده، اما این مطالبات در چارچوب مسالمت آمیز 
دنبال می شــود. متغّیر پیشــران دیگری كه به صورت ســنتی در مشاركت سیاسی اقوام 
مؤثر بوده، فضای هنجاری ایجادشــده در كشور برای تهییج و بسیج عمومی مردم است 
كــه این عامــل نیز در آینده )چند ماهــۀ پیش رو( قطعًا به  وجــود خواهد آمد و باعث 
تداوم مشــاركت سیاسی سنتی مردم خواهد شــد. عامل دیگر نیز ایجاد فرصت سیاسی 
برای مشــاركت از سوی نظام است كه بعید اســت عملكرد نهادهای نظارتی در خصوص 
بررســی صالحیت كاندیداها تغییر محسوســی پیدا كند و مالحظــات و رویه های قبلی 
توسط شورای نگهبان و سایر نهادهای ذی ربط به صورت حداقلی )یعنی مشابه دوره های 
قبــل( دنبال خواهد شــد. بنابراین، اگــر بخواهم بر مبنای روند گذشــته قضاوت كنیم، 
تغییر محسوسی در پیشران ها و عوامل تأثیرگذار در انتخابات قبلی رخ نداده است و لذا 
مشاركت انتخاباتی )به  عنوان متغّیر وابسته( نیز در چند ماه آینده به همان سیاق قبلی 
رخ خواهد داد. اما در این میان، چند متغّیر جدید و بسیار مؤثر نیز در 3-4 سال اخیر به 
میدان آمده  اســت كه هم تأثیر متغّیرهای قبلی را )به نفع افزایش مشاركت اقوام باال( 

می برد و هم اینكه خودشان باعث افزایش مشاركت اقوام در انتخابات آینده می شوند.
از جملۀ این متغّیرها یا نیروهای جدید باید به اســتقرار دولت یازدهم در ســال 1392 
و پیامدهای آن طی دو ســال گذشــته در عرصۀ عمومی كشور اشــاره كرد. صرف نظر از 
هرگونه پیشــداوری و تعصب سیاســی ـ  جناحی باید اذعان كرد كه شــكل گیری دولت 
جدید و شــعارهای آن به خصــوص امیدآفرینی و تدبیرگرایــی آن باعث دلگرمی هرچه 
بیشتر عموم مردم و نیز اقوام و خرده فرهنگ های ایرانی شده و آنها را نسبت به فعالیت 
سیاســی مسالمت آمیز تشجیع و ترغیب کرده  اســت. حمایت علنی نخبگان اهل سنت 
و اقوام از آقای روحانی در فرایند انتخابات گذشــتۀ ریاست جمهوری و حفظ پیوندهای 
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سیاســی دولت با آنها )از كانال فعالیت های مشــاركت رئیس جمهوری در حوزۀ اقوام و 
اقلیت ها( موجب حفظ انگیزه های قبلی آنان شده و خواهد شد. همین طور فضای امید 
اجتماعی ایجادشده نیز بر مردم و نخبگان قومی تأثیرگذار بوده و باعث افزایش مشاركت 
سیاســی آنها خواهد شــد، به خصوص آنكه در چند ماه آینده احزاب سیاســی نزدیك به 
دولت نیز فعالیت بیشــتری کرده و شــاخه ها و شعبات آنها در اســتان های مختلف از 
جمله اســتان های قومی و مرزی فعال خواهند شد و عرصه را برای مشاركت و جریانات 
رقیب دولت تنگ تر می كنند و این امر باعث تقویت انگیزه های مشــاركت سیاســی آنها 
خواهد شــد. بنابراین، شكل گیری دولت یازدهم فضای عمومی را برای مشاركت سیاسی 
اقوام از كانال های مختلف دامن می زند و اشتیاق آنان را برای حضور بر سر صندوق های 
رأی بــه  طور معنــاداری افزایش می دهد. در ادامۀ همین منبع یا پیشــران  باید به تأثیر 
جدی مذاكرات هسته ای و توافقنامۀ برجام، صرف نظر از سرانجام یا پیامدهای عینی و 
عملی آن، در چند ماه باقی مانده اشــاره كرد. در واقع، توفیق دولت یازدهم در رسیدن به 
توافق هســته ای ضمن آنكه موجب امید و نشاط اجتماعی و عمومی شده  است، پایگاه 
اجتماعی دولت را نیز تقویت كرده و افكار عمومی متمایل به حمایت بیشتر از عملكردها 
و رفتارهای متعادل دولت شــده  اســت )هرچند نیروهای مخالف نیز در مقابل تمایلی 
فراوان بر امیدزدایی از مردم دارند(. بنابراین، در صورت فعال شــدن احزاب و كاندیداهای 
متمایل به دولت، مشاركت عمومی نیز افزایش خواهد یافت. دیگر منبع پیشران و مؤثر، 
نحوۀ عملكرد نهادهای نظارتی بر انتخابات مجلس است؛ به این معنی كه هرچه فضای 
بازتری برای تأیید صالحیت ها ایجاد شــود، طبعًا میزان مشاركت نیز ارتقا خواهد یافت. 
در این زمینه باید به نحوۀ تعامل و گفتگوی دولت یا شــورای نگهبان اشــاره كرد كه در 
صورت دســتیابی به توفیق در این تعامالت، مشــاركت اقوام نیز تقویت خواهد شد. در 
ُبعد داخلی، دیگر نیروی مهم غیبت جریانات سیاســی معارض در فضای عمومی كشور 
و فقدان جایگاه جدی برخی جریانات تروریســتی قوم گرا یا تروریســتی است كه گهگاه 
با اقدامات ایذایی مانند گروگان گیری، آدم ربایی و یا كمین به اقدامات خشــونت آمیزی 
دســت می زنند كه این خود باعث فاصله گرفتن بدنۀ اقوام از آنها شده و باعث مشاركت 
سیاســی بیشتر آنها می شود. از سوی دیگر، برخی رقابت های داخلی بر سر منابع محدود 
محیط زیستی مانند نگرانی های مربوط به آلودگی هوا در خوزستان و یا مسائل دریاچۀ 

ارومیه، هامون و تالش برای كاهش آنها نیز موجب مشاركت بیشتر مردم خواهد شد.
در ُبعد خارجی نیز مهم ترین متغّیر جدید و تأثیرگذار بر مشــاركت سیاسی اقوام )برای 
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انتخابات آتی( مشــاهدۀ شرایط آشــفته و به هم ریختۀ منطقۀ خاورمیانه )و به خصوص 
افغانستان، عراق، سوریه و...( است كه باعث نگاه به درون نخبگان اقوام و تغییر هرچه 
بیشتر جهت گیری آنان از خارج به داخل كشور می شود. در این چارچوب نخبگان قومی 
می كوشــند تا از طریق مشاركت سیاســی و انتخاباتی به مطالبات خویش نزدیك شوند. 
همچنیــن، متغّیر جدید دیگر حضــور و فعالیت جریانات افراطی ســلفی و تكفیری در 
منطقه و آن ســوی مرز است كه موجب مرزبندی هرچه بیشتر اقوام و اهل سنت ایرانی 
از این  گونه جریانات خارجی شــده و باعث تقویت تمایالت و رفتارها در نظام می شــود. 
در مجموع و بر اســاس تغییراتی كه در آرایش سیاســی نیروهای موجود در كشور پدید 
آمده و تحــّوالت فرامرزی و بین المللی )از جمله توافقنامــۀ برجام و فعالیت جریانات 
تكفیری و افراطی(، احتمااًل تمایل به مشــاركت سیاسی اقوام تا حدودی حتی باالتر از 

قبل هم خواهد بود.
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   بررسی هویت مورد نظر گفتمان جمهوری اسالمی ایران در 
قبال زنان و تأثیرات برساخته شدن این هویت زنانه در شکل گرفتن 

الگوی رأی آنها در هنگامۀ انتخابات
 

                    سید محمدمهدی خویی

                      دانشجوی دکترای رسانه و مطالعات فرهنگی، دانشگاه لندن

در تاریخ جمهوری اســالمی ایران پس از انقالب اسالمی سال 57، همواره میزان 
مشــارکت عمومی در انتخابات برگزارشده، از جانب حاکمیت معیاری برای اثبات 
مشروعیت و مقبولیت این نظام نزد شهروندان در نظر گرفته شده است. رأی دادن 
در انتخابات از جانب گفتمان جمهوری اســالمی و صدا های رسمی این گفتمان، 
همواره به تأیید این نظام توسط شهروندان تعبیر و معیاری برای هژمونیک بودن 
این گفتمان در نظر گرفته شده  است. اما، مسئله اینجاست که میزان هژمونیک بودن 
یک گفتمان، به لحاظ نظری، از یک فعالیت سیاسی و یا اجتماعی مانند رأی دادن 
در انتخابات منتج نمی شــود، بلکه هژمونیک بودن یک گفتمان به معنای مداخله  
و تأثیرگذاری این گفتمان در برســاختن هویتی است که منجر به انجام دادن یک 
فعل سیاســیـ  اجتماعی توســط شــهروندان با حمل معنایی خاص خواهد شد. 
لذا، در هنگامۀ انتخابات پرســش اصلی برای بررســی میزان هژمونیک بودن یک 
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گفتمان، پرســش از هویت سیاســی ای  اســت که بر مبنای آن یک شهروند اقدام 
به مشــارکت در انتخابات و رأی دادن به گزینۀ مطلــوب خود می کند. این هویت 
سیاسی محصول سوژه  ســازی گفتمان ها و هویت یابی شهروندان در قبال معانی 
مرجح گفتمانی است که توفیق بیشتری در همراه کردن هویت شهروندان با معانی 
مرجح گفتمانی خود داشته  است. هژمونی یک گفتمان همواره بر اساس دو معیار 
اصلی بررســی می شــود: 1. میزان رضایت افراد از قبول معانی مرجح این گفتمان 
در قبال دال ها و نشــانه هایی که امکان داشــتن معانی مختلف و متفاوتی را در 
گفتمان های دیگر دارند؛ 2. میزان ســرکوبی که یک گفتمان در قبال افرادی اعمال 
می کند که هویت آنها بر اساس نزدیکی به گفتمان های غیر و یا رقیب شکل گرفته 

است. لذا، هژمونیک بودن یک گفتمان ترکیبی از عناصر رضایت و سرکوب است.
با درنظر گرفتن شرایط قانونی برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسالمی ایران، 
عملکرد شورای نگهبان و نظارت استصوابی این شورا را بر روند انتخابات می توان 
به عنوان سویه از تالش گفتمان جمهوری اسالمی ایران در نظر گرفت که با حذف 
عناصــر نامطلــوب گفتمانی، در صدد صیانت از معانی مرجــح فعلی این گفتمان 
و حفاظت از خطوط قرمز ترکیب بندی گفتمان جمهوری اســالمی اســت. باید به 
این نکته توجه شــود که حذف عناصر نامطلوبی کــه امکان مرجح کردن معنی ای 
غیر از معانی مطلوب گفتمان هژمونیک دارند، در بررســی هژمونی گفتمانی امری 
منفی تلقی نمی شــود، بلکه به عنوان شــیوه ای گفتمانی در سوژه ســازی در نظر 
گرفته شــده  است که حامل معنایی ارزشی نیســت، بلکه تالشی است منطقی از 
جانب گفتمان ها برای تثبیت و یا رســیدن به مرحلــۀ هژمونیک بودن. لذا، تالش 
برای هژمونیک بودن در اینجا به معنای حذف عناصری اســت که امکان برهم  زدن 
نظــم معانی گفتمانــی حاضر را دارنــد و در ُبعد نظری در مقایســه با فرایندهای 

رضایت سازی، حامل بار و یا ارزشی منفی و مذموم نیست. 
از ســوی دیگر، همان طــور که آمد، گفتمان جمهوری اســالمی ایــران احتیاج 
به برســاختن نوعی از هویت سیاســی نزد شــهروندان خود دارد که بر آن اساس 
شــهروندان تصمیم به مشــارکت در انتخابات گرفته و احتمااًل دســت به انتخاب 
گزینه ای بزنند که در جهت منافع گفتمان جمهوری اسالمی برای هژمونیک ماندن 
اســت؛ یعنی بر اساس معانی گفتمانی خود در بین شهروندان رضایتی ایجاد کند 
که بر آن اساس دست به انجام عملی سیاسی یعنی شرکت در انتخابات بزنند. لذا، 
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پرسش اساسی اینجا مطرح می شــود که نوع مطلوب هویت سیاسی نزد گفتمان 
جمهوری اســالمی برای گسترش در بین شهروندان کدام است؟ یافتن پاسخ برای 
این پرســش میّســر نمی شــود مگر با یافتن این نوع مطلوب هویت سیاســی در 
بازنمایی های رسمی گفتمان جمهوری اســالمی ایران. پرسش اصلی این جستار 
این است که این نوع مطلوب هویت سیاسی نزد گفتمان جمهوری اسالمی ایران 
در قبــال زنان به عنوان بخش بزرگی از جامعه که امکان مشــارکت در انتخابات و 
انجام عمل سیاسی دارند کدام است و برساختن این هویت چه تأثیرات احتمالی  

در الگوی رأی دادن این قشر دارد؟
همچنین، بررسی این بازنمایی ها و فهم نوع مطلوب سوژگی گفتمان جمهوری 
اســالمی به معنای فهم نیمی از راه اســت، چراکه متعاقبًا توفیق گســترش این 
معانی نزد شــهروندان نیز باید مورد بررســی قرار گیرد، زیرا بر اساس ارجاع نظری 
به مفهوم بازنمایی، بر اســاس شرایط زمینه ای، مخاطبان امکان فهم و برساختن 
معانی ای از بازنمایی را دارند که کاماًل می تواند مغایر با مطلوب گفتمانی باشد که 

با میانجی بازنمایی سعی در سوژه سازی دارد.
استوارت هال در کتاب معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی بر آن است که سه نوع 
نظریۀ  متفاوت از بازنمایی در اعصار گذشــته مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته 
است: نوع نخســت نظریات بازتابی بازنمایی است. در نظریات بازتابی بازنمایی، 
میانجــی بازنمایی، بازتابی از جهان واقعی را همان طور که هســت ارائه می دهد. 
زبان در حالت کلی و اشکال متفاوت میانجیگری در دیگر حاالت باعث آن خواهند 
شــد که واقعیت جهان از خالل آنها به گونه ای آینه وار بازتاب پیدا کند و مخاطب 
واقعیت را در خالل بازنمایی آن توسط میانجی های مختلف درک می کند. در این 
نوع رویکرد، جهان خارج غیر از اشکال مادی آن، متضمن نوعی واقعیت و حقیقت 
در معنا نیز هست که این حقیقت پیشینی تنها توسط میانجی ای که بتواند آن را 
بازنمایی کند قابل فهم و درک اســت؛ نوع دوم بازنمایی مورد توجه هال، نظریات 
تعمدی هســتند. نظریات تعمدی بر این امر تأکید دارند که معنایی پیشــینی در 
جهان وجود ندارد و بازنمایی های متفاوت از جهان، تنها معانی مرجح ســازندگان 
پیام را منتقل می کنند. فهم از جهان خارج تنها وابســته به این اســت که فرد در 
معرض چه نوع بازنمایی ای از جهان خارج قرار می گیرد. در اینجا زبان و یا هرگونه 
شــکل بازنمایی از جهان خارج، به عنوان ابزاری در دست سازندگان پیام هستند. 
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در هر دو نوع نظریات گفته شــده، زبان و یا هر میانجی دیگر، فی نفســه قابلیت 
اضافه کردن معنا را بیشــتر از آن چیزی که در جهان خارج اســت و یا بیشتر از آن 
چیزی که سازندۀ پیام طلب کرده است، ندارد؛ سومین رویکرد به مسئلۀ بازنمایی، 
که هال خود از مدافعان این نوع رویکرد اســت، برای بازنمایی وجهی برســاختی 
قائل اســت. با توجه به رویکرد نظریات برساختی به مسئلۀ بازنمایی، معنا توسط 
و درون زبان برساخته می شود. شایان ذکر است که زبان در این معنایی که مقصود 
هال اســت شــامل هر نوع ابزاری می شود که توســط آن بتوان معنا انتقال داد و 
به بازنمایی پرداخت. لذا، انواع گفتاری، نوشــتاری، شــنیداری و تصویری انتقال 
معنا، زیرمجموعۀ شکل کلی زبان قرار می گیرد. در این نوع رویکرد، معنا در خالل 
پروسۀ بازنمایی شکل می گیرد. معنایی پیشینی برای جهان خارج متصّور نیست 
و این شــیوۀ بازنمایی اســت که برای نشــانه های خارجی، معنای مرجح متصّور 
می شــود. اما، این معنا لزومًا آن چیزی نیســت که سازندۀ پیام طلب کرده است، 
بلکه شــرایط زمینه ای که طــی آن بازنمایی صورت می گیرد و همچنین شــرایط 
زمینه ای که طی آن بازنمایی ارائه شــده فهم و دریافت می شــود، در مرجح سازی 
معنایی متفاوت در خالل بازنمایی، اهمیت حداکثری دارند. لذاست که پیام های 
متفاوت در زمینه های متفاوت به طور متفاوتی فهم می شوند. در این نوع رویکرد 
نیــز وجود جهــان خارج نفی نمی شــود، بلکه مدافعان این رویکــرد معتقدند که 
فهم جهان خارج در خالل پروســه ای صورت می گیرد که طی آن مفاهیم ایجاد و 
نشــانه ها معنادار می شوند )بازنمایی(. اصل ارتباط کنشگران اجتماعی با یکدیگر 
نیز بر اساس معانی ای اســتوار است که در خالل پروسه های بازنمایی مانند زبان 
شکل گرفته است. در نهایت، بحث های هال پیرامون برساخته بودن معنا، وی را به 
مفهوم فوکویی گفتمان می رساند. فوکو بر آن است که به جای زبان باید از گفتمان 
به معنای یک نظام بازنمایی استفاده کرد. گفتمان ها از منظر فوکو اعمالی هستند 
که به صورت نظام مند شــکل دهندۀ ســوژه هایی هستند که خود سخن می گویند. 
گفتمان ها دربارۀ سوژه ها صحبت نمی کنند و هویت سوژه ها را مشخص نمی کنند، 
بلکه گفتمان ســازندۀ هویت سوژه هاست و در فرایند کنش سوژه ها، دخالت خود 
را پنهــان می کند )فوکــو، 1392: 49(. گفتمان های متفــاوت و مختلف، راه های 
متفاوتــی را برای فهــم ارائه می دهند و این تفاوت بین افراد مختلف بر اســاس 
گفتمانــی که طی آن دنیا و یا یک جنبه از آن را فهم می کنند، از تفاوت گفتمانی 
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این فهم نشــأت می گیرد. لذاســت که گفتمان ها، ســازندۀ هویت های متفاوتی 
برای افراد متفاوت هســتند )یورگنسن و فیلیپس، 1393(. اگرچه بحث پیرامون 
گفتمان و اشکال متفاوت تحلیل گفتمانی بحثی است طوالنی و خارج از حوصلۀ 
این نوشــته، در ادامه تنها به دو خصلت مهم گفتمانی اشاره خواهم کرد. خصلت 
نخست آن است که اشــکال گفتمانی فهم و مرجح سازی معانی، اشکالی ابدی و 
آرمانی نیســتند، بلکه گفتمان ها اشــکالی از فهم و مرجح سازی معانی را در قبال 
جهان خارج ارائه می دهند که تاریخی و زمان مند هستند. لذا، امکان تغییر در فهم 
و مرجح شــدن معانی متفاوت در ارتباط بــا دال های ثابت در طول تاریخ و با گذر 
زمان متصّور اســت. خصلت دوم آن است که گفتمان ها برسازنده و هویت دهنده 
به ســوژه هایی هســتند که قدرت از طریق آنها اعمال می شــود و نه ابژه هایی که 
قدرت بر آنها اعمال می شــود. لذا، افرادی که توســط گفتمان های متفاوت خود را 
هویت یابــی کرده اند، هرچند ناخواســته، در اعمال قدرت عاملیت دارند و و قدرت 

گفتمانی از طریق آنهاست که اعمال می شود.
یکی از ابزار اصلی گفتمانی برای بازنمایی معانی مرجح خود و سوژه ســازی در 
قبال این معانی، ابزار رســانه است. پرقدرت ترین رسانه در شرایط کنونی ایران که 
در جهت سوژه ســازی بــرای گفتمان خاصی اعمال نفوذ می کند، بخش ســیمای 
رســانۀ مّلی اســت؛ یعنی، تلویزیون دولتی جمهوری اســالمی ایران، با توجه به 
انحصار قانونی تولیدی که در اختیار دارد و همان طور که بررســی تاریخ این رسانه 
بعد از انقالب اسالمی نشــان می دهد، همواره در جهت سوژه سازی برای گفتمان 
جمهوری اســالمی ایران اقدام و تالش کرده اســت. لذا، بررسی بازنمایی های این 
رســانه عیانگر نوع مطلوب سوژه سازی نزد گفتمان جمهوری اسالمی ایرانی است 
و امــکان فهم معانی مرجح این گفتمان را در قبال دال ها و نشــانه های مختلف 

میّسر می سازد.
همان طور که ذکر شــد، ازآنجایی که نوع ترکیب بنــدی معانی مرجح گفتمان ها 
زمانمند و وابســته به شرایط زمینه ای است، با توجه به تولیدات رسانۀ مّلی پس 
از انتخابات مناقشــه برانگیز ســال 88، نوع مطلوب ســوژگی مــورد نظر گفتمان 
جمهوری اسالمی ایران در قبال زنان در بازنمایی های این رسانه، می تواند عیانگر 
مطالبات این گفتمان از شــهروندان، در مواجهه با هویت زنانه باشد. هویت زنانۀ 
مطلوب گفتمان جمهوری اســالمی در بازنمایی های صورت گرفته در ســریال های 
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رســانۀ مّلی، بیانگر برجسته کردن نقش همسری ـ مادری در قبال زنان است. طی 
تحقیق )خویی، 1394( صورت گرفته در بررسی بازنمایی مطلوب گفتمان جمهوری 
اسالمی در قبال داّل زن، تولیدات این رسانه بیانگر مرجح سازی معانی همسری ـ 
مادری در قبال این داّل است. بررسی سریال های پخش شده در سیمای رسانۀ مّلی 
بعد از تابستان سال 88 بیانگر این امر هستند که گفتمان جمهوری اسالمی ایران 
در صدد تقلیل نقش اجتماعی زنان به نقش های همسری و مادری است.  اگرچه 
این امکان وجود دارد که سیاســت کلی رسانۀ مّلی در دوران قبل از انتخابات سال 
88 هم بر همین منوال بوده باشــد، بر اســاس قاعدۀ زمانمندی و زمینۀ محوری 
ترکیب بندی گفتمان ها، تدقیق در بررســی نوع ترکیب بندی معانی مرجح گفتانی، 
مستلزم بررسی این معانی در شرایط زمینه ای خاص و در زمان مشخص است، لذا 
بر اســاس ارجاع به قاعدۀ منطقی »اثبات شــیء نفی ما عدا نمی کند«، در تحقیق 
یادشــده، معانی مرجح گفتمان جمهوری اسالمی ایران در قبال داّل زن، از خالل 

تولیدات رسانۀ مّلی در دوران پس از انتخابات سال 88 بررسی شده است.
با توجه به معنای مرجح گفتمان جمهوری اسالمی در قبال داّل زن که همسری 
ـ مادری اســت، می توان اســتنباط کرد کــه این گفتمان از زنــان مطالبه ای برای 
تأثیر گــذاری اجتماعی و سیاســی ندارد و تنها نقش تربیتــی و حمایتی در صدد 
شــکل دادن و ایجــاد محیط دلپذیر خانوادگی برای زنان قائل اســت. این مدعا بر 
اســاس نتایج تحقیق نگارنده در بررســی و تحلیل گفتمان ســریال های پربینندۀ 
ســیمای مّلی بعد از تابســتان سال 88 شکل گرفته اســت. در خالل این تحقیق، 
نگارنده در صدد پیداکردن نوع مطلوب سوژگی گفتمان جمهوری اسالمی در قبال 
مقوالتی بوده اســت که یکی از آنها داّل زن اســت و این نوع مطلوب ســوژگی از 
خالل تحلیل گفتمانی تولیدات پربینندۀ رســانۀ مّلی حاصل شــده است. از سوی 
دیگــر، در همین تحقیق، با پرســش از 90 نفر از زنان طبقۀ متوســط تهرانی که بر 
اساس نمونه گیری استاندارد انتخاب شدند، بررسی شده  است که 52 درصد از این 
زنان پذیرفتن نقش همســری و مادری را اصلی ترین نقشی می دانند که زنان باید 
اختیــار کنند و تنها 8 درصد از مصاحبه شــوندگان معتقد بودند که پذیرفتن فقط 

نقش همسری و مادری تقلیل نقش زن در جامعه است.
بنابرایــن، به نظر می رســد که نــوع هویت یابی زنان با پذیرش نقش همســری 
و مــادری، مطابق با معانی مرجح گفتمان جمهوری اســالمی بوده اســت و نوع 
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مطلوب ســوژگی این گفتمان در میان زنان طبقۀ متوســط شهر تهران هژمونیک 
اســت و این زنان با پذیرفتن این نقش، تبدیل به ســوژه های گفتمان جمهوری 
اسالمی ایران شده اند و یا سوژگی آنها تثبیت شده  است. مضاف بر این، در خالل 
مصاحبه های صورت گرفته با زنان طبقۀ متوسط تهرانی، پرسش هایی از این گروه 
برای روشن شدن موضع آنها در قبال داّل سیاست شد. در مواجهه با این پرسش ها، 
فقــط 10 درصد از پرسش شــوندگان موضعی سیاســی اتخاذ کردنــد و بر این باور 
بودند که باید در امور سیاســی مداخله کرد؛ 90 درصد یا سیاست برایشان اهمیتی 
نداشــت و یا ترجیح دادند که پیرامون مســائل سیاسی صحبت نکنند و سیاست 
را مختص سیاســیون می دانستند و بر این باور بودند که تغییرات سیاسی نقشی 
در زندگی ایشــان ندارد. در میان این نود درصد، موضع اکثریت مصاحبه شوندگان 
نفی سیاســت به عنوان امری مضموم و دردسرســاز بود. واضح است که فهم این 
مصاحبه شوندگان از مقولۀ سیاست تقلیل یافته شده به دعواهای جناحی سیاسی 
بــود و متعاقبًا نفی سیاســت به معنــی مداخله در این مجــادالت. بنابراین، این 
مصاحبه شــوندگان سیاســت را در معنایی تقلیل یافته شــده درک می کردند و در 

همان معنا هم به نفی سیاست به عنوان امری غیرضروری باور داشتند.
اما مســئلۀ مناقشه برانگیز در برساخته شدن این نوع از هویت این است که حال 
که گفتمان جمهوری اســالمی ایران توانسته است سوژه سازی مطلوب خود را در 
قبال داّل زن انجام دهد و تبدیل به گفتمانی هژمونیک در برساختن هویت زنانه 
باشــد، تأثیر این هویت برســاخته که کاماًل غیرسیاسی و حتی سیاست زدایی  شده 

است، در انجام یک عمل سیاسی که رأی دادن در انتخابات است، چگونه است. 
نکتۀ مغفول در برساخته شدن این هویت زنانۀ غیرسیاسی و یا سیاست زدایی شده، 
در اینجــا اهمیــت می یابد. با توجه به آنچه در باال ذکر شــد و امکان برســاختن 
معنایی متفاوت توســط شهروندان از مطلوب گفتمانی که بازنمایی معانی مرجح 
خــود را انجام می دهد، این هویت نه تنها سیاســت زدایی شــده  اســت، بلکه این 
هویت غیرسیاســی به شدت غیر ایدئولوژیک هم هســت. این بدان معناست که 
زنان طبقۀ متوســط شــهر تهران، عالوه بر پذیرش نوع مطلوب سوژه گی گفتمان 
جمهوری اســالمی در گرفتن نقش  ســنتی زن به عنوان همسر و مادر، انتظاراتی 
مــدرن نیــز از زندگی اجتماعی خــود دارند؛ یعنی، هویت برســاختۀ این طبقه از 
زنان محصولی از پذیرش نقش های ســنتی و داشتن انتظاراتی مدرن است. این 
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انتظارات مدرن در اشــکال مختلف، ســبب فاصله گیری ایــن بخش از جامعه از 
ارزش های ایدئولوژیکی می شود که گفتمان جمهوری اسالمی بر اساس آنها نقش 
همســری و مادری را برای زنان برگزیده اســت؛ یعنی، زنان این طبقه از ســویی 
نقش سنتی همسری و مادری را قبول کرده اند، اما سبب هویت یابی با این نقش، 
انتخاب ارزشی و ایدئولوژیک آنها نیست، چراکه از سوی دیگر سبک زندگی بخش 
اعظمــی از این زنان مغایر با ایده های ارزشــی و ایدئولوژیــک گفتمان جمهوری 
اسالمی مانند حجاب و یا کارکردن تمام وقت در خانه و مسئولیت پذیری به عنوان 
زن کاماًل ســنتی است. بنابراین، می توان گفت پذیرش نقش همسری و مادری از 
جانب زنان نه تنها امری ایدئولوژیک نیســت، بلکه به شدت غیرایدئولوژیک است 
و ارزش های ایدئولوژیک گفتمان جمهوری اســالمی ایران در برساخته شــدن این 
نقــش برای زنان تأثیر گذار نبوده اند، بلکه وجــوه کارکردی پذیرش این نقش برای 
زنان اهمیت داشته  است. در خالل تحقیق ذکرشده، با بررسی ای که در میان زنان 
طبقۀ متوســط تهرانی انجام شــده  اســت، فقط 12 درصد این زنان دالیل پذیرش 
نقش همســری و مادری را دالیلی ایدئولوژیک می دانستند و بقیۀ وجوه کارکردی 
این نقش مانند ســختی کارکردن، میل به بروز هرچه بیشتر زنانگی، داشتن وقت 
بیشتر برای خرید و تفریح، آسایش درون خانه، زنانه نبودن محیط های کاری و از 
این دست دالیل را در برجسته کردن نقش همسری و مادری در قبال زنان پراهمیت 
شــمردند. همچنین، زنانی که شــاغل بودند و یا کارکردن را مغایر با پذیرش نقش 
همســری و مادری نمی دانستند، تعریفشان از کار، کارهای زنانه بود که عمدتًا به 
کارهای پاره وقت به عنوان منشی و یا اپراتور، فروشندگی در مغازه و یا کار در مهد 
و مدرسه محصور می شــد. بر این اساس، این زنان کارکردن را امری ضروری برای 
خــود در نظر نمی گرفتند و تأثیرگذاری اجتماعی خــود را در پرورش فرزندان و یا 

حفظ و نگه داری از حریم خانواده می دیدند.
بنابراین، هرچند گفتمان جمهوری اســالمی در برجســته کردن نقش همسری و 
مادری در قبال زنان موفق و هژمونیک بوده اســت، این هویت بر اساس خواست 
ایــن گفتمان در ارتبــاط با ارزش های ایدئولوژیکش شــکل نگرفته اســت، بلکه 
سیاســت زدایی شــکل گرفته، حتی ارزش های ایدئولوژیک گفتمان حاکم در قبال 
زنان را هم به محاق فرستاده است و برساخته شدن این هویت غیرسیاسی در قبال 
ســبک زندگی زنان طبقۀ متوسطی، سبب قوت گرفتن نظام هایی شده  است که به 
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دنبال کسب حداکثر منفعت از این هویت سیاست زدایی شده اند؛ نظام هایی که به 
عنوان مثال می توان به شیوع و گسترش مراکز خرید شهری به  عنوان نمونه هایی 

از خروجی آنها اشاره کرد.
تأکید بر روی نوع هویت یابی زنان طبقۀ متوســط شهر تهران، نه به منزلۀ تقلیل 
جامعۀ ایرانی به طبقۀ متوســط تهرانی، بلکه به معنی تأکید بر تأثیرگذاری الگوی 
مشــارکت سیاســی این طبقه در مقاطع حساســی مانند انتخابات است. نوذری 
)1382( بر این نظر اســت که الگوی توسعۀ اقتصادی و سیاسی جامعۀ ایرانی از 
دوران ظهور طبقۀ متوســط مدرن تحت تأثیر برنامه های مدرنیزاسیون رضا پهلوی، 
تابعــی از تأثیرگذاری حکومت ها در همراه کردن ایــن طبقه با ایده های خود بوده 
اســت. همچنین، نارضایتی این طبقه از حکومت ها در دوران مختلف سبب ایجاد 
بحران مشــروعیت در نظام های سیاســی جامعۀ ایرانی شــده است )آبراهامیان، 
1377(؛ به عنوان مثال، نوذری )1382( انقالب اسالمی ایران را هم انقالب طبقۀ 
متوســطی می داند که بر اساس نارضایتی این طبقه از سیاست گذاری های پهلوی 
شکل گرفته است. همچنین، در بررسی الگوی رأی این طبقه در انتخابات گذشته 
در نظام جمهوری اسالمی، تأثیرگذاری این گروه بر روند و نتایج انتخابات مشهود 
اســت؛ به عنوان مثال، انتخاب آقای ســید محمد خاتمی در سال 76، رأی آوری 
مجدد وی در ســال 80، ترکیب نماینده های مجلس ششم، انتخاب آقای محمود 
احمدی نژاد در ســال 84 تحت تأثیر تحریم انتخابات، شــکل گیری وقایع پس از 
انتخابات ســال 88 و مطالباتی را که منجر به رأی آوری آقای حســن روحانی در 
ســال 92 شــد، می توان تابعی از تأثیرگذاری طبقۀ متوســط شــهری و مطالبات 
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی این طبقه دانســت. این بدان معناست که اگرچه 
میزان رأی داده شــده به منتخبــان انتخابات تنها محصور به رأی طبقۀ متوســط 
نمی شــود، مطالبات طبقۀ متوســطی که در حالت کلی می تــوان از آن به عنوان 
»اصالح« نام برد )باتامور، 1993(، در ســطح جامعه چنــان رواج پیدا می کند که 
بخش قابل  توجهی از گروه های حاشیه ای و طبقات فرودست در غیاب نیرویی که 
بتواند مطالبات آنهــا را یکپارچه و قابل ارائه کند، تحت تأثیر هژمونی اقتصادی و 
فرهنگی طبقۀ متوســط، مطالبات طبقۀ متوسط را به عنوان معیار برای رأی دادن 

در انتخابات برمی گزینند )بیات، 2010(. 
لذا، اگرچه الگوی رأی دهی زنان طبقۀ متوســط، الگویی تأثیر گذار بر روی روند 
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و نتایج انتخابات اســت، این طور به نظر می رســد که عاملیت سیاســی این قشر 
در انتخاب گزینۀ مورد نظر خود به شــدت ســرکوب شده  باشد. نکتۀ قابل  توجه در 
هنگامۀ انتخابات این است که تأکید گفتمان جمهوری اسالمی ایران در رسانه های 
رســمی این گفتمان در هنگامۀ انتخابات به مشــارکت این گــروه در انتخابات با 
نشــان دادن مصاحبه  ها و گزارش های نامتعــارف و ورود زنان بدحجاب و به قاب 
تصویر صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران تنها کارکردی که دارد، باالبردن میزان 
مشــارکت این قشــر از جامعۀ ایرانی در انتخابات است و این به رسمیت شناختن 
تفاوت در رســانۀ مّلی سبب برساخته شدن هویت سیاسی مستقل برای این زنان 
نخواهــد شــد، بلکه عامل ترغیب این زنان برای مشــارکت در انتخابات اســت و 
هویت سیاســی که بر اساس آن انتخاب شــکل خواهد گرفت، هویتی است که بر 
اســاس دو فاکتور ذکرشده برساخته شده اســت. به زعم نگارنده و با درنظرگرفتن 
برساخته شــدن هویت سیاست زدایی شــده و غیــر ایدئولوژیک بــرای زنان طبقۀ 
متوســط تهرانی، الگوی فعالیت سیاسی توسط زنان را در عمل رأی دادن و شرکت 
در انتخابات می توان به دو بخش اصلی تقســیم کرد: 1. الگوی رأی دادن این زنان 
به شدت تحت تأثیر افراد دیگر شــکل می گیرد و تابعی است از تحلیل سیاسی  که 
عمدتًا توسط مردان در خانواده ها شکل گرفته است، چراکه این مردان در حقیقت 
بــه عنوان میانجی فهم زنان از امر سیاســی عمل می کننــد؛ 2. مطالبۀ این زنان 
در رأی دادن مطالباتی حق محور نیســت، بلکه مطالباتی اســت در جهت بهترکردن 
شــرایط عینی زندگی آنها بر اساس هویتی که اواًل سیاست زدایی شده  است و دوم 
غیرایدئولوژیــک. این گزاره ابــدًا به معنی نفی و یــا نادیده گرفتن حضور زنان در 
جامعه نیســت، بلکه به معنای تشریح کیفیت حضور این زنان و تأثیرگذاری آنها 

در جامعه و مشارکت سیاسی آنهاست. 
با درنظرگرفتن این واقعیت که گروه زنان، به عنوان نیمی از جامعۀ ایرانی، نقشی 
اساســی در باالبردن میزان مشــارکت عمومی در انتخابات و متعاقبًا مشــروعیت 
نظام جمهوری اســالمی ایران بازی می کنند، نکتۀ حائز اهمیت در اســتنتاج این 
الگوی رأی دادن این است که رأیی که زنان بر اساس الگوهای یادشده به صندوق 
می اندازند هرچند به شدت تعیین کننده است، بر اساس عاملیت آنها در تشخیص 
سیاســی و یا مطالبۀ حقوق خود شکل نگرفته اســت؛ یعنی، دو فاکتور اصلی در 
این الگوهای رأی دادن مغفول مانده اســت: نخست عاملیت در تشخیص سیاسی 
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و دوم مطالبۀ حقوق. 
لذا، مدعای این جســتار در این برهۀ تاریخی و با توجه به شــرایط زمینه ای که 
در خالل آن هویت یابی مذکور توســط زنان شــکل می گیرد این است که پتانسیل 
سیاســی ای که به شــدت می تواند در نتیجۀ انتخابات تعیین کننده باشــد نه تنها 
مغفول مانده است، بلکه تحت تأثیر قرار گرفته است. فعال کردن این پتانسیل توسط 
هرکــدام از گروه های درگیر در انتخابات می تواند به شــکل گیری نیروی عظیمی 
منجر شــود که نهایتًا می تواند منجر به پیروزی این گروه در انتخابات شــود. باید 
توجه شود که در اینجا منظور از پتانسیل های مغفول، برنامه های سیاسی ای است 
که با توجه و با درنظرگرفتن خطوط قرمز گفتمان جمهوری اســالمی در مواجهه با 
زنان، می توانند در برساختن هویتی تالش کنند که اواًل سیاست زدایی شده نباشد و 
دوم اینکه به حقوق خود واقف باشد. لذا، با توجه به نوع سوژگی مطلوب گفتمان 
جمهوری اســالمی در قبال زنان که در بازنمایی های این گفتمان در رســانۀ مّلی 
مشهود است، این نوع هویت سیاسی مطلوب گروه سیاسی ای است که بیشترین 
نزدیکــی را به صدایی دارد که از رســانۀ مّلی برمی خیــزد و از طرفی دیگر این نوع 
هویت سیاســی درست در همان راستا که صداوسیما و گفتمان جمهوری اسالمی 
طلب کرده اســت برساخته نشده، زیرا به شــدت غیرایدئولوژیک و در برخی موارد 

مغایر ارزش های ایدئولوژیک گفتمان جمهوری اسالمی است.
فهــم فعلی هویت زنان، که به مدعای این جســتار به شــدت غیرایدئولوژیک و 
سیاست زدایی شده است، این امکان را برای گروه های سیاسی ذی نفع در انتخابات 
فراهم می آورد که برنامه های سیاسی خود، به خصوص در مواجهه با زنان را طوری 
طراحی و تبلیغ کنند که برای آنها امکان حداکثری برای کسب رأی را فراهم آورد. 
ایــن امکان را در انتخاب و به کار گیری دو اســتراتژی کلی می توان در نظر گرفت: 
نخســت، بهره گیری از برساخته شــدن فعلی هویت زنان با شاخصه های ذکرشده 
و به کارگیری اســتراتژی هایی که امکان نزدیکی این هویت سیاست زدایی شــده را 
با برنامه های تبلیغاتی برای کســب رأی تشدید می کند. این استراتژی هماهنگ 
با تالش های گفتمان جمهوری اســالمی با به کار گیری راهکاری هایی برای هرچه 
بیشــترکردن مشارکت در انتخابات اســت؛ به عنوان مثال، تالش های رسانۀ مّلی 
در هنگامۀ انتخابات برای به رسمیت شــناختن بیشتر منطق تفاوت با نشان دادن 
مصاحبه های نامتعارف در صداوســیما با زنانی که حجاب مطلوب گفتمان رسمی 
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را ندارند، تالشــی است برای بیشــترکردن میزان مشارکت. اما، نکتۀ حائز اهمیت 
این اســت که این به رسمیت شــناختن بر پایۀ همان هویت سیاست زدایی شــده 
و غیرایدئولوژیک بنا شــده اســت و این به رسمیت شــناختن به معنی ظهور نوع 
سوژه ســازی جدیدی توســط گفتمان جمهوری اســالمی نیســت، بلکه به معنی 
بهره گیــری حداکثری در باالبردن میزان مشــارکت در انتخابات از هویتی اســت 
که برســاخته شده است؛ دوم، فعال کردن پتانســیل های عاملیت داشتن زنان در 
انتخاب های سیاســی )اینجا رأی دادن در انتخابات( بر اســاس تأکید بر حقوق و 
عاملیــت مغفول ماندۀ ایــن گروه در عرصه های سیاســی و اجتماعی. به کارگیری 
این استراتژی در حقیقت فعال کردن پتانسیل های تغییر است. این پتانسیل های 
تغییر هنگامی که فهم درســتی از خطوط قرمز گفتمانی جمهوری اسالمی وجود 
داشــته باشــد نه تنها هژمونی این گفتمان را تضعیف نمی کننــد، بلکه به هرچه 
هژمونیک ترشدن این گفتمان کمک خواهد کرد. فعال کردن پتانسیل های تغییر در 
این بررســی به معنی تالش برای برساختن هویتی برای زنان طبقۀ متوسط است 
که در عرصۀ فردی واقف بر حقوق مغفول ماندۀ مشــروع و قانونی خود و در عرصۀ 
اجتماعی مطالبه گر این حقوق از طرق مشــارکت سیاسی تأثیرگذار مانند رأی دادن 
در انتخابات باشد. بدیهی است که انتخاب استراتژی دوم توسط جناح های درگیر 
در انتخابات امکان بیشتری را برای محّقق شدن امر سیاسی در معنای تأثیرگذاری 
برای بهبود شــرایط زیســت اجتماعی فراهم می آورد و تأکید بر استراتژی اول به 
سیاســت زدایی بیشــتر از عرصۀ اجتماعی منجر خواهد شــد که می تواند عواقبی 
جبران ناپذیــر در ضربه زدن بــه هژمونی گفتمان جمهوری اســالمی ایران در طول 
زمان به همراه داشــته باشد. بنابراین، محّقق شــدن وعدۀ جناب آقای روحانی در 
تدوین حقوق شهروندی، با تأکید بر حقوق شهروندی گروه  های مختلف اجتماعی 
از جمله زنان، می تواند شــروع مسیری باشد برای آگاهی بخشی به شهروندان در 
راســتای برساخته شدن هویتی که در عرصۀ سیاسی عاملیت تأثیرگذار داشته و در 

عرصۀ اجتماعی حق محور و مطالبه گر باشد.
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   وندالیسم انتخاباتی؛ تخریب اموال عمومی یا تخریب افکار عمومی؟
 

                           محمدمهدی رحمتی

             عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن

1.مقدمه
نزدیک به یک قرن اســت كه ایران تحّوالت موسوم به مدرنیزاسیون را تجربه كرده است. 
از جملــه مهم ترین تحّوالت اجتماعی در این دوران، تغییراتی در مبنای اقتدار اجتماعی 
و دگردیســی تدریجی آن از نوع ســنتی به گونۀ قانونی ـ عقالنی سبب شکل گیری رفتار 
سیاســی و اجتماعی جدیدی شد. آشکارترین جلوۀ این تحّول، شکل گیری سازوکارهای 
نوین برای مشــارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش در قالب برگزاری انتخابات است. 
تبلیغات را می توان یکی از مهم ترین ســازوکارهای کارزار انتخابات به شمار آورد. هدف 
نوشتۀ حاضر بررسی اجمالی یکی از وجوه آسیب شناسانۀ انتخابات و رفتار متناظر با آن 
اســت که در قالب فعالیت های مربوط به تبلیغات انتخاباتی خود را نمایان می سازد. در 
این نوشته رفتار مذکور در چارچوب مفهوم وندالیسم/ ویرانگری و با تأکید بر جنبه های 
تأثیرگذار بر افکار عمومی مورد بررســی قرار می گیرد. ویرانگری با هر انگیزه در همه حال، 
در ســطح جامعه، به جز تحمیل زیان های مالی و اقتصادی، از نظر اجتماعی و فرهنگی 
نیــز آســیب هایی بر جامعه وارد می آورد و ســبب کاهش احســاس اعتمــاد و افزایش 



	 	 	 	ایران	در	آستانۀ	انتخابات											     98

بی مســئولیتی نســبت به اموال عمومی می گــردد. برای مطالعۀ دقیــق و علمی پدیدۀ 
وندالیســم/ ویرانگری انتخاباتی، مانند هر موضوع دیگر، نیاز به انجام پژوهش نظام مند 
وجــود دارد، اما نوشــتۀ حاضر با ارجاع بــه تجربه های بازتاب داده شــده در مطبوعات و 

رسانه ها و نیز تجربۀ زیستۀ نویسنده تنظیم شده است.
وندالیســم/ ویرانگــری )Vandalism( در اصطالح به مفهوم تخریــب اموال عمومی 
اســت و جزو آسیب های اجتماعی به شمار می آید. وندالیسم را نوعی روحیۀ بیمارگونه 
تعریف می کنند که فرد یا افراد مبتال به آن به تخریب تأسیسات عمومی نظیر تلفن  های 
عمومی، صندلی اتوبوس های شــهری، مترو و ترن های مســافربری، باجه های پست و 
تلگراف و نظایر آن تمایل دارند. به نظر بسیاری از اندیشمندان اجتماعی، وندالیسم یک 
بیماری مدرن و نوظهور اســت که به مثابۀ معضلی اجتماعی از حدود نیم قرن پیش به 
این سو شکل گرفته   است. امروزه، در همۀ شهرهای بزرگ شاهد ویرانگری تعمدی اموال 
عمومی و رفتار غیرمســئوالنه و ضد اجتماعی افرادی هستیم که به شکل های گوناگون 

به اموال عمومی آسیب وارد می سازند.
اگر بخواهیم با اتکای صرف به مفهوم کالســیک وندالیســم در ســطح برداشــت ها و 
تفســیرهای رایج از آن متوقف شــویم، بســیاری از جنبه های آســیب زا و ویرانگر این 
مفهــوم در ارتبــاط با مقولۀ انتخابــات و تبلیغات انتخاباتی نادیده گرفته شــده و مورد 
غفلــت قرار می گیرند و فقط جنبه های ملموس آن از منظر تأثیری که بر محیط فیزیکی 
زیســت شــهری ـ آلودگی در و دیوار و معابر شهری به واســطۀ توزیع و پخش نامناسب 
پوســترها، عکس ها، بنرها، تراکت هــا و مانند آن ـ مورد توجه قــرار می گیرد. درحالی که 
وجه اخیر به رغم هزینه هایی که بر شــهروندان و شــهرداری ها تحمیل می کند و زحمتی 
که بر دوش کارکنان فعال در حیطۀ پاک ســازی شــهر می گذارد، تأثیری عمدتًا موقتی و 
ناپایدار داشــته و به سادگی قابل ساماندهی و برطرف کردن است. در این نوشته، با الهام 
از تقســیم بندی کالســیک و دوگانۀ فرهنگ به دو وجه مادی و غیرمادی، وندالیســم را 
در دو وجه فیزیکی/ مــادی و غیرفیزیکی/ غیرمادی گونه بندی کرده ایم که اولی ناظر به 
ســوژه هایی مانند اشــیاء، اجسام، ساختمان ها، وســایل، معابر و مانند آن در فضاهای 
عمومی اســت؛ و دومی معطوف به آبرو، اعتبار، شهرت و نیکنامی، حیثیت و شخصیت 
افراد در فضاهای عمومی است. وجه مشترک هر دو نوع وندالیسم و ویرانگری بیان شده، 
بازتاب و تأثیر آنها بر فضای عمومی جامعه اســت. صرف نظر از تفاوت مطرح شــده در 
باال، دامنۀ تأثیرگذاری ویرانگری فیزیکی محدود به حیطۀ مکانی عمل انجام شده است، 
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هرچند تأثیر رفتاری و هنجاری آن محدود به مکان نیســت . در مقام مقایسه، ویرانگری 
غیرمادی که معطوف به تخریب افکار و احوال عمومی است، از دامنۀ تأثیرگذاری بسیار 
بیشــتری برخوردار اســت و رویارویی با آن نیــز در قالب اقدامــات فیزیکی امکان پذیر 
نیســت. به همین منظور، در نوشتۀ حاضر بر جنبه های غیرفیزیکی/ غیرمادی وندالیسم 

و ویرانگری انتخاباتی تأکید شده است.
2.جلوههایغیرمادیوندالیسم/ویرانگریانتخاباتی

1. هزینه های بی حدو حصر و پرهزینه و اســراف برخی از نامزدهای انتخاباتی، ولخرجی و 
ریخت و پاش بی حســاب در قالب هایی مانند خرید رأی به صورت نقدی و یا شــیوه های 
دیگر، توزیع پول و سفره گســتردن ها جزو آســیب هایی اســت که در تبلیغات انتخاباتی 
صــورت می گیرد. صرف نظر از اینکه چنین رویه هایی به نوعی تحقیر مخاطب و توهین 
به شــعور او اســت، گاه به راحتی در رفتار مخاطبان تأثیر گذاشته و ناخواسته آنان را در 
مســیر منافع و مقاصد فرد یا جناح خاصی قرار می دهد. این هزینه های باال بعضًا باعث 
شــده تا سرمایه ساالری جایگزین شایسته ساالری شده و افرادی که تنها به سرمایۀ مالی 

و اقتصادی خویش تکیه دارند، وارد عرصۀ تصمیم گیری سیاسی کشور شوند.
2. بی صداقتی، که خود را در شــکل هایی مانند اســتفادۀ نادرست از عناوین آکادمیک 
مانند دکتر و مهندس و بزرگ نمایی در مورد پیشــینه و توانایی ها، استفاده از محبوبیت 
و مقبولیت افراد مشــهور برای باالکشــیدن خود، دادن قول ها و وعده هایی که خارج از 
حیطۀ وظایف و توانمندی های نمایندگی اســت، متبلور می ســازد. با توجه به الگوبودن 
این فعالیت ها در جامعه، بی صداقتی افزون بر شکل گیری انتظارات و چشمداشت های 
اشــتباه، غیرواقعی و نابجا در میان برخی از گروه های جامعه، سبب می شود تا مردم در 
تشخیص افراد صالح و نامزدهایی که رعایت اخالق را می کنند، دچار خطا شده و نتوانند 

انتخابی آگاهانه انجام دهند.
3. تخریب و تحقیر و نیز ورود به حریم شــخصی ســایر نامزدها، به جای معرفی خود 
و مهیاکردن زمینه برای مقایســۀ منطقی بین نامزدها، آســیب دیگری است که فضای 
جامعه را به ســوی التهاب و گاه بحران ســوق می دهد. این نوع تبلیغات بعضًا بر فضای 

عمومی پس از انتخابات نیز اثر نامطلوب می گذارد.
4. قوم گرایــی، خویشاوندســاالری و فرهنگ قبیله گرایی که از آســیب های جدی در 
انتخابات اســت. بر اساس پژوهش های انجام شده و بررسی آمارهای وضعیت اجتماعی 
و اقتصادی و ترکیب جمعیتی برخی از اســتان ها،1 مالحظه می شــود که فضای قومی و 
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قبیله ای متأثر از ســاختار ایلی و خویشــاوندی در تبیین رفتار انتخاباتی تأثیر دارد و گاه 
افراد با اتکا به همین ساختار به نمایندگی انتخاب می شوند. چنین رویه ای در درازمدت 
ســبب می شود تا نقض غرض شــود و فرایند انتخابات به نوعی به ضد خود تبدیل شود، 
چراکه اگر شهروندان احساس کنند به حقوق آنها بی توجهی شده است و از جانب گروه ها 
و قبایل و طوایف بزرگ تر نادیده گرفته شده اند، انگیزه های الزم را برای مشارکت در امور 

سیاسی و اجتماعی از دست خواهند داد.
5. شــایعه پراکنی یکی دیگر از آســیب های انتخابات اســت که فضــای انتخاباتی را 
مسموم و شرایط انتخاب را مخدوش می کند. انتخابات شائبه دار بدون شک آسیب ها و 
هزینه های سیاســی و اجتماعی سنگینی را بر منافع مّلی جامعه وارد می کند و موجب 

کاهش اعتماد عمومی مردم می شود.
6. پایبندنبــودن کاندیداها به وجدان و اخالق سیاســی و تالش در جهت حذف رقیب 
انتخاباتی از هر شــیوۀ ممکن! و نیز ایجاد شائبه مبنی بر اینکه دستگاه های تبلیغاتی و 
رسانه ای کشور مانند تریبون های نماز جمعه یا صداوسیما برای حمایت از یک کاندیدای 
خاص بســیج شده اند. تردید نیســت که چنین رویه هایی سبب کاهش مشروعیت نظام 

در میان مردم و جامعه می شود و منافع مّلی را در معرض آسیب جدی قرار می دهد.
3.قانونچهمیگوید؟

فصل ششــم »قانون انتخابات مجلس شورای اســالمی« به مقولۀ تبلیغات اختصاص 
دارد. مــادۀ 64 بــه طور مشــخص به ممنوعیــت درج آگهی یا مطلب علیــه نامزدهای 
انتخاباتی در مطبوعات و نشــریات تأکید دارد. مــادۀ 65 نیز ضمن تأکید بر ممنوعیت 
و مجازنبــودن تبلیغ داوطلبان نمایندگی و طرفــداران آنان علیه داوطلبان دیگر و توجه 
صرف به شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظر، بر ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت 
نامزدهــای انتخاباتی برای عموم و جرم بودن آن تأکید کرده اســت. در مادۀ 66، ارتکاب 
این موارد جرم محسوب شده است: 1. خرید و فروش رأی؛ ... 3. تهدید یا تطمیع در امر 
انتخابات؛ ... 7. توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معّین در ورقۀ رأی توسط افراد متفرقه 
در محل اخذ رأی؛ ... و 12. توصیه به نوشــتن اسم کاندیدای معّین در ورقۀ رأی از طرف 

اعضای شعبۀ اخذ رأی و ناظران و بازرسان.
بررسی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی در بخش تبلیغات نشان می دهد 
كــه هرچند این قانون در بســیاری از موارد اصول حاكم بر انتخابــات را مورد توجه قرار 
داده اســت، در مورد برخی مسائل مهم اخالقی مانند صداقت و رفتار مناسب انتخاباتی 
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نامزدهــا دارای ابهام اســت. همچنیــن، در این مواد قانونی هیچ اشــاره ای به کمیت و 
کیفیــت هزینه های تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی ـ که به صورت بالقوه می تواند منشــأ 

رفتار ویرانگر در عرصۀ انتخابات باشد ـ نشده است.
4.سخنپایانی

شکل جدید ویرانگری و وندالیسم، که در فعالیت های انتخاباتی متبلور شده و معطوف 
به اعتبار، شخصیت و حیثیت افراد است و به ظاهر غیرملموس است، با محور قراردادن 
اخالق جامعه، به تعبیر فوکویی، تأثیری به مراتب شــدیدتر، مخرب تر و دهشــتناک تر از 
ویرانگری فیزیکی دارد که معطوف به اشیاء و سوژه های فیزیکی است. ویرانگری روانی، 
شــخصیتی و اخالقی تأثیــر پایدارتری بر افکار عمومی می گــذارد و تبعات آن صرفًا در 
محدودۀ اشــخاصی که موضوع ویرانگری قرار می گیرند باقی نمی ماند، بلکه در درازمدت 
با تأثیرگذاری بر فرهنگ عمومی جامعه و رفتار آنها، اخالق را به زوال می کشاند و سبب 
سست شــدن بنیان های اخالقی مردمان می گردد. همچنین، اتخاذ چنین شیوه هایی در 
تخریب و ویرانگری ـ که می توان بر آن تبلیغات منفی و ویرانگر نام نهاد ـ با الگوسازی، به 
فضاهای غیرسیاسی نیز رخنه و سرایت می کند و با توجه به تأثیرگذاری میدان سیاست 
بــر جامعه، نوعی الگوی منفــی را رواج می دهد. این تلقی رواج پیدا می کند که می توان 
از شیوه های غیراخالقی برای از میدان خارج کردن رقبا و حریفان استفاده ـ سوءاستفاده ـ 
کرد. افزون بر این، استمرار چنین الگوهای رفتاری، ضمن کاهش مشروعیت حکومت و 
نهادهای آن به تدریج ســبب می شود که قبح و پلشتی رفتار و اعمال نامناسب فرهنگی 
و اجتماعی از میان برداشــته شــده و گروه هــای اجتماعی به اتخــاذ چنین روش ها و 

رویه هایی روی بیاورند.
آســیب های برشــمرده در فعالیت های انتخاباتی نشــان می دهد که جامعۀ ما به رغم 
برگزیدن انتخابات به عنوان یک ســازوکار مدرن، در عمل گاه به برخی شــیوه ها دســت 
می یازد که با اندیشۀ مدرن در تضاد و تعارض قرار دارد. به رغم وجود چالش های گوناگون 
در انتخابات سراسر دنیا ـ اعم از جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت ـ، خصوصیات برخی 
از تنگناها و چالش های موجود در انتخابات کشور حاکی از این است که در برخی موارد، 
همان گونه که در رویارویی با بســیاری از پدیده های مدرن بعضًا دچار ناهمخوانی میان 
وجه مادی و غیرمادی فرهنگ هســتیم و جنبۀ غیرمادی فرهنگ ـ ارزش ها و هنجارها ـ 
از بخــش مــادی ـ  ابزارها ـ عقب مانده اســت، در این حیطه نیز از برخــی جنبه ها به این 
پس افتادگی فرهنگی )Cultural Lag( دچار هســتیم. بی تردید، یکی از مهم ترین وجوه 
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این پس افتادگی فرهنگی نبوِد احزاب یا عملکرد نامناسب آنها در کشور ما بوده است. در 
جوامع امروزی، احزاب ایفاگر نقشی مهم هستند و شرط اولیۀ حکومت های دموکراتیک، 
وجود احزاب اســت. احزاب سیاســی با کارکردهایی از قبیل گسترش مشارکت سیاسی، 
ایجاد مشــروعیت، یکپارچگــی مّلی، آموزش های سیاســی و جامعه پذیری سیاســی، 
می توانند در شــکل دهی جامعۀ مدنی مؤثر واقع شــوند. به نظر بسیاری از اندیشمندان 
سیاســی، هر کشــوری که بخواهد در راه توسعه و پیشرفت گام بگذارد، ناگزیر از پذیرش 
احزاب خواهد بود. بی تردید، احزاب سیاسی در جریان نوسازی یک جامعه نیروی مهمی 

به شمار می آیند.

پینوشت
1. در این مورد، می توان به مقالۀ ســعید مقیمی با عنوان »آسیب شناسی رفتار انتخاباتی رأی دهندگان 

در ایران؛ مطالعۀ موردی مجلس هفتم« اشاره کرد. در:

http://www.homopersicus.ir/article/187.

همچنین، رجوع شــود به گزارش نشســت »مشــارکت انتخاباتی اقوام در ایران در پرتو سیاست رسانۀ 

مّلی«، فصلنامۀ مطالعات انتخابات، س 1، ش 1، پاییز 1391.



   اقتصاد انتخابات مجلس
 

                           علی سرزعیم

یاست جمهوری                       دکترای اقتصاد و مشاور اقتصادی مرکز بررسی های استراتژیک ر

1.مقدمه
امروزه، وجود نظام پارلمانی یا همان مشروطیت یکی از ارکان مهم دمو کراسی قلمداد 
می شــود. نگاه غالب به این نهاد نگاهی سیاسی اســت، اما کارکرد اقتصادی مجالس 
)پارلمان ها( از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرد. 
به همین دلیل، این نوشــتار نخســت به فلســفۀ اقتصادی وجود پارلمان و سپس به 
کارکــرد مجالس نمایندگی در ایران اختصاص می یابــد. مجالس )پارلمان ها( از طریق 
انتخابــات ادواری شــکل می گیرند. حدود یک دهه اســت که ادبیات ادوار سیاســی 
)Political Business Cycle( و تأثیــر آن بر سیاســت گذاری مــورد توجه محّققان و 
اقتصاددانان قرار گرفته است )به عنوان نمونه، ن .ک: آلسینا، روبینی و کوهن، 1997(. 
در این نوشــته تالش می شــود مواردی از تأثیرات ادوار سیاســی ناشــی از انتخابات 

دوره ای مجلس بر سیاست گذاری نیز برشمرده شود. 
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2.فلسفۀوجودیپارلمانها
قضیۀ اول رفاه نشان می دهد که تخصیص منابع در اقتصاد از طریق مبادالت داوطلبانۀ 
افراد به تخصیصی کارا منتهی می شــود. کارابودن این تخصیص به این معناســت که 
مــازاد عرضــه و مازاد تقاضا باقی نخواهــد ماند و مطلوبیــت مصرف کنندگان حداکثر 
شــده و حداکثر تولید ایجاد می شــود. بهینه بودن این تخصیص مســتلزم آن است که 
نمی توان وضع کسی را بهبود بخشید بدون اینکه وضع دیگری را بدتر نکرد. از این رو، 
در اقتصاد خرد به صورت ریاضی اثبات می شــود که مکانیزم بازار مکانیزمی اســت که 
منابع را به شــکلی کارا تخصیص می دهد. کارابــودن تخصیص منابع از طریق مکانیزم 
بازار لزومًا این نتیجه را به همراه ندارد که تخصیص ایجادشده از حیث عدالت و برابری 
)Equity( نیز مطلوب باشــد. به تعبیر دقیق تر، نتیجۀ حاصل از مبادالت داوطلبانه در 
بازار می تواند اقسام گوناگونی از تخصیص های بهینه باشد. اینکه کدام تخصیص بهینه 
حاصل می شــود، نتیجۀ آن خواهد بود که مواهب اولیــۀ افراد در هنگام ورود به بازار 
برای انجام مبادالت داوطلبانه چقدر باشــد. جامعه ای که تخصیص برابری جویانه تری 
را طلب می کند، باید از طریق مالیات  نســبت به بازتوزیع مواهب اولیه اقدام کند.1 به 
بیان دیگر، نتایج تخصیص بهینۀ بازار یکتا نیســت و چندگانه اســت. اینکه کدام یک 
از این تخصیص ها مطلوب تر هســتند، به قضاوت ارزشی نسبت به عدالت برمی گردد. 
یکی از نقش های اساســی مجالس به همین امر برمی گردد که انتخاب اجتماعی را از 
تخصیــص بهینۀ مطلوب از میان کل تخصیص های بهینه مشــخص می کند. در واقع، 
مکانیزم مجلس مکانیزمی اســت که ترجیحات جامعه را نســبت به میزان برابری و یا 

نابرابری مقبول نشان می دهد.
کارکرد دوم مجلس )پارلمان(، انتخاب اجتماعی نســبت بــه نحوۀ هزینه کرد منابع 
عمومی اســت. همۀ خانوارها دو گونه مصرف دارند: مصرف کاالهای خصوصی )نظیر 
کتاب، غذا، لباس و غیره( و مصرف کاالهای عمومی )نظیر بهداشــت عمومی، امنیت، 
زیبایی شهری و غیره(. مصرف کاالهای خصوصی از طریق درآمد شخصی افراد تأمین 
می شــود. عرضۀ کاالهای عمومی معمواًل از طریق دولت صورت می گیرد و منابع آن از 
طریق مالیات تأمین می گردد. لذا، سؤالی که هر جامعه با آن روبه رو است آن است که 
خانوارها چقدر از درآمد شخصی خود را به صورت مالیات صرف نظر کنند تا از کاالهای 
عمومــی برخوردار شــوند. می توان نشــان داد کــه مصرف کم یا خیلــی زیاد کاالهای 
عمومی مطلوب افراد نیســت و عرضۀ مقدار بهینه ای از کاالهای عمومی می تواند رفاه 
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خانوارها را حداکثر ســازد. مجالس نمایندگی )پارلمان ها( عرصه ای هســتند که در آن 
نرخ مالیات و به تبع آن مقدار عرضۀ کاالهای عمومی و تعیین سهم هرکدام از اقسام 
کاالهای عمومی مشــخص می شــود و در واقع مجالس ترجیحات جامعه را نسبت به 
این امور منعکس می کنند. اگر به تاریخچۀ شکل گیری منشور بزرگ )ماگناچارتا( نگاه 
کنیم، مشــاهده می کنیم که انگیزۀ اصلی ایجاد پارلمــان نه صرفًا آزادی خواهی، بلکه 
ایجاد یک معادله میان پرداخت مالیات و مشــارکت در سیاست بوده است. تا پیش از 
مشروطه شــدن قدرت، پادشاه به زور بخشــی از منابع مالی اشراف را به عنوان مالیات 
گرفته و صرف هزینه های شــخصی و هزینه های جنگی و کشورگشــایی خود می کرد. 
به تدریج، اشــراف به این صرافت افتادند که اگر قرار است بخشی از تأمین مالی دولت 
توسط آنها صورت گیرد، باید در بخشی از قدرت نیز شریک شوند. این قدرت برای این 
مورد اســتفاده قرار می گیرد تا مشــخص شــود منابع مالیات دهندگان در چه مسیری 
هزینه می شود. به شرحی که در بخش بعد آمده، در ایران، این رابطۀ متقابل بین مردم 
و دولت به دلیل وجود درآمد نفت ایجاد نشــد و مجلس در ایران کارکردی متفاوت با 

دیگر پارلمان ها پیدا کرد.
3.کارکردمجالسنمایندگیدرایران

تا ســال های اخیر، درآمدهای کشــور از محل نفت بیــش از 70 درصد بودجۀ دولت را 
تشــکیل مــی داد. در نتیجه، کارکرد اقتصــادی مجلس بیش از آنکــه ناظر بر چگونگی 
هزینه کــرد درآمدهای مالیاتی در جهت عرضۀ کاالهای عمومی مناســب باشــد، ناظر 
بر چگونگی بازتوزیع منابع دولتی حاصل از صادرات نفت بوده اســت. فرض اساســی 
در تأمین کاالهای عمومی خصوصًا زیرســاخت ها این اســت که موجب رشد اقتصادی 
و بزرگ شــدن کیک اقتصاد کشــور می شــود. اما، فعالیت اصلی و دغدغۀ همیشــگی 
نماینــدگان مجلــس نحوۀ توزیــع کیک بودجه میــان بخش های مختلــف و مناطق 
گوناگون اســت. به شــرحی که خواهد آمد، این دغدغۀ بازتوزیع کیک بودجه می تواند 
دغدغه بزرگ شــدن کیک اقتصاد را تحت الشــعاع قرار دهد و از قضا تحت الشعاع قرار 
داده است. به همین دلیل فرایند بودجه ریزی و تخصیص منابع، فرایندی صرفًا فنی و 
محاسباتی نیست و در هنگام تدوین پیش نویس بودجه، اصالح و تغییر الیحۀ بودجه 
در کمیسیون های تخصصی و کمیســیون  تلفیق و نهایتًا صحن علنی، همواره فشارها 

و گرایش های سیاســی برای اثرگذاری در بودجه مشاهده می شود. 
پرسش مهمی که در این مرحله مطرح می شود این است که آیا مداخالت مجلس در 
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فرایند بودجــه و تخصیص منابع صرفًا کارکرد توزیعی و برابری جویانه دارد یا می تواند 
بــه لحــاظ کارایی نیز مؤثر باشــد. به عبارت دیگر، آیــا فعالیت نماینــدگان در هنگام 
تصمیم گیری بر ســر تخصیص بودجه صرفًا در جهت عدالت و به زیان کارایی اســت یا 
ایــن امکان نیــز وجود دارد که هم زمان کارایی و عدالت بهبود یابد. برای روشن شــدن 
موضوع، مســئله را با یک مثال تشریح می کنم. فرض کنید که بودجه ای برای کشیدن 
یــک خط آهن به طول 300 کیلومتر وجود دارد. اگر این خط آهن در مســیر اســتانی 
که به لحاظ وســایل حمل و نقل محروم تر از دیگر استان هاســت کشیده شود، عدالت از 
حیث دسترســی به وســایل حمل ونقل بهبود می یابد، اما این امر ممکن است به این 
قیمت تمام شــود که خط آهن سراســری نتواند خود را به یک بنــدر تجاری )مبادی 
صــادرات و واردات( متصــل کند. نتیجۀ این عدم دسترســی به بنــدر، کاهش امکان 
صادرات و واردات و باالرفتن هزینه های جابه جایی و نهایتًا کاهش درآمد مّلی خواهد 
بــود. در این حالت بهبود عدالت با کاهش کارایی یا حداقل عدم افزایش کارایی همراه 
بوده است. اما، اگر منطقۀ محروم در مسیر پیوستن خط آهن به بندر قرار داشته باشد، 
کشــیدن خط آهن هم عدالت را بهبود خواهد داد و هم کارایی را در سطح کل اقتصاد 

باال خواهد برد. 
این پرســش را که آیــا وجود مجلس کارایــی تخصیصی را افزایــش می دهد یا نه، 
می توان به این صورت نیز مطرح کرد که آیا تخصیص منابع بدون وجود مجلس )نظیر 
کشــورهای دیکتاتوری( کاراتر اســت یا با وجود مجلس؟ پاســخ برخالف آنچه انتظار 
می رود خیلی سرراســت و مســتقیم نیســت. فرض اساسی این اســت که نمایندگان 
مــردم درک بهتری از اطالعــات خرد و پراکندۀ موجود در هر اســتان دارند و آنها بهتر 
از برنامه ریــز مرکزی می توانند کارایــی تخصیص منابع را در اســتان ها تضمین کنند. 
این دیدگاه در صورتی درســت اســت که نخســت نمایندگان را انســان هایی فرض کرد 
که شــناخت و تمایل بهتری برای تخصیص درســت منابع در داخل هر استان دارند و 
دوم، در بودجه ریزی صرفًا منافع اســتان خــود را لحاظ نمی کنند. هر دوی این فروض 
در عمل نادرســت اســت: نخســت، در بســیاری از مواقع، نمایندگان منافع شخصی، 
قومی و محلی را بر مصالح اســتانی مقدم می شــمرند و دوم اینکه رقابت جدی میان 
اســتان ها در جذب منابع وجود دارد؛ به عنوان مثال، در حال حاضر، نمایندگان کشــور 
می دانند که تخصیص منابع به بخش محیط زیســت اولویت بیشتری نسبت به بخش 
کشــاورزی دارد، ولی ازآنجاکه منافع بهبود محیط زیست غیرنقدی نصیب کل جامعه 
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می شــود، ولی منافع بخش کشــاورزی نقدًا نصیب کشــاورزانی می گردد که می توانند 
انتخــاب مجدد نمایندگان آن حوزه را تضمین کنند، کماکان تخصیص منابع به بخش 

کشــاورزی اولویت بیشتری نسبت به بخش محیط زیست پیدا می کند. 
نکتۀ بدتر این است که ممکن است مداخالت نمایندگان به بهبود عدالت نیز منتهی 
نگــردد. هرجا کــه نماینده فعال تر و زرنگ تر و دارای ارتباطات بهتری باشــد، می تواند 
سهم بیشتری از منابع عمومی را نصیب حوزۀ نمایندگی خود کند. اگر یک همبستگی 
میان درآمد ســرانۀ یک اســتان و کیفیــت نمایندگان آنجا برقرار باشــد، یعنی مناطق 
عقب افتاده تــر نماینــدگان ضعیف تر و مناطــق مرفه تر نمایندگان پرنفوذتری داشــته 
باشــند، آنــگاه مداخالت نمایندگان ممکن اســت عدالت را نیز تضعیف کند. شــایان 
 John( ذکر اســت که این مســئله منحصر به ایران نیســت. چندی قبل جــان مورتها
Murtha(، نمایندۀ باســابقۀ پنسیلوانیای امریکا، درگذشت. در رثای وی، افراد لیستی 
از اقدامــات و خدماتی که وی برای حوزۀ نمایندگی خــود انجام داده ردیف کردند. در 
همین اثنا، دان بودروکس، استاد اقتصاد دانشگاه جرج میسون، مقاله ای نوشت و در 
آن این مثال را مطرح کرد: فرض کنید که اگر کســی در کشــور به راه بیفتد و وارد خانۀ 
مــردم شــود و پول آنها را بردارد و بعد این پول را میان مــردم منطقۀ خود توزیع کند، 
یک قهرمان قلمداد نخواهد شــد، بلکه او کماکان یک دزد است. این پاسخ سروصدای 
زیــادی در امریکا ایجاد کرد و مباحث بســیاری را بر ســر ماهیــت فعالیت نمایندگی 
برانگیخت. واقعیت آن اســت که اگر فعالیت نمایندگی ناظر بر افزایش کارایی نباشــد 

و صرفًا دغدغۀ بازتوزیع داشــته باشد، می تواند زیانبار نیز باشد. 

4.تبعاتاقتصادیانتخابدورهایمجلس
برگــزاری دوره ای انتخابات نیز دارای منافع و هزینه هایی اســت کــه در ادبیات ادوار 
سیاســی مورد مطالعه قرار گرفته اســت. آلبرتو آلسینا از نخســتین محّققانی بود که 
بــه تبعــات وجود انتخابــات دوره ای )اعم از ریاســت جمهوری و مجلــس( بر انگیزۀ 
سیاست گذاران توجه کرد و نشان داد که در دمو کراسی ها چگونه تالش برای تأثیرگذاری 

بر نتیجۀ انتخابات می تواند موجب اتخاذ سیاســت های غیربهینه گردد.
از یکسو برگزاری ادواری انتخابات منافع مهم و قابل توجهی به دنبال دارد؛ به عنوان 
مثال، ثبات بیش از حد ترکیب مجلس می تواند شبکه ای از روابط را میان نمایندگان و 
وزارتخانه ها ایجاد کند که به تخصیص بهینۀ منابع آسیب رساند. تغییر ادواری ترکیب 
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مجلس مانع از آن می شود تا این شبکه های البیگری و نفوذ نهادینه گردد. اما از سوی 
دیگــر، دغدغۀ انتخاب مجدد می تواند انگیزه هــای نمایندگان را برای تقدم منافع مّلی 
بــر منافع حوزۀ نمایندگی مخــدوش کند. همچنین، تغییر ترکیــب نمایندگان پس از 
هر انتخابات موجب می شــود تا گروه جدیدی به مجلس وارد شــوند. با خروج بخشی 
از نماینــدگان دورۀ قبــل، آموزش هــا و اطالعات و ســرمایه گذاری صورت گرفته برای 
آموزش مالحظات حکومت داری به آنها هدر رفته و فرایند یادگیری سیاســت گذاری و 
مالحظات مربوطه برای نمایندگان جدید شــروع شــود. به همین دلیل به نظر می رسد 
کیفیت عملکرد مجلس در ســال اول فعالیت پایین تر باشــد. مضاف بر آن، با توجه به 
اینکــه برخی نمایندگان مجلس در برخی شــوراهای تصمیم گیری حضور دارند، تغییر 
ترکیب مجلس می تواند تأثیرات اختالل زا بر فعالیت شــوراهای مذکور داشــته باشد. 
در ســال آخر نیز که غیبت های نمایندگان افزایــش یافته و فعالیت آنها برای انتخاب 
مجدد از ســر گرفته می شود. همچنین، بخشی از زمان اکثر مجالس ایران در سال آخر 
فعالیت، صرف اصالح قانون انتخابات می شــود و معمــواًل در اصالح قانون انتخابات 
تــالش می گردد تا تدابیری به نفــع نمایندگان موجود و به زیان رقبای احتمالی وضع 

شــود. در نتیجه، فعالیت مؤثر مجلس به دو سال میانی محدود می شود. 
هرچه دورۀ نمایندگی کوتاه تر باشــد، نمایندگان افــق زمانی کوتاه تری را پیش روی 
خــود خواهند دید و تمایل دارند تا پروژه هــای زودبازده را به پروژه های پربازده مقدم 
شــمارند تا ثمراتی برای انتخاب مجدد آنها داشــته باشــد. این انگیزه در ســال های 
پایانی دورۀ نمایندگی و خصوصًا در کســانی که چشم انداز انتخاب مجدد ندارند بیشتر 
اســت. جدی شــدن دغدغۀ انتخاب یا عدم انتخاب مجدد می تواند موجب شود فشار 
نمایندگان بر وزرا و مســئوالن اجرایی افزایش یابد و حجم ســؤاالت و اســتیضاح به 
عنوان آخرین فرصت برای امتیازگرفتن از مسئوالن اجرایی زیاد گردد که گاه به اختالل 

فعالیت دستگاه های اجرایی منجر می شود. 
رقابت های انتخاباتی با توجه به اینکه آرایش سیاســی را در کشــور تغییر می دهد، 
برای مدتی سیاست را در اولویت اول قرار داده و اقتصاد به اولویت دوم تقلیل می یابد. 
در بسیاری از مواقع، تصمیمات سیاست گذاری به روشن شدن نتیجۀ انتخابات موکول 
می گردد. اگرچه برگزاری انتخابات نشــاط سیاســی را در جامعه به شکل فزاینده زیاد 
می کند، به همان نســبت نیز ریســک سیاســی در اقتصاد باال رفته و سرمایه گذاران را 
به تعویق تصمیم ســرمایه گذاری رهنمون می شود. جدی شدن رقابت های انتخاباتی و 
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سیاسی شــدن فضای جامعه موجب می شــود تا برخورد سیاسی با لوایح و تصمیمات 
اقتصادی بیشتر شده و از هر حرکت و اقدامی تعبیری سیاسی برداشت شود و همین 

امر موجب عقب انداختن سیاست های اصالح ساختار گردد.
5.جمعبندی

مجالس نمایندگی در تبلور انتخاب اجتماعی پیرامون برابری و همچنین میزان عرضۀ 
کاالهای عمومــی نقش مهمی ایفا می کنند. تا زمانی که درآمــد نفت عامل تأثیرگذار 
در اقتصاد ایران اســت، کارکرد مجالس نمایندگی بیشــتر معطــوف به بازتوزیع درآمد 
نفــت خواهد بود و وظیفــۀ دوم که همان تعیین میــزان و مصادیق کاالهای عمومی 
اســت مغفول می ماند. با توجه به چشــم انداز پیش  رو مبنی بــر پایین ماندن قیمت 
نفــت در یک دهۀ آتی، مجلــس نمایندگی در ایران به ناگزیر به فلســفۀ وجودی خود 
که حساب کشــی از دولت در ازای دریافت مالیات است نزدیک خواهد شد و نظارت بر 

چگونگــی عرضۀ کاالهای عمومی بیش از قبل مورد توجه قرار خواهد گرفت.
برگــزاری دوره ای انتخابات مجلــس اگرچه مزایایی چون تغییــر ترکیب نمایندگان 
و ایجاد نشــاط سیاســی به همراه دارد، با هزینه های زیادی همراه اســت. هزینه های 
برگــزاری انتخابات و هزینه هــای تبلیغات انتخاباتی بخش کوچکــی از این هزینه ها 
بــه شــمار می رونــد. ُافت عملکرد در ســال اول و آخر هــر دوره و ایجــاد انگیزه برای 
اجرای پروژه های نمایشــی و زودبازده به دلیل افق کوتاه مدت دورۀ نمایندگی از جمله 
هزینه هــای بزرگ تر و جدی تری اســت که باید مورد توجه قرار گیرنــد. آنچه می تواند 
همۀ هزینه های فوق را پذیرفتنی ســازد، ایجاد ترکیبی از نمایندگان اســت که رسالت 
نمایندگــی خود را به خوبــی انجام دهند. احزاب و نظام سیاســی نقش مهمی در این 
ایجاد ترکیب مناســب از نمایندگان ایفا می کند. اگر مکانیســم های نامزدی و انتخاب 
به نحوی نباشــد که افراد کارا و توانمند وارد و انتخاب شــوند، شاید هزینه های وجود 
مجلــس و تکــرار دوره ای انتخابات مجلــس بیش از منافع آن باشــد و مجالس تأثیر 
منفی بر توســعه برجا گذارند. شــواهد نیز نشــان می دهند که دموکراسی های نصفه  و 
نیمه به لحــاظ عملکرد اقتصادی، گاه ضعیف تر از دیکتاتوری های توســعه گرا بوده اند 
)نظیر تجربۀ امریکای التین در برابر آســیای جنوب شــرقی(. این به آن معنا نیســت 
کــه دیکتاتوری نســخۀ قابل تجویز باشــد، زیرا تاریخ مؤید آن اســت که بســیاری از 
دیکتاتوری ها نیز به توســعۀ اقتصادی منجر نشــده اند )نظیر دیکتاتوری های آفریقا و 
خاورمیانــه(. تقویت نهادهای دموکراتیک موجب می شــود تا نهاد پارلمان بهتر بتواند 
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نقش اصلی خود را در اقتصاد ایفا کند و از آفات یادشــده بکاهد. 

پینوشت
1. در اقتصاد خرد اثبات می شــود که اگر مالیات گیری به شکل یکجا )Lump Sum( باشد، یعنی یک 

مبلغ مشــخص از همه مستقل از میزان درآمد آنها دریافت شود، به کارایی لطمه ای وارد نمی شود و 

تأثیرات ضدانگیزشی نخواهد داشت.

منابع
Alesina, Alberto; Nouriel Roubini; and Gerald D Cohen )1997(. Political Cycles and the

Macro Economy, MIT Press.



   لنینی شدن فرایند
 

         علی رضا شجاعی زند

    عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

تحلیل هــاِی از یک موقعیت و شــرایط می تواند متعدد باشــد و در عین حال 
درســت، زیرا آنها تابِع مدخل و مبنایی هســتند که برای آن انتخاب شــده اند. 
تعّدِد تحلیل ممکن اســت به جز ابعــاِد مختلف پدیده های اجتماعی، از منظر و 
زاویه ای نشــأت  گیرد که هریک از تحلیلگران، آن را برگزیده  و از آنجا به ارصاد 
آن پرداخته  اســت. پس، نباید تعّدد را فی نفسه مخل و موجب آشفتگِی دانش 
دانســت،  اگر مبنا و مدخل آن به روشــنی توضیح داده شود و تا به آخر نیز بدان 

پایبند بماند.
یکــی از مبانــی و مداخلی که در تحلیل شــرایط اجتماعی ایران در برهه های 
مختلف و بررســی روند و ســمت  و  ســوی تغییــراِت آن به  کار گرفته شــده و 
کارآمدی و تواِن نســبی خود را نشــان داده، »عرفی شدن« است. به جز ظرفیت 
و توان عمومِی آن در تحلیل جوامع معاصر و وضع و حال انســان جدید، برای 
تأمل در واکنش های دین و دینداران به زمانه و زمینه مدرن نیز مناســب است 
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و قابلیت مصرف دارد. از همین رو، آن را به عنوان مبنا و مدخِل بررسی شرایط 
ایران در موقعیت کنونی برگزیده ایم. 

در توضیــح مبانی نظری خــود، قبل از طرح هرگونه مدعایی، الزم اســت به 
بیان ســه مقدمه بپردازیم: نخست، درباره پیش فرض های عرفی شدن و آخرین 
روایت های عرضه شــده از آن و ســپس درباره نگاه غربی ها به ایران و تغییرات 

پدیدآمده در آن.
1.عرفیشدنیاعرفیسازی1

دربارۀ عرفی شدن از گذشته این پرسش وجود داشته که آیا یک »پروسه« است 
یا »پروژه«؟ امعان نظِر به این مسئله ما را با دو چهره متفاوت از این مقوله آشنا 
 )Secularizing( »و »عرفی سازی )Secularization( »می سازد: »عرفی شــدن
کــه هرکدام مدعیان و کارگزاران خاص خود را داشــته و دارنــد. به  عالوه، این 
پدیده از َاواِن شناخته شــدن، توجِه دو جریــاِن »علمی« و »ایدئولوژیک« را به 
خود جلب کرده اســت و همین دو جریان هستند که به نوعی در پشت سرِ این 
دو جنبه، یعنی پروسه عرفی شدن و پروژه عرفی سازی نشسته اند. با این وصف، 
تفکیک و جداسازِی این دو جریاِن تعقیب کننده و آن دو مفهوِم متمایز همواره 

دشــوار بوده است، زیرا غالبًا به هم آویخته و درهم تنیده ظاهر شده  اند. 
کالســیک ها و جریانات نظری تمایل داشــته و دارند که عرفی شدن را پروسه 
و یــک فرایند خودبه خــودی و در حاِل عمل معرفی کننــد، چون موضوعیت و 
شــرایط بهتری برای بررسی و تأمالت علمی پیدا می کند. جریانات ایدئولوژیک 
اما بی آنکه با پروســۀ خواندن آن مخالفتی داشــته باشــند، هیچگاه منتظِر به 
تحّقق رسیدِن خودبه خودی آن پروسه نمانده و همواره آن را به مثابۀ یک پروژه 
 دیده و دنبال  کرده اند. شاید بشود این را به حساب تعجیل و اشتیاق شدیدشان 
به وقوِع هرچه ســریع تر آن فرایند گذارد؛  در عین حال، نباید اثرِ بی اطمینانی از 

خوِد نظریه و تردید در پیش بینی های آن را از نظر دور داشــت. 
پروســۀ دانســتن و پروژه ای عمل کردِن جریان اخیر ظاهــرًا ناصحیح به نظر 
می رســد و غیر قابل جمع، درحالی که هیچ تنافری با هم نداشته  و در عمل هم 
یکدیگر را معاضدت  کرده اند،  زیرا اطالق پروســه و دست وپاکردِن پشتوانه های  
علمــی و نظری، چنان حتمیتی بدان می بخشــد که هرگونــه مقاومت در برابر 
عرفی شــدن را از پیش بی اثر و منتفی می ســازد و نظریات را در راستای اهداف 
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راهبردی و ایدئولوژیِک آن قرار می دهد. از همین رو است که گفته شده نظریات 
عرفی شــدن در خدمت اهداف ایدئولوژیک جریان مذکور قرار داشته و به مثابۀ 
یک پروژه عمل کرده است.2 شارژهای ایدئولوژیک جریاِن عرفی گرا نیز در همان 

حال به تحّقِق هرچه ســریع ترِ پیش بینی های تئوریک کمک می کرده است.
پس، ما در حالی با دو پدیده و یا دو جنبه از یک پدیده مواجه ایم که استعداد 
شــگرفی در تبدیل شــدن به هم و تکمیل کــردن یکدیگر دارنــد. این مقدمه در 
واکاوی پیش فرض  و مســلمات عرفی شدن از آن رو ارائه شد تا بتوان بر اساس 
آن تصویــری به روزتر از احتماالت عرفی شــدن ایــران و عوامل آن در این برهه 

ارائه داد. 
2.ازپیشبینیتاپیشبردن

کامل شــدن این تصویر به مقدمۀ دومی دربارۀ تحــّوالت و تجدیدنظرهایی نیاز 
دارد که اختصاصًا در ســاحِت نظری این موضوع رخ داده اســت. جریان علمی 
بر مبنای تلقی پروســه ای از این پدیده، نخست دست به پیش بینی هایی دربارۀ  
آینده دین و دینداری در کشــورهای غربی زد و ســپس با رویکردی تحویلی3 و 
اعتمادبه نفســی فزاینده، آن را سرنوشِت دیر یا زوِد جوامِع تابع در دیگر اقصای 
 )Disappearance( عاَلم دانســت. نظریه پردازان در آغاز به محو حتمــی دین
نظر دادند و ســپس به فروکاهی )Declining( و حاشیه روِی آن و در نهایت به 
 )Transformation( طرح ادعــای متواضعانه تری درباره بروز برخی تغییــرات
در دیــن و دینداری بســنده کردند. در ادامۀ همین عقب نشــینی ها  و اصالح و 
تعدیِل نظریات و در آخرین روایت به این نتیجه رســیدند که تلقی گذشــته از 
عرفی شــدن به مثابۀ پروســه و آن هم در یک فرایند خطِی محتوم، اساسًا خطا 
بوده اســت و ناشی از تعمیم نابجای یک تجربه تاریخی خاص به تمامی ادیان 
و جوامع.4 بــه  عالوه، اذعان یافته اند که تأکید بــر ماهیت فرایندی این پدیده 
نباید باعث شــود که نقش و اثرِ جریانات عرفی ســاز و رویکردهای عرفی گرا در 
تقویت و تســریع این فرایند نادیده گرفته شود و از چارچوب بحث های تبیینی 
بیرون بماند؛ خصوصًا که اذعان یافتن به یک فرایند، آن را از وضع طبیعِی خود 
خارج می سازد و اراده هایی را له و علیه آن شکل می  دهد و وارد ماجرا می سازد. 
بــا این تعدیل و اذعان ها در ســاحت نظــر و سوء اســتفاده هایی که در عمل از 
نظریات عرفی شــدن شده اســت،  می توان چنین نتیجه گرفت که مناسب ترین 
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جایگاه برای بررســی و تعقیِب عینی و انضمامــِی این پدیده،  همان حوزه های 
»راهبردی« اســت که پیش از این اشــاره شد و تمرکز بر برنامه و پروژه هایی که 

در جوامع هدف نظیر ایران دنبال می شود.
کشیده شــدن بحث به حوزه های راهبردی این مزیت را دارد که اواًل از ســطح 
انتزاع آن به میزان زیادی می کاهد؛ دوم اینکه محّققان را به سراغ واقعیت های 
انضمامی  و موقعیت های خاص تر می برد؛ ســوم، از اصــرار بر تعمیم و تحمیل 
الگوهاِی پیش  از این آماده و عمومیت بخشــی به نتایج حاصل از آنها دســت 
برمی دارد و امتناعی هم از عیان شدن جهت گیری ها و اهداف خویش ندارد. به 
همین رو است که در مطالعه و تعقیب این پدیده در ادوار اخیر، بیش از تبادل 
و تضــارب آرا، بــا رویارویی های ایدئولوژیک و عملــی مواجه ایم؛ صحنه ای که 
نظریه پردازان را نیز وادار کرده تا نقش اســتراتژین  را بر عهده بگیرند و عرصه را 
به میدان عرضه و تقابل پروژه ها بدل ســازند. رورتی را در اولویت دموکراسی بر 
فلسفه )1385( و هابرماس را در جامعۀ پست سکوالر )2008( می توان مصادیق 

بارزی از همین تغییر مشی قلمداد کرد. 
3.پدیدهیامسئلهایران

ایــراِن پــس از انقالب به چند دلیل برای علوم انســانی حکــم یک »پدیده« را 
داشــته است. این را هم از حجم ادبیات تولیدشده درباره آن می توان فهمید و 
هــم از تجدیدنظرهای مهمی که در برخــی از نظریات تبیینی و پیش بینی های 
آینده پدید آورده اســت.5 اینها به جز انگیــزه و داعیه های بلندپروازانه آن برای 
معکوس کردِن این نســبت اســت و نشستن در مقام ناقد و نظرکردن در وضع و 

حال علوم انسانِی غربی به مثابۀ یک موضوع. 
نخســتین جلوه از ماهیِت پدیده ای ایران را باید در خوِد »انقالب« ســال 57 
ُجست؛ آنگاه که بی هیچ پیش درآمد و پیش آگهی به وقوع پیوست و به سرانجام 
رســید؛ جلوۀ دوم، »ایدئولوژی دینی« آن حرکت بود که در اوســاط انقالبی آن 
دوران چندان جدی گرفته نمی شــد یا تا بدین حد از آن انتظار نمی رفت؛ سوم، 
برآمــدن »حکومتی دینی« بود از پِی آن، در شــرایطی که هیچ نظیری تا پیش 
از آن نداشــت و هیچ یک از دو قطــب آن روزگار نیز بدان خوش آمد نمی گفت؛ 
جلــوۀ چهارِم پدیده محسوب شــدِن ایران، همراهِی »رهبــری دینِی« نهضت و 
نظاِم برآمده از آن بود با رویکردهای عقلی و نواندیشــانه در عرصه های مختلف 
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سیاســی و اجتماعی و فرهنگی و سرانجام، تثبیت و تداوم »نظام دینی« بوده 
اســت تا به امروز، با وجود تمام بی تجربگی و نقصــان و ناهمراهی و تهدید و 

مقابله هایی که با آن شده است و می شود.
یکی از راه های دســتیابی به درکی از وضع و موقعیت کنونی ایران، نظرکردن 
به تصاویری اســت کــه در ذهن تحلیلگران و استراتژیســت های غربی از ایران 
وجود دارد. فحوای فشــرده این تصاویر را می توان در دو تعبیری به  دست آورد 
که بسیار از ایشان شنیده و دیده شده است: »پدیدۀ ایران« که بیشتر در گذشته 

مطرح بود و »مسئلۀ  ایران« که کاربردی امروزی تر دارد.
ایران که در آغاز و در اغلب تعابیر یک »پدیده« بود، اکنون به یک »مســئله« 
تبدیل شده است. این از یکسو ناشی از تداوم و تثبیت آن است و دامن کشیدن 
تأثیراتش به فراتر از مرزها و از ســوی دیگر، به ســبب دگردیسی و تحّولی است 
که در ســاحات نظر و عمِل ناظران غربی پدید آمده و آن دو را بیش از پیش به 

هم قرین و با هم عجین ساخته است. 
ما در این مقاله نشــان خواهیم داد که پابه پاِی تبدیل شدن ایران از پدیده به 
مســئله، عرفی شــدن نیز از جایگاِه نظریه پردازی و نظاره گری  و انتظار برای امر 
محتوم، به ساحات راهبردی و مداخله گری انتقال یافته  است. مقاله همچنین 
نشــان خواهــد داد که موقعیت های مســاعد و هدف گذاری شــده برای چنین 

مداخالتی کجاســت و چه عواملی در آنجا حضور دارند و عمل می کنند.
بــا مرور ســریع پیش فرض ها و تحــّوالت نظرِی عرفی شــدن در قالب آن دو 
مقدمه و اشــاراتی که بــه تغییر نگاه غربی ها به ایران شــد، اکنون زمینه برای 
طرح نظریۀ »لنینی شــدن فرایند« آماده شده است. از کنار هم نهادِن مقدمات 
فــوق این نتیجه حاصل می آیــد که با توجه به نقش و جایــگاه دین در ایران، 
یکی از مناســب ترین مداخل بررســی و تحلیل موقعیت و شرایط کنونِی ایران، 
عرفی شــدن است. در ثانی بهتر اســت آن را ظلِّ صبغۀ راهبردی و نه نظرِی آن 
دنبال کنیم. این دو منظور، به نظر ما، از طریق آنچه با عنوان لنینی شدِن فرایند 
آورده ایم و در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، بهتر تأمین می شــود. نگاه 
بــه ایران از منظــر آن می تواند به درک بهتر موقعیتی که در آن هســتیم  کمک 
نکند و ما را برای ورود هوشــیارانه تر به برهۀ احتمااًل پرتنِش ماه های پیِش رو 

آماده  سازد.
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4.لنینیشدنفرایند
با قدری تســامح شــاید بتوان اختالف میان دو نحلۀ اصلی مارکسیسم، یعنی 
شاخۀ ارتدکس )سوســیال دموکراسی( و شاخۀ انقالبی )مارکسیسم لنینیسم( 
را دعوای بر سر پروسه یا پروژه ای دیدن تحّوالت اجتماعی و تاریخی دانست. در 
حالی کائوتســکی بنا بر اصول بنیادین مارکسیسم، یعنی دترمینیسم تاریخی، 
از انتظار برای فرارسیدن موعِد طبیعی و پشت هِم مراحل تاریخی دفاع می کرد 
که لنین بر آن بود می توان این تحّوالت اجتماعی را با مداخالت انقالبی سرعت 
بخشید و با جهش های بلند تاریخی به انجام رساند. لنین با آن روحیۀ انقالبی 
و تجارب به دســت آمده از بیش از ســه  دهه مبارزات سیاســی  خود در روسیه 
و خارج از آن نمی توانســت در انتظار مهیاشــدن زیربنــای اقتصادِی تحّوالت 
اجتماعی و تحّقق پیش بینی های علمی مارکس بنشــیند و لذا قرائت پروژه ای 
مارکسیســم را بر تلقی پروســه ای آن ترجیح داد و نظریه )Theory( را در عمل 

)Praxis( مضمحل ساخت. 
لنینی شدن فرایند تعبیر و تشبیه ما از آخرین قرائت های عرفی شدن است که 
پس از ناامیدشــدن از تحّقق پیش بینی هــا و وقوع خودبه خودِی فرایند، اکنون 
قالب یک پروژۀ راهبردی را یافته و با انواع مداخالت و برنامه ریزی های مختلف 
برای عرصه های سیاســی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی همراه شــده است 
و در جوامع هدف دنبال می شــود. راهبــرد مذکور به  عالوه حاصل نضج  و رواج 
این بصیرت در بین نظریه پردازان اجتماعی بوده که نمی توان وقوع تجربۀ غربی 
مسیحی را به همان  صورت و عاقبت در برهه و بستر های دینی ـ اجتماعِی دیگر 
انتظار داشــت. این تلقی بی آنکه عرفی شــدن را منتفی بداند، معتقد اســت که 
وقوِع آن در جوامع دیگر، نیازمند مداخله و زمینه ســازی  های جدی تری است؛ 
همان که مارکسیســم انقالبی از آن به از پیِش پا برداشتِن موانع حرکِت تاریخ 
یاد کرده  اســت. پس، عرفی شــدِن جوامِع غیرغربی بر این اساس مستلزم شارژ 
و مداخله اســت و میزان و نحوۀ آن نیز تابع شرایط و وضع تاریخی آن جامعه 

اســت و همچنین آموزه و عملکرد دیِن رایج در آن سامان. 
لنینی شــدن فرایند معنای دومی هم دارد و آن مطرح شدِن دوبارۀ سؤال مورد 
عالقۀ لنین یعنی »چه باید کرد؟«. اگر پرســش اصلی در گذشــته از چیستی و 
چرایــی و چگونگی وقوع عرفی شــدن بود، اکنون با تحصیل کفایت نســبی در 
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مباحــث نظری و افزایش مطالبات و دغدغه های راهبردی، توجهات به  ســوی 
پرســش هایی از نوع چه باید کرد معطوف شده است. گویا در برهۀ جدید، اصِل 
مداخله گری از ســوی عالمــان اجتماعی هم پذیرفته شــده و بحث و تردیدها 
عمدتًا در نحوه و میزان آن اســت. حتی اگر نشــود این تغییر پرســش و تغییر 
مشــی را تمامــًا به حســاب نظریه پــردازان اجتماعــی گذارد، از برجســتگی و 

محوریت یافتنش در ادبیات پدیدآمده پیرامون آن هم نمی توان درگذشــت. 
پروســه یا پروژه ای دیدن این پدیده برای جوامعی نظیر ما که دینی اســت و 
یک حکومت دینِی ُپرمدعا نیز در رأس آن بنشســته، علی الســویه است؛ یعنی 
چندان تفاوتی ندارد،  زیرا به جز تأثیرات جداگانه، موجب هم افزایی هســتند و 
تأثیرات خود را دوچندان می  سازند. از این رو، چندان غریب نیست که نظریات 
عرفی شــدن در این جوامع، در ِعداد تحریضات ایدئولوژیک شــمرده شوند، زیرا 
که صرف نظر از صحت و سقمشــان، قادرند همان نقش ایجابی و ســوق دهنده 

را برای آن ایفا  کنند.
آنان برای اینکه بدانند چه باید بکنند و ما نیز برای اینکه بدانیم نقشــۀ آنان 
چیســت و در چه عرصه ها و بر روی چه کســانی متمرکز است، باید سراغ پاشنه  
آشیل های نظام  دینی برویم. پاشنه آشیل های هر نظامی تابع آموزه ها و وضع 
تاریخــی آن اســت و لــذا نمی توان آن را بــه نحو عام و کلی مطــرح کرد و در 
مصادیق و موقعیت های متفاوت به کار ُبرد؛ پس الجرم باید به یک تأمِل عینی 
و مصداقی در امروزِ جمهوری اســالمی ایران پرداخت و از بیان کلیات، بیش از 

آنچه تاکنون گفته شد، پرهیز کرد.
»دینی«بــودِن حکومت و »جمهوری«بودن قالِب آن، بــا همۀ انعطاف هایی 
که ممکن اســت در قبال هم به  خرج داده باشــند، چالش های مزمنی را پدید 
می آورد که نباید در تحلیل شــرایط سیاسیـ  اجتماعی ایران نادیده گرفته شود. 
تعیین کنندگی این مسئله آنگاه افزون تر می شود که مسائل مربوط به التهاباِت 
فروپاشــی و اســتقرار، جای خود را به مسائِل یک نظام مســتقر و تثبیت شده 

بدهند. 
تثبیت شــدگی در ســاختارِ جمهوری، صفِت نظام اســت و نیل بدان موجب 
می شــود تا توجهات متوّلیــاِن امور از ِصرِف »بودن« به  ســوی »چگونه بودن« 
معطوف شود؛ مقوله ای که برای نظام های ایدئولوژیک و دینِی مستقر از اهمیت 
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بسیار باالیی برخوردار است. دولت  و کارگزاراِن دایم التغییر هم در چنین نظاماتی 
نوعــًا با ایده ها و راهبردهایی درباره چگونه بودن و به چه ســمتی  بردِن جامعه 
بر ســر کار می آیند. از همین جا احراز می شــود که مهم ترین مسائل یک نظام 
دینِی تثبیت شــده با ساختار جمهوری نظیر ایران اواًل مسئلۀ »توسعه« است و 
دوم مسئلۀ »انتخابات«. این دو البته برای کشورهای دیگر نیز کمابیش مطرح 
اســت،  اما در مصادیقی نظیر ایران به دلیل ماهیت ایدئولوژیک نظام حاکم بر 
آن،6 از حساســیت به مراتب بیشتری برخوردار است، تا جایی که می توان از آن 
دو به عنوان پاشنه آشیل های این نظام یاد کرد، زیرا با ضرورت های وجودی آن 
در ارتباط است و در صورت هرگونه افول و کوتاهی می تواند آن را درگیر مسئلۀ 

بقا و مشروعیت  سازد.
این خصلت نظام های صراحتًا ایدئولوژیک اســت کــه خود را بیش از حد در 
معرض چنین مخاطراتی قرار می دهند. دالیل آن نیز اواًل در تعهدات ســنگینی 
اســت که با نظر به آرمان هــای بلند خویش بر عهده می گیرند؛ دوم، ناشــی از 
تنازعــات حادی اســت که با رقبای فکری و مرامــی و منفعتی خویش دارند و 
موجــب افزایش حساســیت و مقابله جویی های داخلی و خارجی می شــوند و 
ســرانجام مربوط به انتظارات فراوانی است که نوعًا در مردم پدید می آورند. اثر 
این عوامل در نظام های ایدئولوژیِک دارای ســاختارِ جمهوری به مراتب افزون تر 
و پیچیده تــر نیز می گردد، زیرا مجال بیشــتری برای ابــراز نارضایتی های مردم 
و بهره برداری هــای خارجی از آن فراهم می آورند. در واقــع، آرمان خواهِی یک 
نظام دینی حساســیت ها را نســبت به آن افزایش می دهد و ساختار جمهوری 
و برهه های انتخاباتی نیز بســتر مساعدی برای مداخالت خارجی و تأثیرگذاری 
بر آن فراهم می آورد. این مداخله گری ها از یک ســنخ و در یک ســطح نیستند، 
بلکه از تأثیرگذاری  بر الگوی توسعه آغاز می شوند و تا رخنه در صفوف کارگزاران 
منتخب و دامن زدن به انقالب های رنگی به منظور فروپاشی نرم یا سخِت نظاِم 

مستقر ادامه می یابند.
در شــرایطی که نظریــات و پیش بینی های فرایندی دربارۀ عرفی شــدن جای 
خود را به راهبردهای عملیاتی و مداخله گرانه ســپرده و ایران نیز به جدی ترین 
مســئله و هدف قدرت های حاکم جهانی بدل شــده است؛ در شرایطی که حتی 
جوامع بســته و حاکمیت های مطلقه نیز از تأثیــر امواج جهانی مصون نمانده  



119

و ایــن امواج قادرند همه گونه تأثیراِت کوتاه یا بلندمدت را بر افکار و گرایش و 
سالیِق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان بگذارند و حتی در صورت نارضایتی 
از نتایــج انتخابات، بازی را بر هم بزنند، نبایــد با قضیۀ انتخابات در جمهوری 
اسالمی سرســری برخورد کرد. باید توجه داشت که انتخابات در شرایط تثبیت، 
تنها روزن چیره شــدن بر نظام جمهوری اســالمی ایران است و این هدف را به 

نحو توأمان از سه طریق دنبال می کنند:
1. با ســازوکار نفوذ و تأثیرگذاری بر الگو و هدف توسعه؛ 

2. با ســازوکار سلب اعتماد عمومی و تضعیف اعتبار انتخابات نزد مردم؛ 
3. با ســازوکار باالبردن هیجانات سیاسی و دامن زدن به اعتراضات خیابانی. 
بــا اینکه جمهوری ُحکم ظرف را در نظام حکومتی ایران دارد و انتخابات هم 
عمدتًا در تعیین متصدیان امور تقنینی و اجرایی کشور مؤثر است، به سه دلیل 
اهمیتی به مراتب بیش از توسعه و هر موضوع  دیگری در ایران پیدا کرده است: 
1. بــه دلیل ضعف و ناکارآمــدی احتمالی کارگزاران منتخــب که می تواند بر 

افزایش نارضایتی ها و روگردانی مردم از نظام  منجر شود؛
2. به دلیل نقش تعیین کننده ای که این مناصب در جهت گیری های توسعه ای 

نظام دارند؛ 
3. و ســرانجام به دلیل ناســازی و تقابلی که ممکن است جریان منتخب، با 
رهبری نظام از خود نشــان دهد و به مقابل  نشــانِی اسالمیت و جمهوریِت آن 

دامن بزند. 
    حــال، اگر جمهوری تحت تأثیر فضاســازی های بیرونــی، جای خود را به 
دموکراسی، آن هم با قرائت لیبرالی بدهد و از ظرف و قالب حکم رانی به مظروف 
آن بدل شــود، بدیهی اســت که خود به معارضی برای نظــام دینی بدل خواهد 
شــد. اینها دالیلی اســت که انتخابات را در ایران  مهم و برجسته ساخته و همۀ 
توجهات را از داخل و خارج به  سوی آن جلب کرده است، زیرا هم ماندن و هم 
چگونه ماندِن نظام به شــدت بدان وابسته شده است. در عین حال، باید توجه 
داشت که صیانت از اصل نظام و دینی ماندِن آن به ادبار و امتناع از دموکراسی 
نیست، بلکه در ممانعت از قرائت های لیبرالی از آن است7 و همچنین ممانعت 
از رســوخ افکار و گرایش های لیبرالیستی در هدف گذاری و الگوسازِی توسعه8. 
پس، مســئلۀ  اصلِی ایران شامل جامعه و حکومت، »لیبرالیسم« است و همان 
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اســت که خود را در پدیدۀ عرفی شــدگی به هر دو معنای »پروسه« و »پروژه«، 
در »مسئله شــدِن ایران« و در مهم ترین مســائل ایران یعنــی در »انتخابات« و 
»توسعه« متجلی و بازتولید می کند. لنینی شدِن فرایند گوشزد می کند که به جز 
روندهای خودبه خودی، برنامه ریــزی و تالش هایی همه جانبه برای بازگرداندن 
ایران از مسیری که در پیش گرفته، وجود دارد و در این راه از همراهی جریانات 

داخلی نیز بی نصیب نیستند. 
اگــر مهم ترین راه نفوذ و تأثیرگذاری بر نظام دینِی مســتقر در ایران به دلیل 
ســاختار جمهوری، »انتخابات« اســت و آن نیز این ظرفیــت را دارد که هم از 
راه هــای میانبر نظیر تشــدید اختالفــات داخلی و انقالب هــای رنگی و هم از 
طریــق برنامه ریزی های بلندمــدِت تأثیرگذار بر الگوهای توســعه این هدف را 
تأمین کند، و اگر قابل ترین بســته ای کــه می تواند این پروژه را به لحاظ نظری 
و مرامی تغذیه نماید »لیبرالیســم« است در تمامی وجوه سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگی، پس مناســب ترین نیــروی کارگزاری برای آن کســانی اند که به هر 
معنا ذیل این گفتمان تعریف می شــوند؛ اعم از روشنفکران و آکادمیسین ها و 
تکنوکرات ها و همچنین بدنۀ اجتماعِی تن آسا. این وضع هژمونیک لیبرالیسم 
در جهان است که  توانسته بخشی از این جریانات تاریخی نابه هم سو را در ایران 

چنین به هم نزدیک سازد. 
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   امتناع وعده های انتخاباتی در سطح مّلی
 

                           عباس عبدی

                           پژوهشگر اجتماعی

آیــا در انتخابات مجلس ایران نامزدهــای نمایندگی می توانند وعده های انتخاباتی 
دهنــد؟ اگر نــه، چرا و اگر بلی، در چه محدوده ای؟ و پرســش مقدم بر این دو این 
است كه آیا ضرورتی بر وعده دادن وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها نخست 
باید از فلســفۀ مجلس نمایندگان ســخن گفت، به ویژه اینکه مجلس در نظام های 

مدرن و دموكراتیك چه جایگاهی دارد.
در هــر نظــام مردم ســاالر، حاكمیت از آن مــردم و ادارۀ امور در دســت مردم یا 
نمایندگان آنان اســت، ولی مردم در چگونگــی اعمال این حق، نظر واحدی ندارند. 
برخی از مردم خواهان اجرای نوع خاصی از برنامه ها هستند و برخی دیگر متفاوت 
فكــر می كنند. تعــداد این ایده ها و نگرش هــا به میزان تنــّوع گروه ها و طبقات و 
اقشار اجتماعی بســتگی دارد. بنابراین، پرسش اصلی این است كه كدام یك از این 
اقشار و گروه ها یا نمایندگان آنان می توانند یا محق هستند كه كشور را اداره كنند؟ 
این حق برای اكثریت به رســمیت شــناخته شــده است، مشــروط بر اینكه حقوق 
اقلیت نیز لحاظ شــود و نیز ادارۀ امور محدود به زمان معّینی مثاًل 4 ســاله باشــد 
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و امــكان تبدیل شــدن اقلیت به اكثریــت و جابه جایی آنها نیز فراهم باشــد. حق 
اكثریت در ادارۀ امور كشــور در اصل ششــم قانون اساســی به صراحت آمده است: 
»در جمهوری  اســالمی  ایران  امور کشــور بایــد به  اتکاء آراء عمومی  اداره  شــود از 
راه  انتخابات : انتخاب  رئیس جمهور، نمایندگان  مجلس  شــورای  اســالمی ، اعضای  
شــوراها و نظایر این ها، یا از راه  همه پرســی  در مواردی  که  در اصول  دیگر این  قانون  
معّیــن  می  گردد...«. همچنان كه در این اصل می بینیــم، یكی از مجاری ادارۀ امور 
کشور به دست اكثریت، مجلس شــورای اسالمی است. مطابق اصل پنجاه وهفتم: 
»قوای  حاکم  در جمهوری اســالمی  ایران  عبارت اند از: قوۀ  مقننه ، قوۀ  مجریه  و قوۀ  
قضائیــه  که  زیر نظر والیت  مطلقۀ  امر و امامت  امت  بر طبق  اصول  آیندۀ  این  قانون  
اعمال  می  گردند. این  قوا مستقل  از یکدیگرند« و در اهمیت مجلس همین بس كه 
نخســتین فصل از قوای حكومتی را در قانون اساسی به خود اختصاص داده است 
و وظایف گســترده ای دارد. مطابق اصل هفتادویکم: »مجلس  شــورای  اسالمی  در 
عموم  مسائل  در حدود مقرر در قانون اساسی  می تواند قانون  وضع کند« و نیز اصل 
هفتادوششــم مقرر می دارد که: »مجلس  شــورای  اسالمی  حق  تحقیق  و تفحص  در 
تمام  امور کشور را دارد« و بر اساس اصل هفتادوهفتم: »عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، 
قراردادها و موافقت نامه های  بین المللی  باید به  تصویب  مجلس  شــورای  اســالمی  
برســد«. بنابراین، مجلس در محور ادارۀ امور كشــور اســت. اهمیت ایفای وظایف 
نمایندگی به حدی است كه در اصل هشتادوششم، نوعی مصونیت قضایی نیز برای 
آنان در نظر گرفته شده است: »نمایندگان  مجلس  در مقام  ایفای  وظایف  نمایندگی  
در اظهــار نظــر و رأی  خود کاماًل آزادند و نمی توان  آنها را به  ســبب  نظرهایی  که  در 
مجلــس  اظهار کرده اند یــا آرائی  که  در مقام  ایفای  وظایــف  نمایندگی خود داده اند 
تعقیب  یــا توقیف  کرد«. به جز تقنین و نظارت، حق رأی اعتماد دادن به وزرا و نیز 
استیضاح آنان با مجلس است. اصل هشتادوهفتم مقرر می دارد که: »رئیس جمهور 
بــرای  هیئت  وزیران  پس  از تشــکیل  و پیش  از هر اقدام  دیگــر باید از مجلس  رأی  
اعتماد بگیرد. در دوران  تصدی  نیز در مورد مســائل  مهم  و مورد اختالف  می تواند از 

مجلس  برای  هیئت  وزیران  تقاضای  رأی  اعتماد کند«.
تعــداد نمایندگان مجلس در ایران 300 نفر اســت، بنابراین نخســتین پرسشــی 
كه مطرح می شــود این اســت كه مردم بر چه اساســی باید به یك نامزد انتخاباتی 
رأی دهنــد تا این وظایــف عمومی و مّلی را به انجام برســاند؟ دو ویژگی و مالك 
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برای رأی دادن برجســته هســتند: نخســت، مالك های فردی به لحاظ ویژگی های 
فردی، توانایی علمی و اجرایی، اخالقی و...؛ و دوم ویژگی برنامه ای. ولی، مشــكل 
اینجاســت كه ویژگــی دوم برخالف ویژگی های فردی نمی تواند فردی باشــد، زیرا 
اگر بهترین فرد را هم بتوان به مجلس فرســتاد ولی ســایرین با ایده های او موافق 
نباشند، حضور او در مجلس فایده ای نخواهد داشت. به عالوه، چگونه ممكن است 
كه یك نفر به صورت فردی برای كشــور برنامه داشــته باشــد؟ اینجاست كه بحث 

احزاب طرح می شود.
حزب به منزلۀ كارخانه یا بنگاهی اســت كه كاال یا خدمات خاصی را تولید و برای 
جلب نظر مشــتریان یــا مردم عرضه می كند. همان طور كه یــك كارخانه، خودرو یا 
پوشــاك تولید می كند، احزاب نیز سیاست و برنامه برای ادارۀ كشور تولید و عرضه 
می كنند و مردم با رأی خود یكی از این برنامه ها را انتخاب می كنند و بر ســایرین 
ترجیح می دهند. از ســوی دیگر، احزاب می كوشند كه افرادی را با ویژگی های مورد 
تأیید یا پســند مردم به عنوان نمایندگان و نامزدهای خــود عرضه كنند تا مردم از 
حیــث ویژگی های فردی نیز آنان را تأییــد كنند. فقط چنین افرادی که نامزد حزبی 
هســتند قادر خواهند بود كه در ســطح مّلی و بر اســاس برنامۀ حزب متبوع خود 
وعدۀ انتخاباتی دهند، در غیــر این صورت هیچ نامزد منفردی نمی تواند وعده    های 
کالن در ســطح مّلــی دهد به نحوی که این وعده ها ضمانــت پیگیری و اجرایی در 
مجلس داشــته باشد، زیرا چنین وعده ای پوچ اســت و تعهد به آنها از نظر قانونی 
و شــرعی وجاهت ندارد. مثل این اســت كه كسی متعهد گردد كه اگر انتخاب شود، 
به مردم عمر جاودان خواهد داد! روشن است كه چنین وعده ای را نباید پذیرفت و 
اگر هم پذیرفتیم، او متعهد به انجامش نیســت، زیرا از قدرت نماینده ای که وعده 
داده خارج اســت. ولی، اگر وعدۀ انتخاباتی از ســوی احزاب باشــد، قضیه تفاوت 
خواهــد كرد، زیــرا در این صورت این افراد نیســتند كه وعده می دهنــد، بلكه این 
احزاب هستند كه وعده می دهند و نامزدهای انتخاباتی به عنوان عضو آن حزب آن 

وعده ها را منعكس می كنند.
منظــور از وعده های سیاســی نیز بیــان كلیات از قبیل برقراری عدالت، توســعۀ 
كشــور، رفع بیكاری و امثال آن نیســت، زیرا این ها وعده های عام اســت كه اگر 
احزاب و گروه ها هم آن را بیان نكنند، در قانون اساســی آمده و وعده های مفروض 
دانســته می شــود. وعده های انتخاباتی مثل رقابت های سیاســی و انتخاباتی در 
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كشــورهای توسعه یافته اســت كه احزاب به موضوعات مشــخص و معّینی اشاره 
می كنند؛ به عنوان نمونه، یارانه ها را چه خواهیم كرد؟ قیمت كاالها چگونه خواهد 
شد؟ سیاست تعرفه های وارداتی چگونه تعیین می شود؟ حمایت از زنان و كودكان 
با ریز جزئیات چگونه اســت؟ سیاســت پولی و توّرم و اعتبارات، سیاست خارجی 
در موارد خاص به چه نحو تغییر خواهد كرد؟ اینها وعده های مشــخصی اســت كه 
هیــچ فردی نمی تواند آنها را به تنهایی بیان كند، زیرا نه در قدرت و توان اوســت و 
نه لزومًا به تمام این مســائل آگاهی دارد كه بتواند برنامه و شــعار و وعدۀ درستی 
را بیــان كند. حتی، اگر هــم بتواند بیان کند، چون یک نفر اســت ضمانت اجرایی 
ندارد که دیگران آن را بپذیرند. دادن این نوع وعده ها در صالحیت احزاب اســت كه 
كمیته های خاصی دارند كه به معنای دقیق یك دولت در سایه دارند، كه نسبت به 
همۀ امور در ادارۀ كشور طرح های ایجابی و نظرهای انتقادی دارند، و هر فرد حزبی 

فقط در یكی از زمینه های ادارۀ كشــور فعالیت و آشنایی دارد.
آیــا اینها بدان معناســت كــه نامزدهای نمایندگــی غیرحزبــی نمی تواند وعدۀ 
انتخاباتی دهند؟ پاســخ منفی اســت. در چنین ساختاری نامزدهای منفرد چاره ای 
ندارنــد جــز اینكه وعده های محلی و نه مّلی دهند. فردی كه در فالن شهرســتان و 
به صورت منفرد و غیرمرتبط با اندیشــۀ حزبی نامزد نمایندگی مجلس می شود، جز 
اینكه دربارۀ مســائل مّلی، كلیات را طرح كند و شعار دهد چاره ای ندارد؛ ولی دربارۀ 
مســائل محلــی می تواند انواع و اقســام وعده ها را بدهد؛ وعده هایــی كه لزومًا در 

چارچوب وظایف و اختیارات یك نمایندۀ مجلس نیست.
بــه عنوان مثال، وعده هایــی چون تغییر مدیران محلی، یا تغییرات تقســیمات 
كشــوری، یا احداث یك راه یا یك پروژۀ مشــخص، هیچ كدام جــزو وظایف ذاتی 
نمایندگان چنان که در قانون اساســی آمده نیست، ولی اینها را وعده می دهند تا از 
مردم رأی بگیرند، چون شــرایط دادن وعدۀ مّلی را ندارنــد. ولی، چگونه می توانند 
آنها را عمل كنند؟ پاسخ روشن است: از طریق معاوضۀ اختیارات و وظایف مّلی با 
امتیــازات محلی و منطقه ای. به عبارت دیگر، نمایندگان غیرحزبی دغدغه های مّلی 
را در برابــر تأمین مســائل منطقه ای و محلی معاوضــه می كنند، زیرا امكان الزم را 
برای حضور در مســائل مّلی ندارند. در نتیجه، انتخابات مّلی تبدیل به كارزار محلی 
و منطقــه ای می شــود. مردم نیز با نگاه مّلــی به تحلیل و انتخــاب نماینده اقدام 
نمی كنند، برخالف انتخابات ریاست جمهوری كه نگاه مّلی در آن انتخاب غلبه دارد. 
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بنابراین، یك شــكاف بزرگ میان انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری یا 
همان قوۀ مقننه و قوۀ مجریه پدید می آید كه چنین شــكافی منشــأ مشــكالت و 
ناكارآمدی های مدیریتی خواهد بود، درحالی كه در یك نظام توسعه یافتۀ حزبی هر 

دو نهاد و انتخابات متأثر از فعالیت ها و رقابت های حزبی و در ســطح مّلی است.
در چنین شرایطی، پایداری سیاسی مجالس نمایندگی بسیار كم خواهد شد، زیرا 
در سطح مّلی خط مشی ثابتی در بسیاری از نمایندگان دیده نمی شود و با تغییرات 
وزرا و رئیس جمهور، آنان نیز تغییر خط مشــی می دهند تا امتیازات منطقه ای خود 
را به دست آورند. در چنین فضایی، رقابت های انتخاباتی موجب ارتقای وضعیت و 
دانش سیاسی مردم در ادارۀ امور نمی شود و چه بسا اختالفات منطقه ای و فرقه ای 

یا طایفه ای تشــدید شود و حتی وحدت مّلی نیز تقویت نگردد.
بنابراین، مســئلۀ اصلــی و مهم در فهم وعده های انتخاباتی، ســاختار انتخاباتی 
مجلس اســت. در نظام هایی كه این ســاختار حزبی نیســت و افراد به صفت فردی 
خودشان در انتخابات شركت می كنند، مجلس برآمده از آن نیز شامل 300 نفر مجزا 
از یكدیگر اســت كه لزومًا درك و فهم مشــتركی در ادارۀ امور كشور ندارند و از این 
حیث در برابر دولت منفعل هســتند؛ و ازآنجاكه پیش از انتخابات در احزاب فعال 
نبوده اند، با هیچ بخشی از ادارۀ امور كشور نیز آشنایی کافی ندارند. به همین دلیل 
است كه مدت ها طول می كشد كه پس از آمدن به مجلس، با موضوعات كشور آشنا 
شــوند. تصمیمات چنین مجلسی قابل پیش بینی نیست و اكثر آنان از نقطۀ صفر 
آغــاز می كنند، به ویژه در ایران كه در هر انتخاباتی به طور معمول بیش از 50 درصد 

نمایندگان تغییر می كنند.
در چنین ســاختاری، خلــف وعده در مورد وعده های مّلی معنا ندارد. اگر كســی 
وعده داده باشــد كه فالن كار را در سطح مّلی انجام می دهد و نتواند انجام دهد، در 
برابر پرسش انتخاب كنندگان تقصیر را متوجه دیگران خواهد كرد، درحالی كه احزاب 
پیروز و اكثریت نمی توانند از بار مســئولیت انجام ندادن وعده های انتخاباتی خود 
شانه خالی كنند. در وضعیت فعلی نظام انتخاباتی ما، وعده های مّلِی توخالی بدون 
تضمین خواهد شد و مردم نیز قادر به پرسشگری نخواهند بود. چنین ساختاری در 
انتخابات، مســئولیت ناپذیری را نهادینه می كند، درحالی كه در نظام حزبی، هركس 
پرسشگری خود را حفظ كرده و شخصیت حقوقی حزب را مورد سؤال قرار می دهد و 
مسئولیت را بر شانۀ آنها بار می كند و فقط پس از این مرحله است كه بار مسئولیت 
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را متوجه شخصیت های حقیقی نمایندگان می كند.
بــا توجه به این مالحظات، می توان گفت ازآنجاكــه نظام انتخاباتی ایران حزبی 
نیست، بنابراین دادن وعده های مّلی و كالن برای ادارۀ امور كشور از سوی نامزدهای 
انتخاباتــی عماًل بالموضوع اســت و اگر هــم در این موارد وعده ای داده شــود، در 
عمل بیهوده و غیرقابل اجرا و بدون تضمین اســت، درحالی كه وعده های محلی و 
منطقه ای به وفور داده می شــود؛ وعده هایی كه خــارج از صالحیت های نمایندگان 
اســت، ولی اجرای آنها از طریق معاوضه میان حق وظایف مّلی با امتیازات محلی 
انجام می شــود و در نهایت اینكه انتخابات بــه میدانی برای رقابت میان ایده های 

گوناگون برای ادارۀ كشور تبدیل نمی شود.
نكتۀ پایانی اینكه آنچه گفته  شــد، توصیف وضعیت در دو حالت انتزاعی اســت: 
یك حالت اینكه انتخابات كاماًل حزبی باشــد و هیچ فرد غیرحزبی وارد عرصه نشود 
و یــا نتواند وارد شــود، و نامزدهای پیروز نیز در مجلس بر اســاس تعلقات حزبی 
رأی دهنــد، مثل پارلمان بریتانیا؛ حالت مقابل این اســت كــه همۀ نامزدها بدون 
تعلقات گروهی و حزبی وارد میدان شــوند، كه شــاید كمتر كشوری چنین وضعی 
را داشــته باشــد، همیشــه تركیبی از تعلقات حزبی و فردی اســت. البته، ساختار 
انتخابات حزبی به كلی متفاوت با ســاختار انتخابات فردی اســت که موضوع این 
یادداشت نیســت. ولی، واقعیت نظام انتخاباتی ایران نزدیك به انتخابات فردی با 
حدی از گرایش و وابســتگی به لیســت های جناحی و نه حتی حزبی است. جالب 
اینكه وضعیت ایران در حال حاضر به گونه ای اســت كه حتی احزاب هم وعده های 
انتخاباتــی نمی دهند، زیرا به معنای واقعی حزب نیســتند. احــزاب واقعی منابع 
مالی شــفاف داشته و دارای تشکیالت به نسبت منسجم و با انتخابات درون حزبی 
منظم و کنگره های ســاالنه هســتند. آنها اعضایی دارند که در کمیته های گوناگون 
حزبی فعال هســتند و در عمل دولت در ســایه دارند و هر روز پیگیر مسائل جاری 
کشــور هستند و سلبًا یا ایجابًا در مورد سیاست های جاری موضع دارند. تعداد این 
گونــه احزاب به ســختی در یک جامعــه به بیش از پنج مورد می رســد، زیرا احزاب 
کوچــک توانایی تولید این خدمات سیاســی را ندارند؛ همچنان که تولید خودرو در 
کارخانه هایی که زیر چندصدهزار تولید دارند اصاًل مقرون به صرفه نیســت، چه رسد 
بــه کارخانه ای که چنــدده خودرو تولید کند! چون کارخانه هایــی با تیراژ کم هزینۀ 
باالســری زیادی دارند، ضمن اینکه نمی توانند بودجۀ  الزم را برای r&d فراهم کنند 
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و کارخانه ای که این کار را نتواند انجام دهد پیشــاپیش بازار را واگذار کرده است. 
در ایــران کنونــی، با تعداد ده هــا بلکه صدها حزب روبه روایم کــه به جای تولید 
خدمات سیاســی از جمله برنامۀ سیاســی و مدیریتی، نقش بنــگاه کاریابی برای 
اعضــای محدود خود دارند و در موقعیتی نیســتند که ایده پــردازی کنند و برنامه 
دهنــد. البته، در مواردی برخی از احــزاب چنین کرده اند، ولی به علل دیگر از جمله 
ناپایداری بقای حزبی مانع از تداوم این ســنت شــده اســت. اگر توجه کنیم، همۀ 
مباحث احزاب و گروه های ایرانی در حال حاضر حول مســائل شــکلی و تشکیالتی 
و نیز رفع موانع حضور انتخاباتی اســت و کمتر با طرح موضوعات برنامه ای مواجه 
می شــویم. از این رو، در حال حاضر دادن وعده های کالن برای ادارۀ کشــور و امور 
سیاســی از ســوی نامزدهای مجلس اگر ممتنع نباشد، خیلی سخت است و انتظار 
می رود که رقابت های انتخاباتی پیرامون موضوعات محلی و منطقه ای شکل بگیرد 

و این به نفع کشور نیست.
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   مجلس شــورای اسالمی و سرمایۀ اجتماعی
 

                           غالمرضا غفاری

       عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

1.مقدمه
مجلس قوی مجلســی اســت که در فرایندی دموکراتیــک و رقابتی مبتنی بر 
رویه های قانونی و مشــروع شــکل گرفته و نیروهایی را که از ســطح باالیی از 
دانــش تخصصی در عرصه هــای متنّوع تقنینی و نظارتــی برخوردارند، در خود 
دارد. چنین مجلسی نه تنها حافظ و مقّوی سرمایۀ اجتماعی نهاد مجلس است، 
بلکه برای حفظ و تقویت ســرمایۀ اجتماعی مّلی سهم و نقش تعیین کننده ای 
دارد؛ و برعکــس، از یک مجلس ضعیف هرگز نمی توان انتظار ارتقای ســرمایۀ 
اجتماعــی را در مقیاس نهادی و مّلی داشــت. حال، باید دید مشــخصه های 
مجلس قوی و ضعیف کدام اند که مولد و فرسایندۀ سرمایۀ اجتماعی می شوند. 
ســرمایۀ اجتماعی یک کشور در مقیاس کالن آن معطوف به دارایی، قابلیت و 
توانمندی اســت که نظام سیاسی و نهادهای اصلی آن بهره مند از آن هستند. 
این ســرمایه در معنــای تجربی اش عمدتــًا داللت بر مواردی چون پنداشــت 
جامعــه نســبت به توانایی نظــام و نهادهای اصلی آن در حل و ســامان دهی 
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مســائل و مشــکالت موجود و پیِش رو، و نیز اعتماد به بخش ها و افرادی که 
آنها را نمایندگی می کنند دارد. به عبارت دیگر، سرمایۀ اجتماعی هر جامعه در 
گرو داشته هایی اســت که به افراد، گروه ها، اجتماعات، انجمن ها، سازمان ها، 
نهادها و قوای حاکم بر آن جامعه نسبت می دهند؛ داشته هایی که خود حاصل 
رویه ها، منطق، اســتراتژی و عملکرد نظام، نهادها، ســازمان ها، گروه ها و افراد 
اســت. سرمایۀ اجتماعی یک نهاد و سازمان بنا به اعتماد، مقبولیت، کارآمدی، 
اثرگذاری و جایگاهی که در اذهان و پنداشــت اعضای یک جامعه دارد تعیین 
می شــود. بنابراین، ســرمایۀ اجتماعی نهادی چون مجلس شورای اسالمی در 
گرو اقتدار نهادی، کارآمدی و اثربخشــی، شــفافیت و پاســخ گویی، بی طرفی، 
دقت، همه جانبه گری، عام گرایی و وحدت در رویه هاست؛ و برعکس، نبود نظم 
و اقتدار ســازمانی و نهادی، ناکارآمدی، ابهام، جانبداری، بی دقتی، جزء نگری، 
خاص گرایی و تناقض در رویه ها، فرســایندۀ سرمایۀ اجتماعی آن نهاد هستند.

مجلس شــورای اســالمی، اصلی ترین نهاد قانون گذاری کــه برآمده از آرای 
مستقیم مردم است، نهادی است که بسان دیگر نهادهای اجتماعی و سیاسی، 
بهره منــد از مجموعــه اجزائی اســت که حــوزۀ تقنینی یا قوۀ مقننۀ کشــور را 
تشــکیل می دهد. این مجموعه شامل رویه ها )مشتمل بر قواعد، مسئولیت ها 
و وظایف(، نمایندگان، کمیســیون ها و تشکّل هاســت کــه در تعامل و ارتباط 
ســازمانی که با یکدیگر دارند، پیگیر کارویژه ها و مأموریت های لحاظ شده برای 
این نهاد و قوه هســتند. نهاد مجلس عهده دار کارویژه های وضع قانون، تغییر 
و اصــالح قوانین، بررســی و تصویب یا رد لوایح تقدیم شــده از ســوی دولت، 
تحقیق و تفحص در امور کشــور، تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها 
و موافقت هــای بین المللــی، تصویب گرفتن و دادن وام یا کمک های بالعوض 
داخلی و خارجی، دادن رأی اعتماد به هیئت وزیران و نیز ســؤال و استیضاح 
آنهاســت. در این نوشــته در نظر داریم بیشــتر به ســهم نهاد مجلس شورای 
اســالمی در حفظ و تولید ســرمایۀ اجتماعی ورود پیدا کرده، در عین حال بنا 
به داده های در اختیار، به برخی از یافته های آماری که نشــان دهندۀ وضعیت 

سرمایۀ اجتماعی این نهاد است اشاره  کنیم. 
2.نهادمجلسوتولیدسرمایۀاجتماعی

اینکــه چرا نهاد مجلس برای تولید و حفظ ســرمایۀ اجتماعــی نهادی مهم و 
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پرسهم و نقش است، نگاه به کارویژه های پیش گفته می تواند این مهم بودن را 
به خوبی نشان دهد و مهم تر اینکه وجود تعبیر مجلس در رأس امور، در اذهان 
اجتماعــی نیز ایــن نهاد را جایگاه خاصی بخشــیده و به تبــع آن خود موجد 
انتظارات به نســبت گســترده نیز اســت. به نظر می رســد مهم بودن سهم نهاد 
مجلس را در مورد سرمایۀ اجتماعی می توان حداقل در سه زمینۀ قانون گذاری، 
نظارت و رویه های عملی مواجه با مســائل و موضوعات اجتماعی و سیاســی 

مّدنظر قرار داد:
1.2قانونگذاری

عنوان شــد کارویژۀ اصلی نهــاد مجلس قانون گذاری و اصالح قوانین اســت. 
وجــود قانون و نظــم مبتنی بــر آن پیش نیاز بنیادی برای نیــل به جامعه ای 
بهره مند از نظم پویا و توســعۀ پایدار و در تراز مناسب است. پرسش این است 
کــه چه نوع قوانینی می توانند به ارتقای ســرمایۀ اجتماعی نهاد مجلس و نیز 

سرمایۀ اجتماعی جامعه کمک کنند.
- به میزانی که قوانین حافظ حقوق مالکیت باشــند، مولد سرمایۀ اجتماعی 
خواهنــد بود. از منظر ســرمایۀ اجتماعی تأمین حقوق مالکیت و وجود امنیت 
در این باب، مهم ترین عامل برای تولید ســرمایۀ اجتماعی در هر جامعه است؛ 
تــا جایی که می توان گفت وقتی از ســرمایۀ اجتماعی بــه مثابۀ حلقۀ مفقوده 
توسعه یاد می شــود، عمدۀ نگاه ها معطوف به تأمین حقوق مالکیت است. در 
نتیجــه، بــه میزانی که نهاد مجلس در تأمین حقــوق مالکیت مادی و معنوی 
یک جامعه ورود داشــته باشد، سرمایۀ اجتماعی خود و جامعه را ارتقا خواهد 

بخشید.
- گشــایش ها و تنگناهای قانونی که فرصت ســاز و فرصت ســتان هســتند؛ 
قوانینی که فرصت و زمینه را برای نوجویی، ابتکار و خالقیت فراهم می سازند و 
از خاطیان و فرصت طلبان برای استفادۀ سوء و بهره گیری از رانت فرصت ستانی 

می کنند، به حفظ و تقویت ســرمایۀ اجتماعی کمک می کنند.
- قوانیــن عام گرایانــه تا خاص گرایانه که جمعیت هــدِف خود را آحاد افراد 
جامعــه تعریف می کننــد و نه جمعیــت و گروه های معّینی کــه بخش های 
محدودی از جمعیت را تحت پوشــش دارند، در تولید ســرمایۀ اجتماعی سهم 
و نقش بیشــتری دارند. چون اعتنای به طــرح و قوانین عام ازجانب مجلس، 
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طرح ها و قوانینی که شــمول جمعیتی بیشــتری دارند، مانع شکل گیری این 
تلقی می شــود که مجلس عموم جامعــه را نمایندگی نمی کند و به بخش های 
معّین و خاصی از جامعه توجه دارد. پژوهش های انجام شــده در مورد مجالس 
قانون گذاری در کشــورهای مختلف به اتفاق نشــان داده اند که برای ســرمایۀ 
اجتماعــی مجلس، جهت گیری عام گرایانه داشــتن حتــی از کارآمدی مجلس 

سهم بیشتری دارد.
- هرچنــد کــه کارویژۀ اصلی نهاد مجلــس طرح، تصویــب و تنقیح قوانین 
اســت، چنانچه مجلس تبدیل به کارخانۀ قانون سازی شود و به مسئلۀ توّرم و 
انباشــت قوانین و مصّوبات دامن زند، قوانین و مصّوباتی که چه بسا در تناقض 
با یکدیگر باشــند، در عمل مانع فرایند روان سازی و سرعت عمل در بخش های 
اجرایی می شــود؛ و مهم تر اینکه حجیم شــدن نظام دیوانی را در پی دارد که از 

موانع اصلی فرسایش سرمایۀ اجتماعی هستند.
2.2نظارت

نهــاد مجلس جدا از نقش اّولی که در قانون گذاری دارد، دارای کارویژۀ نظارتی 
هم هســت. چنیــن کارویژه ای که می توانــد به صور آشــکار و پنهان عملیاتی 
شــود، ســهم مهمی در چگونگی و تضمین اجرای قانون دارد؛ امری که تحّقق 
آن برای حفظ و تقویت ســرمایۀ اجتماعی در همۀ جوامع و کشــورها نقشــی 

حیاتی است. 
- کارویژۀ آشــکار نظارت، که بیانگر بررســی و مالحظه بعد از اجرایی شــدن 
مصّوبات اســت، به نوعی در عمل موفقیت مکتوبات مصّوبی که صورت قانونی 
پیدا کرده و فلســفۀ به وجود آمدن آنها را برای تحّقق اقدامات ایجابی و ســلبی 
در پی دارد. بخش مهمی از ناکارآمدی اجرایی به دلیل نبود نظارت الزم اســت 

که فرســایندۀ سرمایۀ اجتماعی مجلس و جامعه است. 
-کارویژه های پنهان عملکرد نظارتی مجلس، که از قضا سهم مهمی در تولید 
ســرمایۀ اجتماعی دارند، را باید در زمینۀ پاسخ گویی، شفاف ساختن و عمل به 
وظایف نظام اجرایی و نیز به کارگیری نیروی ماهر و کارآمد از جانب دســتگاه 
اجرایــی و قضایی به منظور تحّقق اهداف، در عالی ترین وجه و صورت آن دید. 
مجلس با نظارت درســت و بموقــع خود می تواند به اقتــدار بروکراتیک نظام 
اجرایــی کمک کند و از ایــن طریق مانع ناکارایی در نظــام اجرایی، که عاملی 
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اساسی برای فرسایش سرمایۀ اجتماعی است، شود.
- در غیاب نظارت درست از سوی مجلس نه تنها با تخطی از اجرای قوانین و 
طرح های مصّوب مواجه هستیم، بلکه با نظامی ناکارا و نوعی عمل فراقانونی 
و فرایندهای دلبخواه وخودســری می شویم که بسان سمی مهلک برای نابودی 

سرمایۀ اجتماعی کشور عمل می کنند. 
- مسئولیت پذیری نسبت به پیامدهای قوانین و طرح های مصّوب که اصواًل 
از طریق سازوکارهای نظارتی و تحقیق و تفحص های درست و بموقع می تواند 
عملیاتی شود، به گونه ای که سهم و نقش دستگاه های اجرایی و قانون گذار در 

ارتباط با پیامدهای مثبت و منفی حاصل شــده مشخص شود. 
3.2رویههایعملیمواجههبامسائل

- تخصــص، توانمندی و کاردانی نمایندگان کــه تعیین کنندۀ میزان اعتماد به 
آنها و نیز نهاد مجلس خواهد بود. مالحظه می شــود وقتی در این باب صحبت 
از اعتمــاد می شــود، حداقل می توان از ســه نوع اعتماد ســخن گفت: اعتماد 
شــخصی که محصول توانایــی و توانمندی )تخصص(، قابلیــت، مقبولیت و 
خوش نامی فرد اســت؛ اعتماد به یک نقش یا موقعیت که نشان دهندۀ اعتماد 
بــه موقعیــت حرفه ای یک حرفه اســت. موقعیــت نمایندگــی مجلس که در 
گــرو وجــود صالحیت، کارایی، انضبــاط، پایداری در رفتــار و عمل، منطقی و 
مســتدل بودن، صداقت و شرافت، عادل و منصف بودن اســت؛ اعتماد به نهاد 
اعتمــاد به کلیتی اســت که بنا بــه مأموریت ها و کارویژه هــای مترتب بر آن، 
در خود مجموعــه ای از رویه ها، اجزاء و موقعیت هــای حرفه ای را تعبیه کرده 
اســت. در نتیجه، مجموعه ای از قواعد هنجاری وجود دارند که چگونگی عمل 
آن نهــاد در قالب رفتار و عمل کســانی که کرســی های موقعیتی آن نهاد را به 
دســت آورده اند نمود پیدا می کند که در اینجا به منزلۀ اعتماد به نهاد مجلس 
شــناخته می شود. سه نوع اعتماد یادشده وقتی که از منظر دینامیزم چگونگی 
زایش و فرســایش اعتمــاد و بی اعتمادی مورد توجه قــرار می گیرند، به دلیل 
پویایی و فرایندی بودن که ذاتی آنهاست، دارای خصیصۀ مهم سرایتی هستند؛ 
خصیصه ای که موجب طرح مفهوم اعتماد عاریتی شــده اســت. بر مبنای این 
خصیصه، اعتماد و بی اعتمادی از یک نوع یا از یک سطح به نوع و سطح دیگر 
ســرایت و انتقال پیدا می کند. مهم این اســت که سرعت این سرایت و انتقال 
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در مورد زایش بی اعتمادی به مراتب بیشــتر از مورد تولید اعتماد اســت. وقتی 
که شــخصی دارای ســرمایۀ اعتماد شخصی باالســت و در موقعیت حرفه ای 
قــرار می گیرد، بــه آن موقعیت اعتبــار می دهد و عنصری ســرمایه زا برای آن 
موقعیــت تلقی می شــود. در عین حال، جایگاه و موقعیــت مربوط نیز اعتماد 
شــخصی فرد را ارتقا می بخشــد و میــدان و جایگاه تــازه ای را در اختیار فرد 
قرار می دهــد؛ جایگاهی که حفظ اعتبار و منزلــت آن به مراتب مهم تر از حفظ 
اعتماد وآبروی شــخصی است. بی جهت نیست موقعیت های حرفه ای که خود 
را در قالب هایــی چون اصناف و جمع های حرفه ای تعریف می کنند، برای خود 
مرامنامه و چه بســا کدهای اخالقــی تعریف کرده و ازگروندگان و کســانی که 
در آن موقعیــت قرار می گیرند می خواهند تا نســبت بــه رعایت و عمل به آنها 
در نظــام و کردار حرفه ای خود ســوگند یاد کنند و از ایــن طریق افراد را متعهد 
و وفــادار به موقعیت حرفه ای شــان می کنند. بی اعتمادی از ســطوح پایین تر، 
که حالت عینی تر و انضمامی تر دارند، به ســطوح باالتر ســرایت و انتقال پیدا 
می کند؛ یعنی، بی اعتمادی شــخصی به بی اعتمــادی موقعیتی و بی اعتمادی 
نهــادی منجر می شــود. بی اعتمادی موقعیتی موجد شــکل گیری نوعی تصّور 
قالبی می شــود که گویا همه فاســدند، متقلب و فاقد صالحیت و این امر خود 

به بی اعتمادی نهادی منجر می شــود مبنی بر اینکه نهاد مجلس کارا نیست. 
 - عمــل در تــراز مّلی، حضــور مؤثــر و موضع گیری های ســنجیده؛ هرچند 
جمع پذیــری منافــع محلی و منطقه ای با منافع مّلی کاری ســخت و دشــوار 
اســت، در تولید ســرمایۀ اجتماعی در مقیاس مّلی سهم تعیین کننده ای دارد. 
ایــن امر در گــرو پایبندی به هنجارهای اجتماعی عام و اصول اخالقی اســت 
که فراتر از منافع شــخصی و باندی هســتند. افزون بر ایــن، وقتی نمایندگان 
مجلــس با پرهیز از نفع شــخصی و بانــدی، منافع جمعی و مّلــی را در نظام 
تصمیم گیــری خود مّدنظر قرار می دهند، تراز نمایندگی را به ســطح مّلی ارتقا 
می دهند؛ امری که مقوی عام گرایی و مای جمعی اســت و به انسجام و وفاق 

مّلی قوت می بخشد.
- هم ترازی ذهــن و نظر مجلس با ذهن جامعه، اینکه مجلس خود را درگیر 
کدام امور می کند؟ این امــور در ذهن جامعه چه جایگاهی دارند؟ آیا اهمیت 
و اولویت امور مورد نظر نمایندگان با اولویت ها و دغدغه های مورد نظر جامعه 
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هم تراز اســت؟ تا چه میــزان موضع گیری ها و ورود بــه موضوعات برآمده از 
مطالبات و مسائل مّلی و فراگیر جامعه است؟

- وجــود منطق و اســتدالل و بهره گیری درســت از آن برای مجاب ســازی 
همواره سرمایه آفرین اســت. این امر به ویژه برای مجموعه هایی چون مجلس 
که به واسطۀ علنی بودن مذاکراتشان دارای مخاطبان گسترده ای هستند بسیار 
کلیدی اســت، چراکه علنی بودن مذاکرات و گزارش آن از رسانه های مّلی که در 
قوانین باالدســتی برای این نهاد در نظر گرفته شده است، نشان از شفافیت و 
مّلی بــودن فعالیت این نهاد دارد؛ امری که این نهاد را رؤیت پذیری بیشــتری 
می بخشــد. مباحث مستدل و اساســی در مذاکرات مجلس در نوع پنداشت و 
گمانــی که مردم نســبت به مجلس پیدا می کنند و ســرمایه و جایگاهی را که 
بــرای آن لحــاظ می کنند باید مهــم تلقی کرد، چراکه در نظــر آحاد مردم، این 
جلســات بیانگر کمیت و کیفیت کار مجلس و تعیین کنندۀ چگونگی داوری و 

قضاوت آنها نسبت به این نهاد است.
- پرهیــز از منازعات بی نتیجه: اگر تالش و اهتمام سیاســی ســازنده برای 
نهادهای سیاســی ســرمایه آفرین است، منازعات سیاســی بی پایه و برآمده از 

منافع فردی و جناحی ویرانگر ســرمایۀ اجتماعی است.
3.نگاهیبهسرمایۀاجتماعیمجلس

نهــاد مجلس، که آن را به عنوان قوۀ مقننه می شناســیم، بی تردید در موفقیت 
نهادی و پنداشتی که نســبت به این موفقیت حاصل می شود، صاحب سهم و 
نقش اســت. در پیمایش مّلی ســرمایۀ اجتماعی در نیمۀ دوم سال 1393، در 
مورد ارزیابی مردم از موفقیت مجلس در انجام وظایفش پرســش شده است. 
نظر و ارزیابی مردم در خصوص موفقیت نهاد مجلس چنین اعالم شــده: %9.9 
خیلی کم، 24.1% کم، 43.2% تااندازه ای، 20% زیاد و 2.8% خیلی زیاد است که 
اگر نسبت ارزیابی خیلی زیاد و زیاد را به به خیلی کم و کم در نظر بگیریم، به 
عدد 0.67 می رســیم که از مثبت بودن این ارزیابی نشــانی ندارد، چون اگر این 
عدد برابر با یک می شــد به معنای برابری ارزیابی کنندگان کم و زیاد بود. نکته 
اینکه این ارزیابی در مناطق شهری کشور، در افراد 30 تا 54 سال و نیز در بین 
افراد دارای تحصیالت عالی در ســطح پایین تری قرار دارد که باز نشان می دهد 
پنداشــت جامعه نسبت به مجلس پنداشت مثبتی نیست. در قسمت های قبل 
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عنوان شــد نهاد مجلس جدا از نقش اصلی کــه در قانون گذاری دارد، به دلیل 
کارویژۀ نظارتی، ســهم مهمی در چگونگی و تضمین اجرای قانون دارد؛ امری 
که تحّقق آن برای حفظ و تقویت ســرمایۀ اجتماعی در همۀ جوامع و کشورها 
نقــش حیاتی دارد. در این مورد به دو مورد از ارزیابی مردم اشــاره می شــود: 
یکی در مورد احترام گذاشــتن به مالکیت خصوصی و دیگری احترام به حقوق 
و آزادی قانونی افراد. در خصوص احترام گذاشــتن به مالکیت خصوصی، %9.4 
پاســخ گویان آن را خیلی کــم، 24.3% کم، 40.2% تاانــدازه ای، 22.6% زیاد و 
3.5% خیلی زیاد ارزیابی کرده و در مورد احترام به حقوق و آزادی قانونی افراد 
10.4% خیلــی کــم، 27.1% کم، 41.4% تاانــدازه ای، 18.7% زیاد و 2.4% خیلی 
زیاد ارزیابی کرده اند که اگر نســبت ارزیابی خیلــی زیاد و زیاد را به خیلی کم 
و کــم در نظر بگیریم، برای دو مورد یادشــده به ترتیــب به عدد 0.77 و 0.56 
می رســیم که از مثبت بودن این ارزیابی نشــانی نــدارد. پایین بودن درصدها و 
نســبت ها حکایــت از این دارد که مجلــس در نیل به کارویژه هــای تعریف و 
تعیین شده دچار نوعی فاصله و تأخر است که نیازمند تالش و اهتمام ویژه ای 
اســت تا بتواند هم برای تقویت ســرمایۀ نهاد مجلس و هم سرمایۀ اجتماعی 
مّلــی نقش آفرینی کند. افزون بر ایــن، مقولۀ اعتماد به نمایندگان که به نوعی 
در میــزان اعتماد نهــادی به نهاد مجلــس نیز صاحب اثر اســت، در پیمایش 
مّلی یادشــده مورد پرســش قرار گرفته است که 10.3% پاســخ گویان اعتماد به 
نماینــدگان مجلس را خیلی کم، 23.6% کم، 39.7% تااندازه ای، 22.3% زیاد و 
4.1% خیلی زیاد اعالم شــده و نسبت خیلی زیاد و زیاد به خیلی کم و کم این 
پاســخ 0.78 است که باز نشان دهندۀ اعتماد قابل توجهی به نمایندگان نیست. 
عالوه بر این، از دو ســنجۀ عام گرایی و پرهیزکاری و دگرخواهی اســتفاده شده 
اســت. عام گرایی به این معناست که گروه های شــغلی و حرفه ای )نمایندگان 
مجلس( در انجام وظایف شغلی شــان تا چه اندازه همه را به یک چشم ببینند 
و بــه مواردی چون قومیــت، قوم و خویش بودن و... افــراد و مراجعین توجه 
نمی کننــد، و پرهیزکاری و دگرخواهی به این معناســت که گروه های شــغلی 
و حرفــه ای )نماینــدگان مجلس( تا چه انــدازه دارای گذشــت، پرهیزکاری و 
وجدان کاری هستند. 9.7% پاســخ گویان وجود عام گرایی را خیلی کم، %26.7 
کم، 40.2% تااندازه ای، 18.5% زیاد و 4.9% خیلی زیاد ارزیابی کرده اند و وجود 
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پرهیــزکاری و دگرخواهی را 10.3% پاســخ گویان خیلی کم، 24.4% کم، %41.5 
تاانــدازه ای، 19.8% زیــاد و 4% خیلی زیاد اعالم کرده اند. نســبت ها به ترتیب 
برای این دو ســنجه هم برابر با 0.64 و 0.69 اســت که کمتر از عدد یک است. 
در مجموع، داده های موجود نشــان از این واقعیت دارند که نهاد مجلس برای 
کســب سرمایۀ اجتماعی مطلوب به کسب اعتماد بیشتری از جامعه نیاز دارد؛ 
اعتمادی که در گرو عوامل عدیده ای اســت که مهم ترین آنها داشــتن و تحّقق 
عملکــرد نهادی موفــق و مثبت تر در حوزه های تقنینــی، نظارتی و نیز تقویت 

اعتمادزاست. رویه های 
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   تحلیــل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی انتخابات؛
      از منظر منازعات کالمی

 
         محمدجواد غالمرضا کاشی

   عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی

1.طرحمسئله
بیش از دو دهه اســت انتخابــات اصلی ترین کانون توجه نیروهای سیاســی در ایران 
اســت. از نیمۀ دهۀ هفتاد به این  ســو، هــر انتخابات به نقطۀ پرحرارتی تبدیل شــده 
و جامعــۀ ایرانــی را تحت تأثیر قرار داده اســت. نکتۀ قابل توجه در ایــن زمینه، روند 
افزایشــی این ماجرا از هر انتخابات به انتخابات دیگر اســت. نقطۀ اوج این التهابات 
را در رخدادهــای پس از انتخابات ســال 88 شــاهد بودیم. اکنون که به ســمت یک 
انتخابات تــازه پیش می رویم، این نگرانی وجود دارد کــه انتخابات پیش رو نیز مولد 
التهابی تازه باشــد. در چنین وضعیتی دو پرسش اساسی موضوعیت پیدا می کند: اول 
اینکه چگونه ممکن اســت انتخابات که باید تقلیل دهندۀ منازعات سیاسی باشد، خود 
به بســتر منازعه تبدیل شود و هرچه عرصۀ سیاســی ایران بیشتر و بیشتر با انتخابات 
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همســاز می شود، با منازعۀ بیشتر نیز مواجه می گردد؟ پرسش دوم عبارت از این است 
کــه آیا منازعــات انتخاباتی صرفًا تحّوالتی در عرصۀ رقابت سیاســی اســت یا خبر از 
تحّوالتی در عمق حیات اجتماعی و فرهنگی ما می دهد؟ پاسخ گویی به این پرسش ها 
از منظرهــای گوناگون امکان پذیر اســت. در ایــن مقالۀ کوتاه، با تکیــه بر تبلیغات و 

ســاختارهای زبانی بسیج سیاسی، می کوشیم به این پرسش ها پاسخ دهیم. 
    فرض مورد نظر نگارنده عبارت از آن است که انتخابات در ایران اگرچه راهی مقبول 
برای حل منازعات سیاسی است، در عین حال کژکارکردی هایی دارد که می تواند کلیت 
حیات همبستۀ اجتماعی ما را تحت تأثیر خود قرار دهد. این مقاله که از نقطه نظر زبان 
و سیاســت نگاشته شده، نخســت در این زمینه به طرح بحثی نظری خواهد پرداخت؛ 
پــس از آن، به نقش آفرینی انتخابــات و تبلیغات انتخاباتی در ســازوکارهای حیات 
جمعــی ما توجه خواهد کرد و ســرانجام چشــم اندازی از تحــّوالت پیش رو در عرصۀ 

سیاســی از نقطه نظر مورد نظر خود در این مقاله عرضه خواهد کرد. 
2.زبانوکلیتحیاتاجتماعی

جامعه به ویژه در دوران مدرن، یک کلیت همبســته و تک صدا نیســت. شــامل کثرتی 
از گروه هــا و بخش های گوناگون با مطالبات و خواســت های گوناگون اســت. با این 
همه، هر جامعه یک کلیت محســوب می شود، از این حیث که الگویی خاص و متمایز 
برای حل منازعات و نحوۀ همبسته ســازی موقــت اعضای خود تمهید می کند. در این 
فرایند، زبان در کنار سایر مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی ایفای نقش می کنند. جامعۀ 
ایرانی نیز در این زمینه مســتثنا نیســت. ایران دوران مدرن یــک جامعه با الگوهای 
خاص گســیختگی و چندگانگی ویژۀ خود اســت. با واســطۀ همین چندگانگی ها، پر 
از تنازعــات خــرد و کالن نیز هســت. دامنۀ تنازعــات در مقاطعی مانند ســال 1357 
چندان حاد شــده که به انقالب و دگرگونی نظام سیاســی نیز انجامیده اســت، با این 
همه، همچنان پابرجاست. تداوم حیات اجتماعی ما به رغم تنازعات درونی، به عوامل 
گوناگون وابســته است؛ از جملۀ آنها زبان است که در این زمینه ایفای نقش می کند. 
از منظر زبان شــناختی، هنوز زبان به منزلۀ مهم ترین جلــوۀ حیات فرهنگی ظرفیت و 
امکان بازتولید تصّوری کلی و کلیت ســاز از جامعۀ ایرانی دارد و در حال بازتولید مؤثر 
آن اســت. زبان از ایــن حیث نقش مؤثر دارد که مولد مخیله های اجتماعی اســت. تا 
زمانــی که زبان مخیلۀ اجتماعی مؤثر و نقش آفرین از مای کلی و عام می ســازد و در 
نزاع های سیاسی همچنان حاضر است، می توان از نقش آفرینی زبان در بازتولید کلیت 
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حیات اجتماعی اطمینان حاصل کرد. 
زبان هم زمان حامل دو مؤلفۀ ناســازگار است: در همان حال که امکان تصویری کلی 
و عام تولید می کند، بسترســاز تمایز و تولد امر خصوصی هم هســت. من و ما هر دو 
مؤلفه های زبان شــناختی اند و به اعتبار ســاختارهای زبانی امکان پذیرند. من امکانی 
در ســاختارهای زبانی است که فرد با واسطۀ آن قادر اســت خود را یک قلمرو متمایز 
از کلیــت عام ما انســان ها یا ما ایرانیــان یا ما کردها یا لرها به حســاب آورد. همین 
زبــان، با واژۀ مــا، امکانی برای تصّور حیاتی عام و کلی فراهــم می آورد. البته، ما نیز 
گاه مایــی مانع اســت؛ به این معنا که خــود بازتاب دهندۀ نحوی تمایز اســت؛ مثاًل، 
وقتی می گوییم ما انســان ها، این ما به بهای تمایز از سایر جانوران حاصل شده است 
و بــه این اعتبار یک مای مانع اســت. وقتی می گوییم ما ایرانیــان، این ما به اعتبار 
برون گذاری سایر ملیت ها حاصل شده است و به این اعتبار یک مای مانع است. مای 
مانــع، همانند مــن، یک قلمرو خصوصی و متمایز تولیــد می کند. همین صور از مای 
مانع، در عین حال و در نسبتی دیگر مای جامع اند و شاهد آن هستیم که زبان امکان 
تولیــد یک تصّور کلی نیز دارد. مــا ایرانیان در مقابل واژۀ من، یا ما کردها، یک تصویر 

کلی و عام اســت و به این اعتبار مای جامع محسوب می شود. 
نکتۀ قابل تأمــل در این زمینه، رابطه میان امکان های خصوصی ســاز و امکان های 
عمومیت بخش زبان است. زبان اگرچه این هر دو امکان را در خود می پرورد، تداوم هر 
امکان خصوصی ســاز را به امکان های عمومیت  بخش واگذار می کند. من یا مای مانع، 
مســتلزم نحوی خودشیفتگی روان شــناختی و تمایزبخشی هستی شناسانه یا اخالقی 
اســت، واال من یا مای مانع قادر نیســت به خود در مقابل مای جامع یا هر من و مای 
مانــع دیگر تاب تداوم پیدا کند. من هنگامی یک من نیرومند اســت که تمایزی قابل 
عرضه ســاخته باشــد؛ تمایزی که تصّور کنم دیگران را به نگاه حســرت آلود وادار کرده 
اســت. این نکته به معنای آن اســت که من باید قوام خود را از جهان مشــترکی اخذ 
کند که پیشــاپیش دیگران در آن حاضرند، واال من اگــر نتواند جایی متمایز در جهان 
مشــترک با دیگران به خود اختصاص دهد، اساسًا یک ناکجاست و در هستی فردی یا 
در هســتی گروهی خاص خلل ایجاد می کند و موجب گسیختگی و احساس وانهادگی 
و ویرانی اســت. این نکته راز نســبت متقابل میان فرد و گروه های خاص اجتماعی و 

کلیت حیات اجتماعی و سیاســی در یک جامعه است. 
قابلیت های کلیت ســاز زبان البته متنّوع اند. زبان مســتعد تولید ما در گسترۀ کلیت 
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انســان ها و حتی کلیت موجودات این جهان اســت. اما هرچه قابلیت های کلیت ساز 
عمومیت بیشــتری داشــته باشند، در تولید احساس شــخصیت فردی یا جمعی کمتر 
اثرگذار اســت. مای کلیت بخــش ما موجودات زنده، یا ما انســان ها، در قیاس با مای 
کلیت بخــش ایرانی عمومیت بیشــتری دارد، اما در برانگیختن احســاس شــخصیت، 
این مای ایرانی اســت که ایفای نقش بیشــتری می کند. به همین جهت، زبان در هر 
موقعیت بالفعل حیات جمعــی بر صورتی خاص و محدود از قابلیت های کلیت بخش 
زبان تکیه می کند تا صورت های بالفعل و عینی از احســاس شخصیت فردی و جمعی 

را امکان پذیر می کند. 
نکتــۀ نظری فــوق، توضیح دهندۀ حیات سیاســی و اجتماعی مــا در دوران مدرن 
اســت. هر نظم سیاسی در دورۀ مدرن بر رژیمی ویژه از صورت بندی  های کلیت بخش و 
خصوصیت بخش از زبان تکیه می کند و حیات مّلی را در یک محدودۀ سرزمینی خاص 
امکان پذیر می ســازد. مای ایرانــی یک مای کلیت بخش و جامــع در حیات اجتماعی 
و سیاســی ماســت که هر صورت بندی از احساس شــخصیت فردی و یا احساس مای 
مانــع را امکان پذیر می کند. اگرچه جامعــۀ ایرانی مانند هر جامعۀ مدرن دیگر مملو از 
تنازعات درونی است، همۀ این تنازعات در پرتو وجود یک مای جامع ایرانی می توانند 

و قادرند نقشــی سازنده و غنابخش در تداوم حیات جمعی ایفا کنند. 
در ایــن میان، یک نکته باقــی می ماند که امکان ارزیابی نســبت های متصّور میان 
قلمروهای خصوصیت بخش به آن وابسته است. صور کلیت ساز زبان باید صرفًا بستری 
برای منازعات خرد تولید کنند. این قابلیت های کلیت سازی اگر خود در بستر منازعات 
پیوســته دیده شــوند و حضور پیدا کنند، دســتخوش تضعیف در کارکرد خود خواهند 
گردیــد. جامعۀ مدرن عرصۀ گســتردۀ منازعــات در قلمروهای اقتصــادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی است. هریک از این قلمروها به رغم نسبتی که با هم دارند، تمایزی 
نســبی نیــز میان آنها برقرار اســت. تمایز قلمروها به معنــای امکان های درونی برای 
حــل منازعه اســت؛ به عنوان نمونه، عرصۀ اقتصادی بســتر منازعــات گوناگون میان 
طبقات اجتماعی گوناگون اســت. گروه های اجتماعی با ترتیبات متنّوعی نظیر رقابت 
و ائتالف، اعتصابات و فشــارهای صنفــی قادرند با یکدیگر نزاع و حــل منازعه کنند. 
عرصــۀ فرهنگی عرصۀ رقابت ها و تنازعات فکری گوناگون اســت. اگرچه این قلمروها 
کــم و بیش از یکدیگر اســتقالل دارند، گاهــی در هم تداخل هــم می کنند، چنان که 
ممکن اســت در یک رویداد سیاســی بتوان نشــانه های آن را بازجست؛ مثاًل، در یک 
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انتخابــات، وقتــی رئیس جمهور از گســترش بیمه های اجتماعی به منزلۀ یک شــعار 
استفاده می کند، در میدان سیاست، شاهد حل یک منازعه در عرصۀ اقتصادی هستیم. 
دموکراســی فی الواقع چیزی جز بازی و جابه جاشــدن قلمرو سیاســت در میدان های 
گوناگــون منازعه نیســت؛ میادینی که در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی ریشــه 
دارنــد. از حیث زبان شــناختی، این وضعیت مولد نســبت های پیچیــده و پویا میان 
قلمروهای عمومیت بخش و خصوصیت بخش زبان اســت. امریکایی یا فرانسوی بودن 
برای یک فرد یا یک بنگاه اقتصادی، بســتر رؤیت ناپذیر و کمرنگی اســت که تنازعات 

میان گروه ها و بنگاه ها را امکان پذیر می کند. 
آنچه درایران به منزلۀ یک پدیدۀ متمایز شاهد آن هستیم، تراکم منازعات در عرصۀ 
سیاســی اســت. بخش مهمی از منازعات فرهنگی و اجتماعــی و اقتصادی، در عرصۀ 
سیاســی جان می گیرند و حّل و فصل یا تشــدید و کاســتی گرفتن آنهــا نیز به عرصۀ 
سیاســی وابستگی دارد. این وضعیت در ســاختار زبان شناختی ما نیز مؤثر بوده است. 
جوانــب کلیت بخش زبان فقط یک بســتر کمرنگ و نادیدنی نیســت، بلکه به شــدت 
رؤیت پذیــر و حاضر اســت؛ بــه این معنا که حــل منازعه میان گروه هــای خاص مثاًل 
گروه های قومی، زبانــی، دینی، عالیق و منافع اقتصادی گوناگون، همه با تصویری از 
کلیت ما ظهور پیدا می کنند. طرفین منازعه خود را تجلی های کلیت ایرانی یا مسلمان 
قلمداد می کنند و این نکته ســتیز در عرصه های خصوصی را به ســرعت به ســتیزی در 
عرصۀ عمومی تبدیل می کند. با واســطۀ همین سنخ گفتارهاست که هر منازعۀ کوچک 
و محدود، فورًا به منازعه میان ایران دوســتان و دشــمنان ایران یا مســلمین و اذناب 

بیگانگان تبدیل می شود. 
هرچه صور کلیت بخش بیشــتر در بستر و به نحو رؤیت ناپذیر جلوه کند و قلمروهای 
خصوصیت بخش به نحو ناخودآگاه در آن حاضر شــوند، بیشــتر می توان به کاربســت 
و تــداوم حیات کلــی اعتماد پیدا کرد. امــا، ظهور و در میدان دید قرارگفتن مســتمر 
عرصه های کلیت بخش، هم به تداوم تشــخص و هویت های خصوصی آسیب می زند و 

هــم تداوم حیات جمعی و کلی را در مخاطره می افکند. 
این وضعیت با نهاد انتخابات چه نســبتی برقــرار می کند؟ نهاد انتخابات در جامعۀ 
ایرانی حاصل فرایند طبیعی و تدریجی مدرن شــدن و دموکرات شــدن نیست. جامعۀ 
ایرانی یک ســابقۀ دیرینۀ اســتبدادی داشته اســت. دوران مدرن خود را با یک نظام 
سیاســی متمرکــز و رانتیر آغاز کرده اســت. اکنون، این جامعــه در دوران پس از یک 
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انقالب به ســر می برد. نظامی بر کشــور ســیطره دارد که در بازتولید مشروعیت خود بر 
مواریث دیرینۀ فرهنگی و دینی تکیه کرده است. همۀ این مؤلفه ها توضیح دهندۀ این 
واقعیت اند که سیاســت یک نهاد بالنسبه تمایزیافته از ســایر قلمروهای اجتماعی و 
فرهنگی نیســت، بلکه هرچه بیشــتر و بیشتر در همۀ قلمروهای حیات جمعی نفوذ و 

ســیطره دارد و تمایزگذاری های عام و کلی را در هر منازعۀ محدود وارد می کند.
در چنیــن بســتری، انتخابات خود نهــاد فاعل و مؤثر در تعمیق حیات سیاســی در 
جامعۀ ایرانی اســت. انتخابات بــه جای آنکه تنها تکنیکی برای حل منازعاتی باشــد 
که پیشــاپیش و به نحو بالنســبه مســتقل در قلمروهای گوناگــون وجود دارند، خود 
مولد منازعه و گسترده ســازی آنهاست. به اعتبار انتخابات است که یک منازعۀ کوچک 
محلی در یک منطقۀ دوردســت، معنای سیاسی پیدا می کند و منازعاتی که پیشاپیش 
یک امر محلی و محدود بوده است، با فرایندهای تعیین نمایندۀ مجلس توأم می شود 

و به قلمروهای عمومی کشور راه پیدا می کند. 
انتشــار و گسترده ســازی سیاســت، به مدد نهاد انتخابات، به معنــای رؤیت پذیری 
ســویه های کلیت بخش زبان در همۀ قلمروهای خصوصیت بخش زبان است؛ به عنوان 
نمونــه، این خطــر در آینده وجود دارد که زنان که ممکن بــود پیش تر با مردان رقابت 
کننــد، خود را رویاروی مــردان نبینند. زنانگی خود را با ایرانی بودن یا مســلمان بودن 
خود ناســازگار احســاس کنند. اقوام که پیش ترها خود را بیشــتر درگیر اقوام همسایه 
می دیدند، تداوم قومیت خود را با ایرانیت یا اســالمیت خود ناسازگار بیابند. این نکته 
در خصوص اقلیت های مذهبی، گروه های نوپدید هویتی در میان جوانان و ســالیق و 

سبک های متنّوع زندگی نیز مصداق دارد. 
3.زبانوانتخاباتدرایرانامروز

از اوایل دهۀ هفتاد به این سو، انتخابات به طور جدی محور رقابت و منازعۀ سیاسی در 
جامعۀ ایرانی بوده است. مشاهدۀ گفتارهای سیاسی نشان می دهد که درست از همان 
زمان دو جریان رویاروی هم صف کشــیده اند. از نظر یک جناح که موسوم به اصولگرا 
یا راســت اســت، جناح مقابل او عوامل نفوذ مقاصد بیگانگان محســوب می شوند. از 
منظر جناح موســوم به اصالح طلب نیــز جناح مقابل با عناوینــی نظیر تمامیت خواه، 
فاشیســت و ســرکوبگر خطاب شــده اند که ایران را به ســمت ویرانی و جنگ هدایت 
می کنند. این در حالی اســت که این هر دو جریان در چارچوب یک نظام سیاســی با 
هــم رقابت می کنند. هر دو موجودیت خــود را منوط به دوام و حفظ نظام می دانند و 
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برای خود آینده ای بیرون ســازوکارهای سیاسی موجود قائل نیستند. محورهایی که در 
واقع امر میان این دو تمایز ایجاد می کند، در سه مؤلفه قابل ذکر است: گشودگی های 
فرهنگــی یا نظارت هــا و محدودیت های فرهنگی، تولید یا محدودیت برای مشــارکت 
سیاســی و تفاوت هایی در حوزۀ سیاســت خارجی. تمایز حول و حوش این محورهای 

ســه گانه اگرچه مهم ، توجیه کنندۀ آن حد از تمایزگذاری های حاد و کلی نیستند. 
آنچه در این ســنخ از تعارض کالمی جلب توجه می کند، فقدان یک بستر کلیت ساز 
است که این دو را در خود جای دهد. نمی توان در تنازعات تبلیغاتی که این دو جریان 
علیه هم ســاز کرده اند، بســتر حیات کلی ما ایرانیان را مشــاهده کرد. هر جناح حیات 
سیاســی را منــوط به حذف طرف مقابــل قابل درک می داند و به این واســطه مخیلۀ 

کلیت بخشــی که این هر دو را در خود جای دهد مشاهده نمی شود. 
فقدان یک ساختار معنایی کلیت بخش در سطح منازعات سیاسی باقی نمی ماند. در 
عرصۀ اجتماعی و فرهنگی نیز می توانیم شاهد نحوی تجزیۀ فرهنگی باشیم. می توان 
مطابق با این دوگانه ســازی در ســطح گفتارهای سیاســی، شــاهد دوگانه هایی نیز در 
ســطح اجتماعی و فرهنگی بود. یکی از شــاخصه های مورد نظر مردم در مواجهه های 
روزمره، دوگانه های جاری در میدان منازعۀ سیاسی است. لباس، گفتار، الگوی آرایش 
چهــره، مراودات اجتماعی، مصرف فرهنگی، مناســک جمعــی و الگوهای تربیتی کم 
و بیش با نشــانگانی همراه شــده اند که مردم را در دوگانه های بازتولیدشــده در عرصۀ 
سیاســی جای می دهد. افزایش تخاصمات میدان سیاســت نیــز تعیین کنندۀ امکان 
همســازی یا فاصله گذاری میان این دو گروه اســت. این نکته ای است که به ویژه پس 

از انتخابات سال 88 می توان شاهد آن بود. 
با این مقدمات، می توان دربارۀ افق پیش روی عرصۀ سیاست و به تبع آن، وضعیت 
اجتماعــی و فرهنگی پس از انتخابات ســال جاری ســخن گفت. آنچــه بیش از همه 
وضعیت ایران امروز را توضیح می دهد، توافق میان ایران و کشــورهای غربی اســت. 
این توافق در دوگانه ای که به آن در عرصۀ فرهنگی و اجتماعی اشاره کردیم، دو تفسیر، 
دو تصویــر، دو مخیله و الگوی انتظار ایجاد کرده اســت. نــزد جناح اصالح طلب که در 
حال حاضر ســخن گوی بالفعل آن دولت روحانی اســت، توافق به معنای نقطۀ عطفی 
در ارتباط ایران با جهان غرب اســت. رسانه های وابسته به این جناح، از همان نخست 
بــا تصاویــر و کاریکاتورهایی این مخیله را دامن زده اند که این نخســتین و مهم ترین 
توافق ایران با غرب، به معنای ظهور یک دوران تازه اســت. مشخصات این دوران تازه 
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با خواســت ها و آرزوهای طبقات تحصیل کرده و متوســط شهری سازگار است. به نظر 
می رسد که این توافق به تدریج قدرت و حیات سیاسی جناح مقابل را تضعیف می کند 
و نقطۀ عزیمت دوران تازه ای از گشــودگی فرهنگی، اجتماعی و سیاســی خواهد بود. 
از نظر مردان سیاســی که این گروه را نمایندگی می کنند، انتخابات ســال جاری همان 

نقطۀ طالیی تبدیل شــدن توافق به یک رویداد سیاسی در ایران است. 
همیــن مخیله و تصاویر نزد جنــاح مقابل، تصویر دیگری تولید می کند. توافق ایران 
با غرب، نقطۀ عزیمت نفوذ غرب، پایان حیات سیاســی اسالم گرایی، تبدیل شدن ایران 
به یک کشــور متعارف در ســطح جهانی و گسترش و تفوق سبکی از زندگی است که با 
همۀ مطلوب های دینی و اخالقی آنان ناســازگار اســت. بنابراین، اگر هم امکانی برای 
شکســتن قرارداد با غرب نیســت، از هــر امکانی برای تبدیل شــدن آن به یک فرصت 
سیاسی برای رقیب باید ممانعت به عمل آورد. حتی با انگشت نهادن روی نقاط ضعف 
توافــق، باید آن را بــه حربه ای برای از میدان بیرون بردن رقیــب تبدیل کرد. انتخابات 
همان نقطۀ عطفی اســت که با تکیه بر قرارداد می توان جناح مقابل را به منزلۀ خائنان 
و وطن فروشان از دایرۀ سیاسی بیرون راند. هرچه به تاریخ انتخابات نزدیک می شویم، 
دایرۀ خشونت بار کالم بیشتر و بیشتر می شود. هر دو تالش می کنند در تولید نشانگان 
فاصله گذار بیشــتر تأکید کنند. دست دادن ظریف با رئیس جمهور امریکا از یک طرف و 
بهره گیری سیاسی از ماجرای حادثۀ منا از طرف دیگر، آخرین نشانۀ تالش هر دو برای 

صف بندی آشتی ناپذیر در صحنۀ سیاسی است. 
بررســی فرایند تیــز و تندشــدن تبلیغات سیاســی در ایران حاکی از آن اســت که 
انتخابات آتی مجلس شــورای اســالمی و هم زمانی اش بــا انتخابات خبرگان رهبری، 
یک نقطۀ حاد و ملتهب خواهد بود. ســازماندهی های سیاســی نیز مؤید این ســخن 
اســت. از یکســو ســاماندهی احزاب جدید، مطبوعات تازه، به میدان آمدن چهره های 
تازۀ روحانی، دیدارها و ســخنرانی های آیت هللا هاشــمی رفسنجانی، حمالت تبلیغاتی 
رئیس جمهور به شــورای نگهبان و نهادهای نظارتی از یکسو و انجام حرکات اعتراضی، 
حمالت شدید تبلیغاتی، تصریح به قاطعیت عمل شورای نگهبان، از این نکته حکایت 

دارد که انتخابات آینده یک رویداد سیاســی ملتهب خواهد بود. 
4.سخنآخر

هر دو جناح سیاسی ضرورت دارد از انجام هر عمل یا اظهاری که انتخابات را به نقطۀ 
آمال بلند و بزرگ تبدیل کند پرهیز کنند. دوگانه ساز ی های حاصل از ساختار انتخاباتی 
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ایــران و عمق یابی آن به ســطوح فرهنگی و اجتماعی، به نحــو فزاینده ای تصویر ما را 
از زندگی در یک کلیت همســاز تضعیف می کند. در چنین شرایطی توجه به نکات زیر 

برای تقلیل پیامدهای تخریبگر انتخابات ضروری به نظر می رســد: 
• تولید و ایجاد مکانیســم های متنّوع برای پیشــبرد مطالبات اجتماعی و فرهنگی 
و پرهیز از تمرکز بر انتخابات. متأســفانه، عرصۀ سیاســی ایران امکان های نهادینه شده 
و متنّوعــی برای طرح و مطالبات اجتماعی، فرهنگی و سیاســی ندارد. این به معنای 
فقدان مؤلفه های یک جامعۀ توســعه یافته از حیث سیاسی است. تنها نهاد موجود که 
به منزلۀ میراث انقالب اســالمی ایفای نقش می کند، نهاد انتخابات است. امکان هایی 
نظیــر اعتصابــات قانونی، اعتراضــات خیابانی، اجتماعات حزبی و سیاســی از جمله 
مکانیســم هایی اســت که می تواند امکان اعتراض و طرح مطالبات را گسترده کند و از 

انباشــتگی ویرانگر همۀ مطالبات حول انتخابات پرهیز شود.
ع، از همســازی حول محورهای  • انجام مناســکی که همراه بــا عرصۀ رقابت و تناز
بنیــادی حکایــت دارد. نظام جمهوری اســالمی، به خالف نظام پهلــوی، با کثرتی از 
جناح های سیاســی و سالیق گوناگون ساخته شده است؛ جناح هایی که هر یک پایگاه 
اجتماعی خاصی را نمایندگی می کنند. این واقعیت متأســفانه توسط ساختار سیاسی 
به رسمیت شناخته نشده است. نظام سیاسی تمایل دارد یک ساختار متمرکز با رهبری 
و خط مشــی واحد شــناخته شــود، اما واقعیت آن متکثر و چندگانه اســت. مناسک 
سیاســی در ایــران در مقاطعی مانند راهپیمایی های بیســت ودو بهمــن یا دیدارهای 
خاص با رهبری، می تواند چنان ســامان یابد که نشــان دهندۀ همسازی بنیادی ضمن 
اختالف  نظرها و رقابت های سیاســی باشد. تمایل به حذف چهره ها موضوعی است که 

از دهۀ شــصت تا امروز می  تواند پی گرفته شود. 
• تولید و ترویج گفتارهایی که بیانگر التزام به بســترهای مشــترک است. این معنا 
به شــرط گشودگی فضای سیاســی و به رسمیت شــناختن موجودیت سیاسی جناح ها 
و صداهــای متنــّوع در منظومۀ میدان منازعات سیاســی ظهور پیــدا خواهد  کرد. در 
چنین حالتی به طور طبیعی، همراه با منازعات کالمی، شاهد ظهور بسترهای مشترک 
گفتاری نیز خواهیم بود. به شــرط فراهم ساختن شرایط عینی، می توان از قابلیت های 

زبانی در منظومه هایی نظیر ناسیونالیســم، بسترهای مشترک را زمینه سازی کرد. 
• فاصله گرفتن از دوگانۀ سیاســی امروز که تا حد زیادی غیرواقعی و حاصل الگوی 
انتخاباتی اســت. گســترش و کثرت جناح های سیاســی، مخیلۀ سیاســی را از دوگانۀ 
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موجــود پیچیده تر می کند. نکتۀ مذکور مشــروط به میدان گشــودن برای شــیوه های 
متنّوع اظهار وجود سیاســی اســت. جامعۀ ایرانی بســتر صداهای کثیری است که به 
دلیل فضای انتخاباتی به طور تصنعی حول دو ساختار گفتاری سامان یافته و فضایی 

سیاه و سفید تولید کرده است. 
به نظر می رســد با انجام اقداماتی نظیر موارد فوق، می توان تا حدی مخیلۀ معطوف 

به تولید یک کلیت همبســته را در عرصۀ منازعات سیاسی ایران تقویت کرد.



   الزامــات مجلس دهم برای بقا و ارتقای ایران
 

         محمد فاضلی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

1.مقدمه
دالیل بســیاری بــرای مهم بودن هر انتخابــات وجود دارد، اما هرقدر شــرایط 
جامعه ای به لحاظ داخلی و خارجی برای توسعه پیچیده تر و نامناسب تر باشد، 
انتخاب نمایندگان و همۀ مقامات سیاسی منتخب، حساسیت بیشتری خواهد 
داشت. ایران در آستانۀ انتخابات مجلس دهم در وضعیت پیچیده ای قرار دارد 
و از لحاظ برخی شــاخص ها کاماًل در وضعیت نامناسبی است. سیاست گذاری 
مّلــی نیز مثل سیاســت  گذاری در یــک واحد اقتصادی شــامل دو هدف بقا و 
ارتقا می شــود. سیاســت گذاری برای بقا مســتلزم تضمین شــرایطی است که 
حفظ موجودیتی را که برای آن سیاســت گذاری می شــود تضمین کند و مانع 
نابــودی آن گردد، و راهبرد ارتقا به دنبال کســب جایگاه های برتر در وضعیتی 
رقابتی اســت. البته، در درازمدت بدون ارتقــا، بقا نیز به خطر می افتد. مجلس 
دهم ناگزیر باید بار ســنگین تاریخ ناکارآمدی را که ســبب خلق دشواری هایی 
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بــرای بقا و ارتقا شــده اســت به دوش بکشــد. من بر آنم که ما و نســل های 
آتی هزینۀ همۀ اشــتباه ها و ناکارآمدی  های گذشــته را پرداخت خواهیم کرد، 
زیــرا ما ممکن اســت تاریخ را فرامــوش کنیم، اما تاریخ هرگــز ما را فراموش 
نخواهد کرد. تاریــخ در قالب نهادها، خاطرات، محّرک های کنش، شــبکه های 
منافع، تأثیرات محیط زیســتی، افراد و نمادها انباشت شده و خود را تحمیل 
می کند. اما، پرداخت هزینه نیز می تواند به شیوه های مختلف مدیریت شود و 
مثل هر بنــگاه اقتصادی، می توان بدهی های معوقه را به گونه های مختلف از 
جمله اقســاط به قصد خریدن زمان الزم بــرای احیا پرداخت و در خالل فرایند 
احیا، ناکارآمدی های گذشــته را جبران و زیرســاخت های نهادی مناسبی برای 

آینده ای بهتر فراهم کرد. 
مجلس آینده به گمان من با شماری از مسائل بزرگ مواجه است و وظیفه ای 
بزرگ در تدوین راهبردهای مؤثر بقا و ارتقا دارد. من می کوشــم تا با بهره گیری 
 Kenneth D. Bailey,( از نظریۀ سیســتم های اجتماعی به روایــت ِکِنت بیلی
1997( و در چارچوب نســبت بورورکراســی و دموکراســی، ویژگی های مجلس 

دهم را صورت بندی کنم. 
2.نظریۀسیستمهایکنتبیلی

کنت بیلــی )1997: 427-428( سیســتم زنده را موجودیتی سلســله مراتبی 
شــامل جمعیتی از افراد )P( در مرزهای محــدوده ای فضایی )S( می داند که 
در ســه ســطح کالن، میانی و خرد قابل تحلیل است. هر سیستم اجتماعی در 
سطح کالن شش متغّیر عام را دربرمی گیرد: جمعیت )P(، اطالعات )I(، سطح 
زندگی )L(، سازمان )O(، تکنولوژی )T( و فضا )S(. هر متغّیر نیز خوشه ای از 
معیارها را شــامل می شود. ویژگی سطح کالن آن است که بدون ارجاع به افراد 
 )PILOTS( قابــل اندازه گیری اســت. به عبارتی، می توان اندازۀ شــش متغّیر
را برای یک سیســتم ـ به عنــوان مثال ایران ـ اعالم کرد بدون آنکه مســتقیمًا 
ارجاعی به فرد خاصی داشــته باشــد. ویژگی مدل آن است که توزیع جمعیت 
سیســتم بر اســاس هریک از پنج متغّیر دیگر، ویژگی های سیستم را مشخص 

می کند.1 
بیلی بر این باور اســت که سرنوشــت سیســتم های اجتماعی را نسبت P در 

برابر LOTIS مشــخص می کند. سه حالت ممکن عبارت اند از:
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- P کم و LOTIS باال: این وضعیتی است که جمعیتی اندک در سیستمی با 
درآمد، مشــاغل، تکنولوژی، اطالعات و فضای فراوان زندگی می کنند. کمترین 
ســطح تنش در این وضعیت مشاهده می شود و انسجام اجتماعی در باالترین 

سطح قرار می گیرد. 
- P باال و LOTIS پایین: وضعیتی است که تضاد و فقدان انسجام کارکردی 

حاکم می شود. 
- ســطح متوســط P و LOTIS: حضور توأمان انسجام کارکردی و تضاد بروز 

می کند. 
بیلی جدول 1 را بر اســاس ســطوح مختلف )باال، متوســط و پایین( از P و 

 .)Bailey, 1997: 438( ترســیم می کند که 9 حالت را شامل می شود LOTIS

  LOTIS و P جدول 1. ســطوح انسجام و تضاد در سیستم اجتماعی برحسب

 LOTIS یک ســطح باالتر از )P( جدول 1 نشــان می دهد که وقتی جمعیت
اســت، تعارض متوســط و وقتی دو ســطح باالتر اســت، تعارض شــدید بروز 
می کند. به همین ترتیب، وقتی LOTIS یک ســطح باالتر از P اســت، انسجام 
سیســتمی متوسط، و وقتی دو سطح باالتر باشد، انسجام سیستمی زیاد بروز 
می کند. هر سیســتم اجتماعی در راهبردهای خود باید به گونه ای عمل کند که 

از وضعیت های 2، 3 و 6 اجتناب کند.
3.چالشهایایران

مســائل مجلس دهــم را می توان در قالــب صورت بندی کنت بیلــی از نظریۀ 
سیســتم ها بیــان کرد. یک صورت بندی کالن این اســت کــه جمعیت بر همۀ 
متغّیرهای دیگر سیســتم پیشی گرفته اســت. این وضعیت معطوف به داخل 
اســت و در فضای بین المللی نیز می توان همیــن وضعیت را مّد نظر قرار داد. 
به عبارتی، نســبت P به LOTIS بین کشــورهای مختلف قابل مقایسه است و 
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سطح توان نســبی را در نظام بین الملل مشخص می کند. سنجه هایی برای هر 
شــش متغّیر وجود دارند و بنابراین می توان شاخص P/LOTIS را به سنجه ای 

برای ارزیابی الزامات ارتقای کشورها قرار داد. 
پرســش مهم این اســت که چرا باید برای صورت بندی الزامات مجلس دهم، 
چنین شــاخصی را مّدنظر قرار داد. من بر این باورم که نســبت ســطح انسجام 
کارکردی به تضاد، یکی از مهم ترین مشخصه های تعیین کنندۀ سرنوشت کشور 
اســت. چنان که بیلی نیز تأکید می کند، انســجام کارکردی برای تداوم سیستم 
و تضاد برای تغییر ضروری اســت )Bailey, 1997: 427(. ایران امروز به شدت 
نیازمند انســجام و تضاد است. برای آنکه یک گام جلوتر برویم، ضروری است 
که برخی از اصلی ترین چالش ها را در LOTIS برشــماریم و همچنین شــرایط 

بیرونی تهدیدکنندۀ انسجام را توضیح دهیم. 
- فضا )S(: بحران محیط زیســت که در قالب تهدید منابع آب، خاک، هوا و 
تنّوع زیستی عمل کرده و با پدیده هایی نظیر ریزگردها و بیابان زایی عیان شده 
اســت، فضای زیست را تنگ تر کرده و پیامدهای ناگواری برای امنیت غذایی، 

زیست پذیری سکونتگاه ها و توسعۀ فقر خواهد داشت.
- ســازمان )O(: چالشی که به شدت بر ســایر چالش ها اثر گذارده و در چند 
دهۀ گذشته مســبب ناکارآمدی های گسترده بوده، چالش در سازمان ـ دستگاه 
اداری، ظرفیت دولت، ناکامی در اصالحات اداری، فســاد سازمانی، بزرگ شدن 
حجــم دولت، وضعیــت بحرانی بهره وری در دســتگاه های دولتــی، عمومی و 
خصوصی ـ اســت. ســازمان ها در ایران تناســبی بــا جمعیت کشــور، الزامات 
توسعه ای و رقابت در ســطح بین المللی ندارند. سازمان ها به لحاظ زیرساخت 
قانونــی و قواعد بــازی، کمیت و کیفیت نیروی انســانی، تداخل وظایف، نوع 

هزینه های خود و بســیاری عوامل دیگر در وضعیت ناخوشایندی قرار دارند. 
- تکنولوژی )T(: سطح تکنولوژی در سازمان های دولتی، عمومی و خصوصی 
و در همــۀ بخش های صنعتی، خدماتی و کشــاورزی فاصلــۀ قابل  توجهی با 
کشــورهای توســعه یافته و تازه صنعتی شــده دارد. این فاصله در مقایســه با 
کشــوری نظیر ترکیه و در برخی تکنولوژی ها ـ تکنولوژی اطالعات، حمل و نقل، 
خدمات مالی و بانکی ـ با کشــورهای حاشــیۀ خلیج فارس نیــز فاصله گرفته و 

رقابت پذیر نیست. 
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- اطالعات )I(: اگرچه کشــور در دو دهۀ گذشــته در پذیرش و تربیت نیروی 
انســانی متخصص در آموزش عالی رشد قابل مالحظه ای داشته و در شاخصی 
نظیر افزایش تعداد مقاالت در مجالت بین المللی رشــد کرده است، واقع بینانه 
نیست اگر سطح شاخص اطالعات کشور با این شاخص ها سنجیده شود. کیفیت 
آموزش عالی به اندازۀ کمیت آن رشد نکرده است و میزان تبدیل شدن دانش به 
قدرت اقتصادی و ظرفیت تولیدی در قالب نظام فّناوری و نوآوری کاماًل ناچیز 
غ التحصیالن  و ســازوکاری مخدوش دارد. تعداد قابل توجهــی از نخبگان و فار
آموزش عالی کشــور را ترک کرده و گرایش بقیه به ادامۀ فعالیت در کشورهای 
توســعه یافته زیاد است. نظام دانشــگاهی نیز با تأکید شدید بر افزایش تعداد 
مقاالت منتشرشده در مجالت علمی، به رویه های اخالقی نادرستی نظیر تقلب 
علمی دامن زده اســت. پیوند دانشــگاه، جامعه و بازار نیــز هرگز در چند دهۀ 
گذشــته برقرار نشده است. به عالوه، سطح پایین تکنولوژی در نظام اقتصادی 
ســبب شــده خروجی های دانشــگاه، حتی در صورتی که کیفیت باالیی داشته 

باشــند، همخوان با مقتضیات اقتصادی بنگاه ها نباشند. 
- ســطح زندگی )L(: ســطح زندگی را می شود خیلی گســترده یا فقط در دو 
شــاخص توّرم و بیکاری بررســی کرد. رســیدن توّرم به مرز 35 درصد در سال 
1392 و دو رقمی  بودن آن به مدت 4 دهه، در کنار رکود شــدیدی که منجر به 
بیکاری دو رقمی شــده، نشــانی از سطح زندگی است. بیکاری دو رقمی حدود 
12 تا 15 درصد که در مقایســه با بیکاری در ســایر کشــورها مناســب نیست، 
تنها در شــرایطی به دســت آمده که بخشــی از نیروی کار از بازار خارج شده و 
نرخ مشــارکت کاهش یافته است و به عالوه تعریف خاص شاغل در آمارهای 

رسمی، بیکاری واقعی را کم  برآورد می کند. 
در خصوص چالش های مذکور، چند نکتۀ بســیار مهم هم وجود دارد:

1. برخی ناکارآمدی ها و چالش ها منجر به پیامدهای برگشت ناپذیر نمی شوند، 
اما برخی دیگر پی آمدهایی دارند که قابل اصالح نیســت یا به ســختی می توان 
آنهــا را اصالح کــرد. تخلیۀ آبخوان ها، گســترش بیابان ها، فرســایش خاک و 
ازبین رفتن تنّوع زیســتی جبران ناپذیر اســت یا بــازه زمانی احیا به حدی زیاد 

اســت که هزینۀ آن را برای سیستم به نحو فزاینده ای افزایش می دهد. 
2. چالش ها در بســتر روندهای بین المللی نامســاعد پیش می روند. اگرچه 
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رســیدن به توافق هســته ای شــدت منازعات بین المللی را علیه ایران کاهش 
داده، کماکان خاورمیانه منطقه ای پرتنش اســت و کشــور در منازعات جدی با 
کشــورهای اصلی منطقه قرار دارد. عربســتان، ترکیه و مصر هریک به درجاتی 
ع با ایران قرار دارند. وجود عربســتان در این فهرســت بدان معناست که  در تناز
بخش عمدۀ جهان عرب رویکردی مناســب نســبت به ایران نخواهد داشــت و 
از همۀ ظرفیت های خود برای مقابله با کشــور اســتفاده خواهد کرد. این بدان 
معناست که اســتفاده از ظرفیت های توسعه مبتنی بر همکاری های منطقه ای 
که در مناطقی نظیر شــرق و جنوب شــرق آســیا، امریکای جنوبی و مرکزی و 
بیش از همه در اروپا محّرک رشد و توسعه بوده، در این منطقه با دشواری های 

زیادی روبه رو است. 
3. تروریســم تکفیــری مبتنــی بــر پایه هــای اجتماعــی در منطقــه نظیر 
توســعه نیافتگی و شکاف مذهبی ـ قومی رو به گســترش است و رقابت های 
درون منطقه ای و بین المللی در حال رشد است و بر شرایط همکاری منطقه ای، 
امنیت سرمایه گذاری، اولویت های کشــوری و سایر متغّیرهای مؤثر بر توسعه 

تأثیر می گذارد. 
4.مجلسدهموچالشهایایران

مــن بر آنــم پیش از آنکــه مجلس دهم بــا چالش های مذکور مواجه شــود، 
نخبگان، احزاب سیاسی ای که به وجود این چالش ها باور دارند و مردم باید با 
درکی از این مسائل به رویکرد و فعالیت های خود در قبال مجلس آینده شکل 
دهنــد. مجلس دهم تا اندازۀ زیادی می تواند تحت تأثیر گفتمان توصیف کننده 
و تبیین گــر مســائل قرار گیرد. اما، اگــر مفروض بگیریم کــه نخبگان، احزاب 
سیاسی خواهان بهبود وضع موجود و مردم می کوشند تا حل این مسائل را به 
دستورکار مجلس بدل کنند و این کار را نخست از طریق انتخاب افراد و پس از 
آن مطالبه کردن انجام خواهند داد، به این پرســش می رســیم که مجلس دهم 

چه الزاماتی دارد. 
1.4اولویتدادنبهتوسعۀپایدارومتوازن

مجلس دهم می تواند ادامه دهندۀ مســیر گذشته یعنی منطقه گرایی و تشدید 
بحران های ناشــی از آن باشــد یا مســیر دیگــری را برگزینــد. منطقه گرایی در 
اینجا بدان معناســت کــه نمایندگان برای حفظ پایــگاه رأی خود، دائمًا بدون 
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مالحظــات آمایش ســرزمین و عقالنیت توســعه، برای ایجاد زیرســاخت ها، 
واحدهــای اقتصــادی، پروژه هــای عمرانی و اقدامــات دیگر بر دولت فشــار 
می آورند و در نهایت سرمایه ها صرف اقداماتی می شود که فاقد پایداری است. 
تعــدد کارخانجات فوالد و پتروشــیمی در مناطقی که منابع آبی آنها به شــدت 
تحت فشــار اســت و توجیه اقتصادی برای آنها وجود نــدارد، اصرار بر احداث 
سدهایی که جز خسارت محیط زیستی و تشدید بحران آب حاصلی نداشته اند، 
تخصیص اعتبارات برای احداث بیمارســتان هایی کــه مالحظات اقتصادی و 
تأمین نیروی انســانی در آنها لحاظ نشده، کشــیدن جاده هایی که شائبه هایی 
در خصــوص غیرضروری بودن تا فســاد در احداث آنها وجــود دارد، نمودهایی 
از منطقه گرایی اســت. توســعۀ متوازن کشــور و تحّقق آنچه در قالب اقتصاد 
مقاومتی بیان می شــود، به عالوه هم راستا شــدن با اهداف توســعۀ پایدار که 
از ســال 2015 تا 2030 در دســتور کار کشــورها قرار می گیرد، بــا الگوی فعلی 

منطقه گرایی امکان پذیر نیست. 
2.4درماندموکراسیآنتروپیکوبوروکراسیناکارآمد

منطقه گرایی یکی از عوارض دموکراســی انتخاباتی موجود کشور است. طبیعی 
اســت که نمایندگان برای تضمین رأی خود، منطقه گرایی را به قیمت توســعۀ 
نامتــوازن و ناپایــدار قربانی تشــدید کننــد. واژۀ آنتروپی را در سیســتم های 
ترمودینامیکــی بــرای میل سیســتم به بی نظمــی به کار می برند. سیســتم ها 
خصیصــۀ آنتروپیــک دارند و در صورتی کــه به حال خود رها شــوند، میل به 
تخریب در آنها زیاد اســت، درســت مانند خانه ای که به حال خود رها شــود، 
سیســتم ها نیز رو بــه تخریب دارند. این میل خصیصۀ آنتروپیک سیســتم ها 
را توصیــف می کند. نظام انتخاباتی موجود در شــرایطی که دســتگاه اداری و 
بوروکراتیــک پراختیــار ولی بی اقتدار و فاقد قدرت زیرســاختی را در کنار خود 
دارد، آنتروپی فزاینده ای از خود بروز می دهد. منطقه گرایی یکی از عوارض این 
میل آنتروپیک اســت. ترکیب بروکراســی لرزان و این نظام انتخاباتی به شکل 
فزاینده ای الگوی توســعه را مختل می کند، چالش های برشمرده شده را تشدید 
خواهد کرد و دایمًا قادر اســت اولویت های کشــور را جابه جا کرده و مهم ترین 
مســائل را از دســتور کار خارج کند و ریزدســتورهایی را که بــا منطقه گرایی و 

اولویت های جناحی مرتبط هســتند در دستور کار مّلی قرار دهد. 
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3.4اصالحالگویتوسعه،نظامسیاستگذاریواولویتسنجی
مــن عمیقًا بر ایــن باورم که دو واژۀ »توســعه« و »پــروژۀ عمرانی« در ایران 
بــه جــای یکدیگر به  کار گرفته می شــوند و به تدریج دومــی جایگزین اولی و 
هم معنای آن شده اســت. منطقه گرایی هم بر این همسان سازی افزوده است 
و در نهایت نقش دولت و ســایر قوا در جریان توســعه به نقشــی در راســتای 
»پروژه هــای عمرانی« فروکاســته شــده اســت. نهادهای حاکمیتــی در این 
جابه جایی، به عــوض نقش آفرینی در تنظیم گری و زمینه ســازی نهادی برای 
حرکــت دادن به انگیزه های ســرمایه گذاری، بهبود فضای کســب و کار، تثبیت 
حقوق مالکیت کارآمد، تســهیل ارتباط بین المللی و ســایر عوامل نهادی مؤثر 
بر توســعۀ کشــور، به تأمین کننــدگان مّلی، حامیان و بهره بــرداران پروژه های 
توسعه تبدیل شده اند. این پروژه ها نیز غالبًا بر مبانی روالی نادرست در تعیین 
اولویت ها، جایابی پروژه ها، ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آنها 
و در راســتای اهدافی که نسبت آنها با توســعۀ پایدار مشخص نیست تعیین 
می شــوند و نمایندگان مجلس نقش بسزایی در شکل گیری این ساختار دارند. 

5.مجلسدهم:دوسناریو
مجلس دهم می تواند همان پیشران های قبلی را که به وضع فعلی انجامیده اند 
و نســبت P/LOTIS را در شرایط ناخوشایندی قرار داده اند بیشتر تحریک کند. 
اگر وابســتگی به مسیر را در دنیای سیاســت جدی بگیریم، این محتمل ترین 
ســناریو است و واقع بینانه آن است که با توجه به تجربه ای که از زوال توسعه 
در سال های 1384 تا 1392 حاصل شده، تغییراتی هرچند اندک در این سناریو 
در جهت بهبود رخ خواهد داد. اما، این میزان بهبود آن چیزی نیســت که برای 

بقا و ارتقا به آن نیاز داریم. 
ایران امروز و نظام جمهوری اســالمی به ســطح بیشــتری از بهبود نیازمند 
اســت. این جهش حداقل به دو چیز نیازمند است: نخست، گذر از امر سیاسی 
)Political Issue( به امر سیاستی  )Policy Issue( است. غلبۀ امر سیاسی بر 
امر سیاستی بخشی از تبیین بحران های حاضر است. سه دهه است که مسائل، 
سیاسی شده اند و اکنون زمان آن است که موضوع بحث سیاستی شوند. پرسش 
اصلی این اســت که سیاســت )خط مشی( کشــور برای تحّقق اهداف چیست. 
این پرسش به پرســش هایی جدی دربارۀ مسئله شناســی کشور، اولویت بندی 
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مســائل، حیطۀ مقدورات، داده هــا و اطالعات موجود برای سیاســت گذاری، 
نیروهــای اجتماعی و سیاســت گذاری، رویکردهای مناســب، شــاخص های 
ارزیابــی عملکرد، نظــام پایش و بازخورد در سیســتم می انجامد. کاماًل آگاهم 
که مرز میان امر سیاســی و امر سیاســتی باریک اســت و هر سیاست گذاری 
متضمن فرایند سیاســی اســت. اما، تأکیدات سیاســی یا سیاستی به تعامل 
متفاوتی بین این دو امر و فضای گفتمانی متفاوتی می انجامد. شــعاردادن در 
فضای امر سیاسی بسیار آســان تر است. گذر از »مجلس سیاسی« به »مجلس 
سیاست گذار« می تواند مجلســی متفاوت خلق کند. مجلس سیاست گذار فقط 
به تکرار بایدها، اهداف متعالی و افق های روشــن بسنده نمی کند، بلکه دستور 
کار توســعه را متناسب مقتضیات جمعیت و درنظرداشتن P/LOTIS در جهان 

امروز بررسی می کند. 
گذر از مجلس سیاسی به مجلس سیاستی، نیازمند ائتالف اجتماعی گسترده 
برای خروج از وضعیت های آســیب زا و بحرانی است. نخبگان خواهان اصالح 
متغّیرهای سیســتمی که خواهان بقا و ارتقای سیســتم هستند، زمان زیادی 
برای تعیین دســتور کار انتخابات ندارند. نخبگان باید به گفتمانی شکل دهند 
و نیروی اجتماعی را به آگاهی ای برســانند که در آن فضای سیاســی با فضای 
سیاســتی جایگزین شود. خوشایند نیست، اما شــدت دشواری ها به اندازه ای 
اســت که نخبگان از مســاعدت »همگرایــی تاریخی وضعیت هــای بحرانی« 
برخوردارند، ســر جامعه به ســنگ واقعیت خورده اســت و فضای شــبکه های 
اجتماعی و آگاهی فزایندۀ ناشــی از آنها بســتر مســاعدی بــرای مطالبۀ نوع 

دیگری از مجلس فراهم کرده است. 
مجلــس دهم اگرچه بیشــتر محتمل اســت که همان ســناریوی اول یعنی 
تــداوم گذشــته را به پیــش براند، می تواند نســبت به مجلس های پیشــین، 
سیاســتی تر و واقع بین تر باشــد؛ کمتر بر زمین شــعار و منطقه گرایی و بیشتر 
بر زمیــن چالش های واقعیت امروز ایران حرکت کند. این مســیری نامحتمل 
اســت، اما امید برای تحّقق آن  را نباید از دست داد. نخبگان وظیفه ای سنگین 

برای برساختن چنین مجلسی دارند. 
اگر مجلسی با این ویژگی شکل بگیرد، ائتالف اجتماعی فراگیر برای مطالبه 
و حل وضعیت های بحرانی امکان پذیر می شــود. ایــن مجلس می تواند مظهر 
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»ائتالف اجتماعی ـ سیاســتی« و »گفت وگوی فراگیر اجتماعی« باشد. دستور 
کارهــا باید به صراحت بیان شــوند، مطالبات روی میز گفت وگــو قرار گیرند و 
جامعــه پیش از آنکه ارادۀ خود را پای صندوق نشــان دهد، اراده اش را پیش 
از رفتن به ســوی صندوق صراحت بخشــد و شــکل دهد. چنین اراده ای باید 
معطوف به اخذ تصمیم های ســخت و دشوار باشــد. ما قادر نیستیم به راحتی 
از شــر چندین دهه ناکارآمدی خالص شــویم و برای رهاشــدن از شــر تاریخ 
ناکارآمــدی باید تــن به تصمیم های ســخت بدهیم. تصمیم بــرای وضعیت 
بحرانی آب، کاهش بودجۀ جاری فزاینده، رکود عمیق، ســاماندهی هدفمندی 
یارانه هــا، فرســایش ســرمایۀ اجتماعی، حاشیه نشــینی گســترده و فزاینده، 
آســیب های اجتماعی رو به افزایش و ده ها مســئلۀ دیگر آن قدر دشــوار است 
که برخی سیســتم های اجتماعی را به انفعال محض کشــانده است و ما زمان 

زیادی برای مواجهۀ مؤثر با آنها نداریم. 
جامعــۀ ایران پیش از انتخابات مجلس ســال 1394 باید بر وضعیتی که در 
آن قــرار گرفته آگاه شــود و از طریــق گفت وگوی اجتماعــی فراگیر، به عزم و 
دســتور کاری برای تغییر مؤثر سیاستی در چارچوب های قانونی موجود برسد. 
گزینش های درســت، مرحلۀ دوم حرکت به سمت دستور کار سیاستی مناسب 
اســت. جامعه باید در حالی به سمت صندوق رأی برود که می داند هیچ گزینۀ 
ساده ای برای معجزه یا گذار بدون دشواری از وضع فعلی وجود ندارد. شجاعت 
ما برای مواجه شدن با این وضعیت، بزنگاهی را که در اسفند 1394 پیش روی 

مردم ایران قرار دارد، ارزش گذاری خواهد کرد.
گفت وگوی اجتماعی فراگیر و ائتالف اجتماعی برای اصالح، دو ســازوکاری 
هســتند که باید به ارتقای ســطح انســجام اجتماعی کارکردی و خلق سرمایۀ 
اجتماعــی برای ســاماندهی نیروهای اجتماعی به ســمت بهبــود متغّیرهای 
سیســتمی کمک کنند. تضادها نیز باید به سوی بررسی همه جانبه تر مسائل و 
خلق دانش و ظرفیت سیســتمی بیشــتر برای تغییر هدایت شوند. این فرایند 
بیش از هرچیز مســتلزم فعالیت سیاسی در چارچوب قانون است. نخبگان در 
این فرایند باید به همۀ ظرفیت های شــکل گیری ائتالف اجتماعی )و نه لزومًا 
سیاســی( و همچنین سویه های آنتروپیک سیستم که می توانند تنش زا باشند 
توجه داشــته باشند. قطعًا بخشی از مسئولیت شــکل دادن به زمینه های بروز 
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چنین گفت وگو و ائتالفی و مهیاکردن شــرایط برای تشــکیل چنین مجلســی 
متوجه حاکمیت سیاســی و همۀ نیروهای عرصۀ سیاست رسمی است. 

اگر همه چیز خوب پیش  برود، مجلســی شــکل خواهــد گرفت که به درجاتی 
همان پیشــران های چند دهۀ قبلی را تحریک می کند و به درجاتی نیز دســتور 
کار جدیدی خواهد داشــت. شــاید آرزو داشــته باشیم دســتور کار دوم وزن 
بیشــتری یابد، اما »سیاســت امید« حکم می کند همــگان واقع بین و متوجه 

وزن تاریخ باشند. 

پینوشت
 ،)I( تحصیالت ،)O( 1. بیلی این مدل را به ســطح فرد نیز بســط می دهد. به عبارتی، شغل

درآمد )L(، مهارت ها ی تکنولوژیک )T( و محل اقامت )S( نیز ویژگی های فرد را می سازند.
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   گذار به مردم ساالری مستقیم
 

          ناصر فکوهی

        عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مدیر مؤسسۀ انسان شناسی و فرهنگ

در طول ســی وهفت ســالی که از آغاز جمهوری اســالمی در ایران گذشته است 
و به رغــم همۀ فراز و نشــیب هایی کــه هر انقالب بــزرگ اجتماعی را همراهی 
می کننــد و سرنوشــت های نامعلوم و اغلب پرتنشــی که در ایــن حرکت های 
ناگهانــی در جهت دگرگونــی جامعه اتفاق می افتد، یکــی از مهم ترین عواملی 
که ثبات نســبی را در کشــور ما ایجاد کرده اســت و ما را از تأثیرپذیری سخت 
و مخّرب از موقعیت پرآشــوب خاورمیانه به دور داشــته، برگزاری بموقع و در 
اکثریــت قریب به اتفاق موارد کم تنش انتخابات بوده اســت. هرچند انتخابات 
در کشــور ما همچون همۀ کشــورها با اما و اگرها و شک و تردیدهای بسیاری 
همــراه بوده که غالبًا به تنش هایی هم دامن زده و جناح های سیاســی موجود 
و ســایر جناح ها و اپوزیســیون را به طور کلی وارد بحث هایی گاه پرخاشجویانه 
علیه یکدیگر کرده اســت، صرف وجود انتخابات، تأثیر مثبتی داشــته اســت و 
امکان آن را فراهم کرده که همیشــه امکان بازگشــت به نقطــه ای جدید برای 
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بازسازی و ترمیم سیاسی ساختارها به وجود بیاید و چشم اندازها بسته نشوند 
و چرخــش نخبــگان که از مهم ترین و اساســی ترین زمینه های مردم ســاالری 
اســت، بتواند ولو به شکل نسبی و در حلقه هایی محدود )از انتخاب شوندگان( 
انجام بگیرد. امید در این شــرایط همیشه باقی است، زیرا با تحّول جامعه این 
حلقه ها می توانند بازتر شــده و مشارکت گروه های تازه و تحزب های سیاسی و 

همچنین دخالت سازمان های مردم محور را افزایش دهند.
در نظریه های موجود کنونی در حوزۀ جامعه شناســی و انسان شناسی و علوم 
سیاســی، انتخابات در تعاریف کنونی نظام های مردم ســاالر البته دیگر نقشی 
را کــه در قرون نوزدهم و بیســتم داشــت، ندارد و کمابیش ایــن ایراد به نهاد 
مزبور گرفته می شــود که مســتقیم یا غیرمستقیم الیگارشــیک )یا اقلیت گرا( 
است: در کشورهای توسعه یافته با پیشینۀ درازمدت مردم ساالری، اقلیت گرایی 
خود را در شکل گیری همان حلقه های انتخاب شوندگان در قالب سیاستمداران 
حرفه ای نشان می دهد؛ در کشورهای در حال توسعه نیز بنا بر مورد این حلقه ها، 
شامل گروه های خویشــاوندی، قومی و قبیله ای، روابط غیرشفاف یا نامشروع 
اقتصادی و غیره می شوند. در این میان، آنچه انتخابات را مورد اعتماد می کند 
آن اســت که این حلقه ها به شفاف ترین شــکل درآمده و تا حد ممکن به گروه 
یا گروه های خاص و به ویژه گروه های ســودجو محدود نشوند و بیشترین تعداد 
ممکــن را دربرگرفته و از تکرار چهره ها پرهیز کنند. البته، باید توجه داشــت که 
در تاریخ شــکل گیری جوامع توســعه یافته و دموکراتیک، انتخابات نخســتین 
و شــاید مهم ترین شیوۀ مشــارکت کنشــگران اجتماعی در نظام های سیاسی 
بوده  است و گذار از حلقه های کوچک انتخاب شوندگان و حتی انتخاب کنندگان 
بــه حلقه های بزرگتر به صورتی بســیار کند انجام گرفته اســت. ولی، امروز نیز 
دقیقــًا علت اصلی ورود کشــورهای توســعه یافته به بحران های سیاســی، که 
از حدود 4 دهه پیش آغاز شــده اند، تصّلب هرچه بیشــتر حلقه های سیاســی 
ِانتخاب شــوندگان و در نتیجه نخبگان سیاسی و کاهش چرخش نخبگان است 
که البته بسته به کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده است، اما روند به طور 

عام همین را نشان می دهد. 
حال، باید توجه داشــت که میزان بی اعتمادی نســبت به طبقۀ سیاســی به 
همان اندازه که حلقه ها گشــوده تر و گســترده تر شده باشند و شفافیت و کنترل 
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عمومی و رســانه ای بر آنها بیشــتر باشــد، کاهش می یابد و برعکس؛ به عنوان 
نمونــه، می توان کشــورهای تمرکزیافتۀ سیاســی نظیر فرانســه و بریتانیا را با 
کشورهایی که در آنها مشارکت های سیاسی محلی )شهرداری ها، شورای محلی 
و غیره( گســترش یافته اند نظیر کشورهای اســکاندیناوی مقایسه کرد. در حال 
حاضر، میزان اعتماد به حاکمیت سیاسی مرکزی در کشورهای گروه نخست در 
حداقل و در کشــورهای گروه دوم در حداکثر است. در کشورهای جهان سومی 
نیز که به شــدت تحت تأثیر روابط خویشاوندســاالرانه، مافیایی، دارودسته های 
اقتصادی سودجو یا سایر روابط غیردموکراتیک قرار دارند، نظیر کشورهای حوزۀ 
قفقاز و یا حوزۀ کشــورهای عربی، اعتماد بــه هر حال همواره ضعیف بوده، اما 
باز هم ضعیف تر شــده است و به همین دلیل نیز این کشورها اغلب نمی توانند 
در برابر بحران های سیاســی درونی و یا برانگیخته شده از بیرون دوام بیاورند و 

وارد فرایندهای تخریب عمومی می شوند. 
در ایران، ترکیب انتخابات با شــوراهای گوناگوِن تصمیم گیری گونه ای خاص 
از کنترل دوگانه را ســاخته اســت که نمونه ای کمابیش منطبــق بر نظام های 
دو مجلســی )Bicameralism( اســت که در سراســر دنیا دیده می شود. از این 
لحاظ، مجلس شــورای اســالمی و مجلس خبرگان می توانند شــکلی از این دو 
مجلس گرایی را تداعی کنند، هرچند مجلس خبرگان وظایف محدودتری نسبت 
بــه مجلس دوم ســایر کشــورها دارد. تاریخ انتخابات و شــکل گیری احزاب و 
فرایندهای سیاســی و تنش ها در این زمینه در جمهوری اسالمی در طول چهار 
دهۀ اخیر بســیار پرشــور و در عین حال با مشکالت و کاستی هایی روبه رو بوده 
است، اما دقیقًا همین کاســتی ها، همین نارضایتی ها، جابه جایی ها و التهاب 
و شــور و تنش در جامعه بــه هنگام آغاز انتخابــات و در فاصلۀ دو انتخابات، 
نشــانۀ آن است که ما در حال شــکل دادن و حرکت به سوی ریشه دادن به یک 
دموکراســی پارلمانی هســتیم؛ کاری کــه در برخی از کشــورهای عربی منطقۀ 
خاورمیانه نتوانســته به انجام برسد و کمابیش نظام های دیکتاتوری خانوادگی 
و فرقه ای و قومی را تجربه می کنند که با اشــکال کامل وابســتگی اقتصادی و 

فّناورانه به قدرت های بزرگ پیوند خورده اند. 
خاص گرایی نهادهای جمهوری اســالمی از یــک طرف عاملی برای تداوم آن 
اســت و از طرف دیگر در انطباق با نظام های سیاسی موجود در جهان، ضمانتی 
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برای ایجاد امکان گفت وگوهای سیاسی به ما می دهد. این را می توان در مقایسۀ 
ســاختارهای نهادینۀ دیگر، قانون اساسی، انتخابات در رده های مختلف و حتی 
ساختار کنشــگران اصلی سیاســی بر مبنای دوگانۀ اصول گرایان، اصالح طلبان 
دیــد. نهاد هایی چون شــورای نگهبان معــادل خود را در نهادهای موســوم به 
شــورای قانون اساســی، مجلس نخبــگان در مجلس هــای متخصصان و غیره 
می یابند. بنابراین، باید از انتخابات برای حفظ موجودیت کشــور و تداوم رشــد 
و توســعه یافتگی آن به هر قیمت دفــاع کرد و آن را هر روز بهتر و قابل دفاع تر 
و مورد اعتماد بیشــتری برای مردم کرد. در این زمینه همچون ســایر زمینه ها، 
دســتگاه های اجرایی و قانون گذاری و قضایی باید اصل را بر وجود شــبکه های 
شــفافیت دهندۀ مّلی و بین المللی، مدنی و دولتی و ســازمان یافته ای بگذارند 
که تبلیغات ایدئولوژیک و پروپاگاندای سیاسی را تقریبًا به بی تأثیرترین شکل 
ممکــن درآورده اند. از این رو، هــر اندازه در واقعیت سیاســی به نزدیک کردن 
بیشــتر نمایندگان با انتخاب کنندگان برســیم و هر اندازه کنترل را بر ســالمت 
انتخابــات به شــکل واقعی افزایش دهیم، هر اندازه امــکان کنترل بر آنها را از 
جمله به وســیلۀ رســانه ها بیشــتر کنیم، بهتر می توانیم با فشارهای درونی و 
بیرونی از لحاظ اجتماعی مقاومت کنیم و امر سیاسی را با امر اجتماعی آشتی 

دهیم. 
امــا، در ایــن میان، دو نکته و یا دو فرایند اساســی را نبایــد از یاد ببریم که 
کاماًل به یکدیگر مرتبط هســتند: نخست، تغییر نظام های مردم ساالر از اشکال 
تفویض اختیاری و کالن به اشــکال مســتقیم و خرد؛ دوم، تغییر شــیوه های 
اجرای مردم ســاالری در عمل از نظم های قانونی، اجرایی، قضایی به شیوه های 

روزمره و مدنی با اتکا به نهادهای مردم  نهاد. 
نخســت، به این دو فرایند اشــاره ای مختصر بکنیم و سپس وضعیت ایران را 
از این لحاظ بررســی کنیم. فرایند نخســت گذار از مردم ســاالری غیرمستقیم و 
تفویض اختیاری به مردم ســاالری مســتقیم و بدون تفویض اختیار است. این 
روند بدان معناســت که در هرکجا که ممکن باشد، دولت تصدیگری خود را کنار 
گذاشــته و کار را بــه نهادهای مردم نهاد واگذار می کنــد که با کمک دولت و در 
چارچوب قوانین به فعالیت خود ادامه می دهند و از حمایت دولت برخوردارند. 
انجمن هــای علمی و مؤسســات مردم نهاد )ســمن ها( نمونه هایی از این گونه 
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گذار هســتند. اما، در حوزۀ سیاســت مرکزی و نهادینه نیــز تفویض اختیارات 
گســترده از حکومت مرکزی به حکومت های شــهری )شهرداری ها( نمونه ای از 
این امر هســتند؛ افزایش اختیارات استانی نیز نمونه ای دیگر. هر اندازه به طور 
کلی بتوان ســطح تصمیم گیری ها را از مرکز به سوی پیرامون برد، مردم ساالری 
قدرت بیشــتری گرفته و ریشه دارتر می شود. این سیاست تفویض اختیار البته 
در برخی از زمینه ها مثاًل در امور امنیتی، انتظامی و سیاست بین المللی عملی 
نیســت، در عین حال که حتی در این زمینه ها می توان استفادۀ بسیار زیادی از 

مشارکت هرچه گسترده تر مردمی کرد. 
دومین فراینــد، انطباق یافتن فرایندهای قانونی یعنی سیاســت گذاری های 
برون آمــده از فرایندهای تفویض اختیاری همچون انتخابات با ضوابط و روابط 
حاکم بر جامعه اســت. در این فرایند، نیاز به انطباق و هماهنگی هرچه بیشتر 
میــان قوانین و جامعۀ واقعی وجود دارد؛ بدین معنا کــه قوانین باید قابلیت 
اجرایی داشــته باشــند و برای جامعه یا دست کم اکثریت افراد آن قابل توجیه 
باشــند. نمایندگان ممکن اســت به دالیل بســیار و از روی حسن نیت تمایل 
داشــته باشــند به دلیــل باورهای خود قوانینــی را تصویب کننــد که ربطی به 
زندگی واقعی مردم ندارد و این اشــتباه بزرگی اســت. وظیفۀ اصلی قانون گذار 
و سیاســتمدار اصاًل جامعه نیســت؛ این وظیفه بر عهدۀ نظام های آموزشــی، 
رســانه ای، شبکه های اجتماعی و غیره است. از این رو، قانون گذاران و مجریان 
نباید تصّور کنند می توانند با ابزارهای قانونی یا آمرانه جامعه را عوض کنند. این 
اشتباه سبب می شود جامعه به طرف تنش رفته و واکنش های ضد سیاسی در 
آن افزایــش یابند. در یک کالم، امر سیاســی نباید خود را در برابر امر اجتماعی 
قرار دهد و قرار نیست برای مردم تکلیف مشخص کند. با وجود این، می توان و 
باید در نظر داشت که نظام سیاسی مرکزی باید حافظ میراث فرهنگی، اخالقی، 
ارزشــی و دینی هر جامعه ای باشد و از این رو گاه باید قوانینی که ممکن است 
محبوبیتی هم نداشــته باشــند به تصویب و اجرا بگذارد؛ ولــی این قوانین و 
ضوابط باید در حداقل ممکن قرار بگیرند. این امر ربطی به پیشــینۀ دموکراسی 
در یک کشــور ندارد. امروزه، بســیاری از ممنوعیت ها یــا اجبارهای موجود در 
کشــورهای توسعه یافته، مثاًل در مصرف مشــروبات الکلی در شرایط خاص، یا 
مصرف دخانیات و مالیات ها و غیره محبوبیت ندارند، اما بســیار ســختگیرانه 
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اجرا می شوند.
خوشــبختانه، در هر دو زمینه در کشــور ما قدم های نخست برداشته شده اند 
و با توجه به آنکه ایران کشــوری است که یک انقالب بزرگ اجتماعی را تجربه 
کرده اســت، باید برای هر دو فرایند هم صبر بیشتری داشت و هم متعادالنه تر 
عمــل کرد؛ بدین معنا که باید توجه داشــت که فرایندهــای انقالبی فرایندهای 
به شــدت ایدئولوژیک هســتند و تأثیر خود را بر همۀ امور می گذارند، زیرا باید 
به دگرگون شــدن همۀ شــرایط، کنشــگران و روابط دامن بزنند تا به مرحله ای 
پســاانقالبی برسند که نه به معنی کنارگذاشتن شــعارها و ارزش های انقالبی، 
بلکه به معنای ثبات بخشــیدن به آنهاســت. این امر البته در آن واحد هم یک 
فرصت و هم یک تهدید به شــمار می رود. گذارها در مرحلۀ پساانقالبی همیشه 
حســاس هســتند، زیرا همــواره می توانند به تبیین ها و تفســیرهایی بســیار 

متناقض از سرنوشت انقالب منجر شوند. 
فرایندهــای انتخاباتی در ایران ضامن اصلی پایداری نظام سیاســی و ثبات 
نســبی آن بوده اند و تا زمانی که به صورت فزاینده به سوی مردم ساالری بیشتر 
حرکــت کننــد، چنین خواهد بود. حفاظــت و صیانت از این نهــاد )انتخابات( 
مهم ترین دستاورد انقالب 1357 است، زیرا بر اساس همین دستاورد بوده است 
که کشور ما توانسته است استقالل سیاسی خود را حفظ و از یورش های بیرونی 
جلوگیری و در برابر آنها مقاومت کند. با وجود این، شفاف ســازی انتخابات به 
بیشــترین میزان به صورتی که هیچ شــک و تردیدی در روند انجام آنها وجود 
نداشــته باشد، امری اساسی است. نهاد شــورای نگهبان می تواند در قالب یک 
شورای قانون اساسی به وظایف اصلی خود یعنی ارزیابی قوانین و آماده سازی 
انتخابــات بــه بهترین شــکل عمل کند و کمتــر در معرض تردیــد در خصوص 
بی طرفی قرار گیرد. ســایر نهادهای ناظر بر انتخابات می توانند با شفاف ســازی 
و با ایجاد کنترل سراســری و کامل رســانه ای بر روند انتخابات، به سالم سازی 
آنهــا کمک کنند. همچنین، وزارت کشــور باید با کمک بــه ایجاد قوانین الزم، 
از فشــارهای گروه های قدرت و ثروت در فرایندهــای رأی گیری جلوگیری کند. 
همچنین، باز هم وزارت کشــور است که می تواند با کمک گرفتن از سازمان های 
مردم محــور تالش کند که هویت  های فرهنگی محلــی عمدتًا در حوزۀ فرهنگی 
تبیین شــده و تمرکز یابند و انتخابات سیاسی مّلی بر اساس مالحظات محلی 
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و به خصــوص مالحظات قومی انجام نگیرند. ایــن فرایند برخالف آنچه به نظر 
می رســد در تضاد یا تناقض با استانی شــدن انتخابات و بــا دفاع نمایندگان از 
استان خود در برنامۀ انتخاباتی شــان نیست، اما همواره در یک انتخابات مّلی 
باید تعادل میان چشــم اندازهای عمومی و چشم اندازهای محلی رعایت شود. 
در این حال، انتخابات صرفًا شــهری و محلــی می توانند به خوبی با اختیارهای 
باالیی که به نهادهای نزدیک تفویض می شــود، مشارکت بیشتر و باور بیشتری 
را در حوزۀ سیاســی ایجــاد کنند. در نهایت، انتخابات بایــد با روندی از انطباق 
برنامه ریزی ها و سیاســت گذاری های قانونی با زندگی واقعی مردم همراه باشد 
و از این طریق هرچه بیشــتر مردم ساالری را از حلقۀ صرفًا انتخاباتی و دوره ای 
خارج کرده و آن را به امری روزمره و همه جا حاضر در سطح زندگی تبدیل کند.
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   دروغ گویی در انتخابات؛ َاشــکال، سطوح و پیامدها
 

ثی  گیلوایی
ّ

          حسن محد

عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی  واحد تهران مرکزی  دانشگاه آزاد اسالمی   

انتخابات رویدادی سیاسی است که در آن انواعی از روابط اجتماعی وجود 
دارد:  روابــط میان ســازمان ها و نیروهــای حکومتی و مــردم، روابط بین 
نامزدهای نمایندگی و ســازمان های اداری و سیاســی، روابط بین نامزدها 
و مــردم و ســرانجام روابط بین خــود نامزدها با یکدیگــر. هرجا که روابط 
اجتماعی هســت، به کارگیری  زبان هم هســت. کاربرد زبــان نیز در جهان 
اجتماعی بیــش از آنکه تابع اصول اخالقی باشــد، تابع اقتضائات زند گی  
اجتماعی است. به  نظر می رسد تنها کسانی که در سطوح باالتر رشد اخالقی 
قــرار دارند، در کاربــرد زبان بیش تر از اصول اخالقــی تبعیت می کنند تا از 

اجتماعی.  موقعیت  اقتضائات 
زبان در بازتولید روابط قدرت نقشــی محــوری دارد. کاربرد زبان و تولید 
پیام برای مجاب کردن نیروهای اجتماعی و سیاســی  مختلف و اقناع مردم 
و ترغیــب آنهــا برای به میدان آمــدن و رأی دادن به نفع گروه، ســازمان و 
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افرادی خاص در انتخابات نقشی اساســی دارد. تبلیغات مؤّلفه ای اساسی 
در انتخابــات اســت. بنابراین، تولیــد و عرضۀ پیام های متنّوع بر اســاس 
رمزگان مشــترک )زبان( که از نظر خوِد موّلد و عرضه کنندۀ پیام با امر واقع 
مطابقتی نــدارد و صرفًا برای فریب مخاطب تولید و ارائه می شــود، عنصر 
مشــترک اغلب انتخابات در دنیاســت، اگر نگوییم همــۀ انتخابات. برخی 
از صاحب نظــران به  طور کلی بر آن اند که تبلیغات همیشــه نوعی از فریب 
را دربردارد. با این حال،  دروغ گویی قســمی از اقســام فریب اســت. بر این 
اســاس، می توان از َاشــکال دروغ گویی در انتخابات، سطوح دروغ گویی در 
انتخابات و عواقــب دروغ گویی در انتخابات جداگانــه بحث کرد. چنان که 
اشــاره شــد، دروغ گویی یکی از زیرمجموعه های فریب است و ما در اینجا 
از فریب در انتخابات ســخن نمی گوییم، بلکه از موضوع محدودتری به نام 
دروغ گویی در انتخابات ســخن خواهیم گفت. بــا این حال، دروغ گویی در 
انتخابات در درون مجموعۀ نســبتًا وسیعی از روابط اجتماعی و طرح های 
مختلــف اقــدام برای نیل به مقاصــد رخ می دهد. لذا، بــدون پرداختن به 
دســت کم بخشی از این روابط اجتماعی و طرح های اقدام کنشگران فردی 
و جمعــی، نمی توان ابعاد دروغ گویی در انتخابات را نســبتًا جامع توضیح 
داد. لذا، در این تحلیل ناچاریم از برخی فعالیت های انتخاباتی نیز ســخن 
بگوییم و گهگاه به  دلیل ضرورت بحث، از موضوع اصلی موقتًا دور شــویم.

شــکل رایج و شناخته شــدۀ دروغ گویی در انتخابات، به ویــژه انتخابات 
مجلس، دادن وعده هایی به مردم روســتا و شــهر دربــارۀ انجام طرح هایی 
عمرانــی و ارائۀ خدماتی اســت کــه وعده دهنده پیشــاپیش می داند که با 
برگزیده شــدنش نیز تحّقق آنها عملی نخواهد بود. این شــکل از دروغ گویی 
در میان برخی از نامزدهای انتخابات بســیار رایج است و در کنار اقداماتی 
نظیر خاّصه خرجی برای بخشی از مردم رأی دهنده، دادن وعده های دروغین 
و ترســیم آینده ای رؤیایــی در تبلیغات نامزدها معمواًل دیده می شــود. به 
همین دلیل هم اســت که معمواًل در ماه های منتهی به انتخابات، برخی از 
نیروهای سیاسی و اجتماعی از مردم می خواهند که دروغ گویان انتخاباتی 
را شناســایی کننــد و بــه آنان رأی ندهنــد و یا آرزو می کننــد که مردم به 
این گونــه افــراد رأی ندهند؛ به  عنــوان مثال،  یکی از نماینــد گان مجلس 
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مدت ها پیش از انتخابات اســفند 1394 گفته است: 
تجربه  و  تخصص  هستند که  مجلس  در  نمایندگانی  انتخاب  دنبال  به  »مردم 
نمی دهند،  اهمیتی  وعده ها  به  آینده  انتخابات مجلس  در  مردم  داشته  باشد، 
آینده  مجلس  در  دارند.]...[  خود  نمایندگان  انتخاب  برای  شاخص هایی  بلکه 
کسانی که دروغ می گویند و هتاکی می کنند تا رأی بیاورند مورد اقبال مردم 
تعداد  و  بود  خواهد  و کارکشته تر  باسوادتر  آینده  سال  مجلس  بود.  نخواهند 

افراد عوام فریب هر روز در مجلس کمتر خواهد شد« )حسینی صدر، 1394(.

قبــل از انتخاب مجلس نهم نیز یکی از نمایند گان مجلس ناآگاهی  مردم 
را بســتر مساعدی برای این گونه دروغ گویی دانسته بود: 

»این نقطه ضعف مردم است که آگاهی الزم را ندارند. در ابتدا باید مردم متوجه 
بدانند که وظیفۀ نمایندۀ  اگر مردم  باشند که وظیفۀ نمایندۀ مجلس چیست. 
در  نماینده ای  اگر  آنگاه  است،  قانون  اجرای  بر  نظارت  و  قانون گذاری  مجلس 
جمع مردم بگوید من کارخانه می سازم، اشتغال ایجاد می کنم، جاده و راه آهن 
این است که مردم  اجرایی بدهد، طبیعی  اینکه وعده های  می کشم و خالصه 
خودتان  باید کار  و  می گویید  دروغ  اینجا  شما  و  نیست  شما  این کار  بگویند 

یعنی قانون گذاری را انجام دهید« )طباطبایی نژاد، 1390(.

بدون تردید، برخی نامزدها از ناآگاهی و جهل مردم سوء استفاده می کنند. 
محمدرضا خباز، نمایندۀ سابق کاشمر، از نامزدی نام برده است که به مردم 

یک روســتا در خراسان قول آوردن مرقد امام رضا )ع( را داده  است: 
متأسفانه  و  شده   است  شروع  من  انتخابیه  حوزۀ  در  انتخاباتی  »فعالیت های 
از این تبلیغات بوی انحراف را شدیدًا استشمام می کنم. محمدرضا خباز  من 
قدرت  و  پول  عوامل  به  نباید  نماینده  اینکه  بر  تأکید  با  ایلنا،  با  گفتگو  در 
وابسته باشد، اظهار کرد: متأسفانه از تبلیغاتی که برخی افراد در حوزۀ انتخابیۀ 
اشاره  با  همچنین  خباز  می آید.  انحراف  بوی  به شدت  می دهند،  انجام  من 
شد:  یادآور  می دهند،  مردم  به  زیادی  بی اساس  قول های  افراد  این  اینکه  به 
قول هایی  می دهند،  مردم  به  زیادی  بی اساس  قول های  افراد  این  متأسفانه 
که توان اجرای آن ها را ندارند و این مسئله باعث رواج بی اخالقی و دروغ در 
جامعه می شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به قول های 
آن  مردم  به  روستا ها  از  یکی  در  مثاًل  افزود:  و  اشاره کرد  افراد  این  بی اساس 
روستا گفته شده است که اگر به وی رأی بدهند، ضریح امام  رضا)ع( را برای 

مردم آن روستا می آورد« )روزنامۀ ابتکار، 1390(. 
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اما در واقع، مشــکل فقط ناآگاهی مردم نیســت، بلکــه محرومیت ها و 
شــدت  نیازمندی های مردم سبب می شــود که آنها به وعده های نامزدهای 
انتخاباتی دل خوش کننــد و رویدادهای انتخاباتی را همچون فرصتی برای 
نیل به برخی از خواسته های خود در نظر بگیرند. فقر، بیکاری، عقب ماند گی 
و توســعه نیافتگی )فقدان امکانات و تسهیالتی چون راه، برق، گاز، تلفن، 
زمین ورزشــی، مدرسه، دانشــگاه، بیمارستان و غیره(، ســه متغّیر مهمی 
هســتند که مــردم را در زمان انتخابــات ترغیب می کنند کــه به نامزدهای 
انتخاباتــی دل ببندند. مردم در زمان انتخابات درمی یابند که برخی به رأی 
آنان نیازمندند و برای دســتیابی بــه آن به آنان روی می آورند. البته، همۀ 
نامزدها وضعیت یکســانی ندارند و برخــی از آنها توانایی های بیش تری از 
دیگــران دارند. همچنیــن، نمایندگان از برخی ابزارها بــرای تأثیرگذاری بر 
وزرا و دیگــر نیروهای دولتی برخوردارند و یــا می توانند خدماتی به مردم 
ارائــه کننــد. قطعًا، نمایندگان فعال و دلســوز و ذی نفوذ و نیــز نمایندگان 
دارای قــدرت البیگــری و تأثیرگذاری بر مجریان دولتــی و مقامات محلی 
می توانند در دایرۀ امکاناتی که در ســمت نماینــده از آن برخوردار خواهند 
بــود، کارهای مؤثری انجام دهند؛ با این حال، دادن وعده های تحّقق ناپذیر 
به فرهنگ سیاســی آسیب می زند و انتظارات و توّقعات مردم را از نامزدها 
و نمایندگان به  نحو نامعقولی باال می برد و کار را برای نامزدها و نمایند گان 

دوره های بعد دشوارتر می سازد.
در واقع، در اغلب انتخابات به ویژه انتخابات مجلس بسیار محتمل است 
که نوعی روابــط مبادله ای بین نامزدهای انتخابــات و رأی دهندگان پدید 
آید. برقرار ی روابط مبادله ای فی نفسه محل ِاشکال نیست. مبادله در عرصۀ 
سیاســی بخشی گریزناپذیر از حیات سیاســی است. با این حال، اگر رابطۀ 
نامزدها و مردم به رابطه ای مبادله ای تقلیل یابد و مســئولیت های اخالقی 
و انسانی عام در این رابطه رنگ ببازد، می توان از نوعی فقیرشدگی  اخالقی 
در حیات سیاسی سخن گفت. اما، وضع وقتی بدتر می شود که طرفین این 
مبادالت پایبند به تعهد خود باقی نمانند و به دنبال فریب و سوء اســتفاده 
از یکدیگر باشــند. در این حالت، مبادلۀ بیــن رأی دهنده و نامزد  انتخابات 
وجهــی آسیب شــناختی می یابد. این  گونه مبادله ها َاشــکال مختلفی پیدا 
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می کنــد: گاهــی نامزد انتخابات بــا امکانات مالی و یا ســرمایۀ اجتماعی  
خــود  خدماتی را مســتقیمًا عرضه می کند تــا در موعد رأی دهی، رأی افراد 
معّینی را به  دســت آورد. این مبادله ای است که نامزد انتخابات  هزینۀ آن 
را پیشــاپیش پرداخت می کند و البته گاهی مغبون می شــود، زیرا همیشه 
امکان وارســی و حساب کشــی ندارد. اما، بســته به اینکه شدت نیازمندی  
مردم چقدر باشــد، این هزینه کم و زیاد می شــود. به  نظر می رســد گاهی 
نامزدهــا تصّور می کننــد حتی صرف هزینۀ چند وعده غــذا برای جمعیتی 
معّین ســبب تأمین برخی از آرا می شــود. با آنکه وجود این  گونه خرید و 
فروش رأی باورپذیر به نظر نمی رســد، هم مــردم و هم برخی نمایندگان از 
امر تأســف بار خرید رأی با قیمت نازل ســخن می گوینــد؛ به  عنوان مثال، 
حســین گروسی، نمایندۀ شــهریار در مجلس شورای اســالمی، در دفاع از 

انتخابات گفته است:  طرح استانی شدن 
کاهش  تخلفات  و  موارد  اینگونه  نفوذ  امکان  باشد،  وسیع تر  هرقدر  »حوزه 
می یابد و افراد کمتر می توانند با دادن شام، ناهار، پول و وعده و وعید افراد 
این  در حوزه هایی که کوچکتر است  اما  انتخاباتی موفق شوند،  رقابت های  در 
شورای  جمله  از  امنیتی  و  نظارتی  دستگاه های  باید  می شود که  بیشتر  نفوذ 

نگهبان و وزارت اطالعات این موارد را رصد کنند« )گروسی، 1394(. 

عبدالرضا مصری، عضو کمیســیون اجتماعی مجلس و وزیر اســبق رفاه، 
نیز در دفاع از طرح استانی شــدن انتخابات گفته است: 

و مناسب می دانند  را خوب  این طرح  انتخابات،  استانی شدن  »موافقان طرح 
به این دلیل که اختالفات قومی و قبیله ای، خرید و فروش رأی و یا شام و 
ناهاردادن به مردم برای جمع آوری رأی و هزینه های سنگین انتخاباتی از بین 

خواهد رفت« )مصری،  1393(. 

یک شــهروند رامهرمزی دربارۀ رسم شــام و ناهاردهی  نامزدهای شهرش 
است:  نوشته  معترضانه 

باید یک  انتخابات  »اکنون در شهرستان رامهرمز رسم شده که برای شرکت در 
سال زودتر شام و ناهار داده شود و بعضی از کاندیداها اقدام به تهدید و خرید 
رأی می نمایند که برای شهرستانی که حدود 500 شهید به انقالب هدیه نموده 

 .)1390 خوشایند نیست« )پایگاه خبری تحلیلی  سدید، 
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همچنین، یدهللا موحد، دادســتان عمومی و انقالب کرمان، نیز خطاب به 
نامزدها گفته است: 

»شما کاندیداها باید یک فرهنگ اسالمی تبلیغاتی را در جامعه نهادینه کنید 
و توانمندی هایتان را عرضه کنید تا مردم به توانمندی ها و نه به پول، ثروت، 
شهر  به  می توانیم  را  خدمتی  چه  بگوییم  مردم  به  و  دهند  رأی  ناهار  و  شام 

عرضه کنیم« )موحد، 1392(. 

متأســفانه اخبار حاکی از این قبیل ابتیاع رأی بســیار فراوان اســت؛ به 
 عنوان مثال، خبرگزاری  برنا از »توزیع کتاب مزین به تراول 50هزار تومانی« 

یکی از نامزدها برای دهمین دورۀ انتخابات مجلس خبر داده اســت: 
اقدامی تعجب برانگیز یک  این جریان سیاسی در  از سرحلقه های اصلی  »یکی 
به  تومانی  50هزار  تراول  یک  با  همراه  را  نوشته  اخیرًا  که  کتابی  از  نسخه 
مردم شهرش در شمال غرب کشور هدیه می دهد. این اقدام او اگرچه اعتراضی 
گسترده ای را برانگیخته، او بی توجه به این اعتراضات همچنان در حال توزیع 
کتاب مزین به تراول 50 هزار تومانی است« )خبرگزاری  برنا، اول آبان 1394(. 

علی محمد بشــارتی، وزیر کشــور دولت آقای رفســنجانی، نیز از خرید و 
فروش آرای انتخاباتی سخن گفته است: 

»سال 75 دوره ای که من وزیر کشور بودم شنیدم یکی از نمایندگان برای ورود 
بیاید  از او خواستم به وزارت کشور  به مجلس مبلغ بزرگی هزینه کرده است. 
و بعد به او گفتم چرا یک میلیارد هزینه کرده ای. با صراحت به من گفت بد به 
متأسف  نکرده ام!  هزینه  بیشتر  تومان  میلیون   650 من  رسانده اند  عرض شما 
هزینه ها  این  است که  این  والسالم! خوب سؤال  اسالم  از  بعد  و گفتم  شدم 
دوره چنین هزینه ای می شود  این  در  اگر  برای چه هدفی؟  و  از کجا می شود 
پارلمان  به  هزینه کنند که  باید  چقدر  بیست کاندیداها  و  پانزده  دوره های  در 
راه پیدا کنند؟ واقعیت این است که با هزینه هایی که عده ای می کنند به ویژه 
در روستاها از قبل رأی می خرند و با تأسف مردم این مناطق هم رأی خود را 

می فروشند. من به شدت احساس خطر می کنم« )صفری، 1394(. 

همچنین برخی از نمایندگان دورۀ نهم مجلس شــورای اسالمی )مجلس 
کنونی( از خرید و فروش رأی ســخن گفته اند: 

تومان  30میلیون  نهم  مجلس  انتخابات  در  »ایران« گفت  به  »غالمرضا کاتب 
هزینه کرده است، اما نامزدهایی را دیده که خیلی بیشتر از این خرج کرده اند. 
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وی ]...[ افزود: هزینه های عرفی تبلیغات همچون چاپ بنر و هزینه های ستاد 
و  می کنند  رأی  فروش  و  خرید  به  اقدام  برخی که  اما  نمی شود،  زیادی  چیز 
باال می رود. سلیمان عباسی،  ناهار می دهند، هزینه هایشان سرسام آور  شام و 
از  انتخابیه  حوزۀ  این  در  گفت  هم  گلستان  استان  در  گنبدکاووس  نمایندۀ 
10میلیون تومان گرفته تا یک میلیارد برای انتخابات مجلس هزینه شده  است. 
در  بدهند،  ناهار  و  شام  نامزدها  برخی  شده  رسم  حوزه  این  در  وی،  به گفتۀ 
بعضی  و  داشته  باشند  میوه  و  شیرینی  با  همراه  پذیرایی  ستادها  یا  مراسم 
هم ممکن است کارت هدیه بدهند یا سی دی و کتاب توزیع کنند که در این 
حوزۀ  در  افزود:  »ایران«  به  عباسی  می رود.  باال  بسیار  تبلیغات  خرج  صورت 
گنبدکاووس برای ورود به انتخابات حداقل 50 تا 100میلیون تومان الزم است 
اما متوسط هزینه هایی که می شود به 300 و 400 میلیون تومان هم می رسد. 
تومان  یک میلیارد  تا  قبل  دورۀ  در  مثاًل  که  هستند  هم  برخی  حال،  این  با 
باید  اینکه  بیان  با   ]...[ ایالم  نمایندۀ  شوهانی  احمد   ]...[ هزینه کردند.  هم 
وزارت کشور برای خرید و فروش رأی فکری اساسی کند، افزود: من از برخی 
از شهرهای کوچک  نمایندگان که سؤال کردم دیدم به جز کالنشهرها در خیلی 

خرید و فروش رأی انجام می شود« )بهشتی، 1394(.

ســیداحمدرضا دســتغیب، نمایندۀ شــیراز در دورۀ قبلی دربارۀ اقدامات 
رقبایش برای کسب رأی چنین می گوید: 

بوده  بن کتاب  و  پول  توزیع  تا  زیاد  تعداد  به  افطاری دادن  از  رقبا  »کارهای 
 است. به برخی از 100هزار تومان تا 10میلیون تومان پول دادند تا آنها رأی مردم 

را جلب کنند« )روزنامۀ ابتکار، 1390(. 

البّته، باید توّجه داشــته  باشــیم که هرآنچه در خبرها آمده  است صّحت 
نــدارد. با این همــه، کثرت اخبار در باب خرید و فــروش رأی در انتخابات 
که از منابع بســیار متنّوع و از جمله از ســوی مقامات اداری و سیاســی و 
نمایندگان کشــور منتشر شده  است، متأّسفانه مؤید رواج و شیوع این  گونه 

رفتار در میان نامزدهای انتخاباتی و مردم رأی دهنده اســت.
با این حال، تأمین رأی همیشــه این قدر آســان نیســت، به ویژه اینکه با 
تکــرار انتخابات، آگاهی و تجربۀ مردم در چنین مبادله ای افزایش می یابد. 
نوع دوم مبادله، مبادلۀ نســیه اســت. در ایــن  گونه مبادلــه، نامزد وعده 
می دهد و تحّقق آن را به کسب کرسی در مجلس موکول می کند. این شکل 
از مبادلــه در انتخابــات بین نامزدها و مردم بســیار رایج اســت،  چنان که 
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شــکری، نمایندۀ  مردم تالش، خطاب به مردم گفته است:  
»پدر من! مادر من! شما که سخنرانی های انتخاباتی را گوش می کنید که فالن 
نامزد می گوید من بچۀ شما را سر کار می برم باور کنید دروغ می گویند و کسی 

دل نمی سوزاند و شما گول حرف های دروغ را نخورید« )شکری، 1394(.

بر اســاس چنین تحلیلی، می توان گفت که هرقدر سطح رفاه مردم بیشتر 
باشــد، انتخابات از نظر کیفیت سالم تر خواهد شــد. منظور این نیست که 
مــردم مرّفه به رابطــه ای مبادله ای با نامزدهای انتخابات وارد نمی شــوند، 
بلکه مراد این اســت که مردم محروم بــه مبادله ای ارزان تر با نامزدها وارد 
می شــوند؛ مبادله ای که در مقام مقایسه با مردم مرّفه، برای نامزدها بسیار 
کم هزینه تر اســت. به  عبارت دیگر، می تــوان از نوعی رابطه بین رفاه مردم 
و کیفیت انتخابات ســخن گفت. به  نظر می رسد عماًل نمی توانیم از مردمی 
که در ســطح فردی و محلی گرفتار انواع محرومیت ها و مشکالت هستند، 
انتظار داشــته  باشــیم که در مقیاس مّلی و یا حتی منطقه ای بیندیشند و 
رأی بدهنــد. معمواًل، در کشــورهایی که تجربۀ برگزاری  مکــرر انتخابات را 
دارند، پیونــدی بین وضعیت اجتماعی و اقتصــادی رأی دهندگان و نحوۀ 
رأی دهی آنان وجود دارد. لذا، به  نظر می رســد از این حیث نمی توان مردم 
ما را اســتثنا کرد. چنیــن موضوعی البته نیازمند مطالعات تجربی اســت. 
بــا این همه، ایــن قضیه که الگــوی رأی دهی  مردم مرفه و فقیر یکســان 
نیســت، در علــوم اجتماعی و به ویژه در حوزۀ جامعه شناســی  سیاســی و 
مشــخصًا جامعه شناســی  انتخابــات، امری شناخته شــده اســت. رویکرد 
اقتصادمحــور و انتخــاب عقالنــی در تحلیــل رفتار انتخاباتی بر ســنجش 
منافع توســط رأی دهندگان تأکید دارد: »رأی دادن از این منظر عملی است 
مبتنی بر محاســبات عقالنی و بر اســاس محاسبه ســود و زیان شخصی« 
)ایوبــی، 1377: 23(. اگرچه نمی توان این نوع رأی دهی را در رفتار تمامی  
رأی دهند گان یافت، دســت کم این رویکــرد تبیین  کنندۀ رفتــار انتخاباتی  
بخشــی از رأی دهندگان اســت. بر اســاس این دیدگاه، می تــوان گفت که 
محاســبۀ ســود و زیان مردم مرفه و محروم عماًل و بــه خاطر درگیری های 
متفاوتشــان، نمی تواند یکسان باشــد. از قضا، رأی دهی بر اساس سنجش 
ســود و زیان شــخصی و گروهی، با توجه به اینکه احزاب سیاسی  نیرومنِد 



179

موجِد تعلقــاِت حزبی  دیرپا و نیز اید ئولوژی های سیاســی  فراگیر در ایران 
وجود ندارند، بیشــتر امکان بروز و ظهور می یابد؛ به عنوان مثال، حســین 

افخمی در این  باره می نویسد: 
امید  چشم  رأی  صندوق های  به  بیشتر  ایران  در  محروم  مناطق  واقع،  »در 
بسته اند و میزان مشارکت آنها باالتر است. در توجیه این تفاوت می توان گفت 
که مشکالت کالن شهرها طوری است که به دقت و تخصص باالیی نیاز دارد و 
آنها  اقناع  قابلیت  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدهای  وعده های  و  برنامه ها 
مانند  مواردی  اجتماعی  مثال، مسائل عمدۀ شهری، حوزۀ  عنوان  به   ندارد؛  را 
را  اشتغال  و  امنیت  عالی،  آموزش  عمومی،  آموزش  مسکن،  درمانی،  بیمۀ 
باال  مردم  توقعات  و شهرهای کوچک سطح  روستاها  در  ولی  می شود،  شامل 
نیست و شاید به نداشته های خود رضایت هم دارند و نگاهشان به کاندیداها 

از نوع رأفت و برکت است« )افخمی، 1392(. 

پیشــگاهی فرد نیز تفــاوت رفتار انتخاباتــی  مردم محروم و مرّفه شــهر 
اصفهان را در انتخابات دورۀ نهم ریاســت جمهوری چنین تحلیل می کند: 

»نامزدهای جناح راست بیشترین رأی را با میانگین 79.3 درصد در منطقه ده 
حاشیه ای  مناطق  از جمله  و  در شمال شرق  منطقه  این  آورده اند که  دست  به 
ضعیف  منطقه  آن  در  مردم  عموم  معیشتی  وضعیت  و  بوده  اصفهان  شهر 
به   6 منطقه  در  درصد   47.3 میانگین  با  را  رأی  میزان  و کمترین  می باشد. 
از  و  بوده  زاینده رود  رودخانۀ  و  شهر  جنوب  در   6 منطقۀ  آورده اند که  دست 
گفت:  فرد  پیشگاهی  می شود«.  محسوب  شهر  ثروتمندنشین  مناطق  جمله 
»نامزدهای جناح چپ نیز بیشترین رأی را با میانگین 28.8 درصد در منطقه 
و  بوده،  شهر  و  زاینده رود  رودخانۀ  جنوب  در   6 منطقه  نموده اند که  6 کسب 
نموده اند که  10 کسب  منطقه  در  درصد   1.6 میانگین  با  را  آراء  میزان  کمترین 
این منطقه در شمال شرق شهر و از جمله مناطق حاشیه ای و فقیر نشین شهر 
محسوب می شود«. ]...[ پیشگاهی فرد تصریح کرد: »گرایش های سیاسی اکثر 
به جناح  بیشتر  متوسط نشین شهر هستند  و  فقیرنشین  منطقه  در  مردمی که 
راست بوده  است و جناح چپ نتوانسته اند که موفقیت زیادی در این مناطق 
به دست آورند. و برعکس در مناطق ثروتمندنشین شهر که عمومًا در قسمت 
به  بیشتر  آنها  سیاسی  دارند، گرایش های  سکونت  زاینده رود  رودخانۀ  جنوب 

جناح چپ بوده  است« )پیشگاهی فرد، 1386(. 

شــکل  دیگر دروغ گویی در انتخابات، پرونده ســازی  جعلــی برای خود و 
دیگران اســت. نامزدهــا معمواًل برای اینکه در چشــم مــردم پذیرفتنی و 
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مطلــوب جلوه کنند، می کوشــند امتیــازات و عملکردهــای مثبت خود را 
برجســته ســازند و ضعف هــا و عملکردهــای منفی خود را پنهان ســازند. 
پنهان ســازی  ضعف ها و ســوء عملکردها اگرچه عدم بیــان همۀ حقیقت 
اســت، دروغ گویی محسوب نمی شود. می توان گفت که در این پنهان سازی 
تنها بخشــی از حقیقت بیان نشده  است. مشــکل وقتی جدی می شود که 
افراد ویژ گی هایی ناداشــته برای خود قایل شــوند و یــا عملکرد خود را از 
هر جهت موفق بنمایانند. لذا، چه بســا برخــی از نامزدها در معرفی  خود به 
جعل و دروغ گویی متوســل می شــوند؛ به  عنوان مثال، بســتن عناویِن به  
لحــاظ اجتماعی مقبول به خــود )مثل دکتر و مهندس(، در وقت انتخابات 
اهمیــت پیــدا می کند. همچنین، دوختن جامه ای از تقوا و پاک دســتی و 
درستکاری برای خویش بسیاری اوقات راهبرد مناسبی دانسته می شود. از 
سوی دیگر، برای پیشــی گرفتن از رقبا برخی از نامزدها از روّیۀ ضداخالقی  
پرونده ســازی برای رقبا بهره می گیرند و شــایعات و یا اخباری را منتشــر 
می کنند تــا از این طریق رقیب را نزد مردم بی حیثیت و بی اعتبار ســازند. 
شایعه ســازی و شب نامه نویســی علیه رقیب در انتخابات اغلب رواج دارد. 
از هم اکنون برخی از وجود این شکل از دروغ گویی در برخی از استان های 

کشور خبر داده اند: 
شورای  مجلس  انتخابات  رسمی کاندیداهای  و  غیررسمی  تبلیغات  شروع  »با 
بسان  معمواًل  که  زیانبار  آفتی  و  شوم  پدیده ای  لرستان،  استان  در  اسالمی 
تهمت  سیاسی،  بی اخالقی های  رفته،  نشانه  را  دینداران  دین  زهرآلود  تیری 
آسیب  بدترین   ]...[ می باشد  و...  رقیب  تخریب  دیگر،  به کاندیداهای  افترا  و 
انتخاباتی  و  سیاسی  تبلیغات  در  بی اخالقی ها  بعضی  انتخابات،  تهدیدکنندۀ 
است. برخی نامزدها به جای اینکه در صدد شناساندن خود و برنامه های خود 
به مردم باشند و برنامه و تفکر خود را برای مردم تشریح کنند، با تهمت و افترا 
به تخریب رقیب خود روی  را دارند و  سعی در سیاه نمایی کاندید رقیب خود 
توسط  بوده ایم که  بداخالقی هایی  شاهد  انتخابات گذشته  در   ]...[ می آورند. 
زندگی  به  ورود  است.  شده  انجام  طرفدارانشان  بعضی  و  کاندیدا ها  بعضی 
برچسب ها،  و  القاب  ساختن  رقیب،  به  حمله  و  تخریب  نامزدها،  خصوصی 
نامزد و  یا خانوادۀ یک  و  دربارۀ گذشته  ناصحیح  اتهامات  شایعه سازی، طرح 
تالش برای ایجاد دوقطبی کردن انتخاباتی از آفات رایجی است که این روزها 

رواج پیدا کرده است« )پسند، 1394(.



181

شــواهد حاکی از آن اســت که متأّســفانه این روّیه در انواع انتخابات در 
ایران دنبال شده است.1

نــوع ســوم دروغ گویی  نامزدها،  ارائــۀ مدارک حــاوی  پیام های دروغین 
بــه مراکز نظارت و اجراســت. دروغ گویی می تواند شــکل مکتوب داشــته 
باشــد. ارائۀ اســناد و مدارک دروغین و کاذب شــکل دیگری از دروغ گویی 
اســت که برخی از نامزدها ممکن اســت برای نیل به اهداف سودجویانه و 

قدرت طلبانه شان از آن بهره ببرند. 
در مــوارد مذکور، عامــل  دروغ گویی نامزدها بوده اند. بــه  عبارت دیگر، تا 
اینجا سروکارمان با دروغ پردازی های فردی )Individual Lying( بوده  است. 
اما، دروغ گویی در انتخابات در ســطح کنشــگران فردی محدود نمی شــود. 
خطرناک تــر و آســیب زاتر از دروغ پردازی های فــردی، دروغ پردازی  نهادی 
)Institutional Lying( است که در آن دروغ ها به نفع گروه ها و سازمان ها 
ســاخته و پرداخته می شــوند. در اینجا نیز باز هم افراد دروغ  می گویند، اما 
ســازمان و یا گروهی متوّلی تولید دروغ اســت و دروغ از مجاری  سازمانی 
و گروهی ارائه می شــود )Martin, 2003-2004(. دروغ پردازی ها ی نهادی 
در دو ســطح میانی و کالن قابل تشخیص اند. در ســطح میانی می توان از 
گروه ها، سازمان های دولتی و غیردولتی، اجتماعات  قبیله ای و طایفه ای و 
یا دیگر گروه های خویشــاوندی و هویتی و رسانه های جمعی و سازمان دار 
نام برد. ســازمان های سیاســی و اداری چه بســا برای پی برد برخی اهداف 
سیاســی و اجتماعی  خود ممکن اســت به دروغ گویی اقدام کنند. مدیران 
سیاســی و اداری   در ســطوح مختلف چه بســا منافع و وابستگی اقتصادی 
و اجتماعــی  خود را دارند و نیز چه بســا واجد تعلقات سیاســی  و قومی ـ 
قبیله ای  خاص خود هســتند. بنابراین، چه بسا آنان برای تحّقق اهداف خود 
از بی طرفی  سیاســی در انتخابات عدول کنند و عماًل طرف برخی از نامزدها 
قــرار گیرند و برای پنهان ســازی عدم بی طرفی خود و یــا در دیگر اقدامات 
غیرقانونی شــان گزارش دروغین ســر هم کنند و اطالعات کاذب در اختیار 
نامزدهــا، مــردم و حتی مقامات باالتر قرار دهند. در هــر انتخابات، به ویژه 
انتخاباتی که به امکانات تبلیغاتی  قابل توجهی نیاز دارد، چه بسا نامزدها به 
فرصت ها و امکانات دولتی چشم دوخته باشند و بخواهند از طریق ارتباط 
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با نیروهــای تصمیم گیر در ادارات، بخشــی از هزینه های تبلیغاتی  خود را 
فراهم ســازند. روابط فاســدی که در این گونه مواقع پدیــد می آید معمواًل 
پنهان ســازی می شــود. در این فرایند اختفا، به  ناگزیر لــزوم تولید و تهیۀ 
گزارش ها و اســناد اطالعاتی  دروغیــن پیش  می آید و در نتیجه دروغ گویی 
رخ می نماید. در این ســطح از دروغ گویی، نیروهای  سازمان های سیاسی و 
اداری بــه مخاطبان مختلف دروغ می گویند: به مقامات اداری و سیاســی  
ذی ربــط، به نامزدها و بــه مردم. این نوع دروغ گویی اگرچه توســط برخی 
کنشــگران انجام می شود، از مجاری  سازمانی ارائه می گردد و عماًل به پای 
سازمان نوشــته می شود. لذا، آنها را در سطح میانی یعنی سطح سازمان ها 
و ادارات دسته بندی می کنیم. دروغ پردازی های رسانه های جمعی، احزاب 
سیاســی، گروه های خویشاوندی و هویتی، اجتماعات  قبیله ای و طایفه ای 
علیــه نامزدهــای رقیب و به نفــع نامزدهای خودی از َاشــکال و مصادیق 
رایــج دروغ گویــی در انتخابات مجلس و شــورای شــهر در مناطق مختلف 
کشــور اســت و متأســفانه مصادیق زیادی از این  گونــه دروغ پردازی ها و 

شایعه سازی ها دیده شده  است.
ســطح سوم دروغ گویی در انتخابات وقتی رخ می دهد که حکومت قواعد 
انتخاباتی  بی طرفانۀ را خود زیر پا نهد و پیشاپیش در مورد برخی از نامزدها 
به تصمیم رســیده باشــد و صرفًا بخواهد عملیاتی صــوری را در انتخابات 
اجــرا کند. در این  گونه مواقع، تمامی  ســازمان ها و ادارات به منظور تحّقق 
این اهداِف ازپیش تعیین شــده در انتخابات، ناچار می شــوند نظام مندانه 
دروغ گویی پیشه کنند. در انتخابات صوری از این نوع، کل دستگاه سیاسی 
تمام وقت به دروغ گویی مشــغول خواهند بود. این شــکل از دروغ گویی در 
انتخابــات در واقع خطرناک تریــن و بدترین نوع دروغ گویی اســت که در 

ادامه از برخی عواقب آن ســخن خواهم گفت.
دروغ گویی در انتخابات در هر سطحی که صورت بگیرد، موجب نارضایتی  
افراد، دلســردی  فعــاالن سیاســی و رأی دهند گان می شــود. وقتی از این 
منظــر می نگریم، درمی یابیم که حاکمــان، مجریان و ناظران انتخابات چه 
وظیفۀ خطیری دارند. مردم بنا به علل و دالیل گوناگون ناراضی می شــوند. 
چه بســا بســیاری از این نارضایتی ها پایه و مایۀ درســتی نداشته  باشند. 
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چه بســا حکومت و رهبران سیاسی  ستادی با بسیاری از این َاشکال فریب 
و دروغ گویی مخالف باشــند و بخشی از نیروها در سطوح پایین تر و بدون 
هرگونه هماهنگی  برنامه ریزی شــده در مسیر این گونه اقدامات غیراخالقی 
و گاه غیرقانونــی قرار گیرنــد و مرتکب چنین اعمالی شــوند. اما، مردمی 
کــه با نمایندگان حکومــت و نیز با نامزدها درگیرند و ایــن نوع رفتارها را 
مشــاهده می کنند، ممکن است استنباط ها و اســتنتاج های خود را به کّل 
حکومــت و تمامی نیروهای سیاســی تعمیم دهند. دروغ گویی در ســطح 
نامزدها به تدریج ســبب بی اعتمــادی  در بین مردم می شــود. وقتی مردم 
درمی یابنــد کــه نمایندۀ منتخب بــه وعده هایش عمل نکرده اســت، دچار 
بدبینی می شــوند و دیگر به آسانی به نامزدهای جدید اعتماد نخواهند کرد. 
در نتیجــه، کار نامزدها در انتخابات بعدی به مراتب دشــوارتر خواهد شــد. 
اگرچه قدری از بحث اصلی دور اســت، بد نیســت اشــاره کنیم که چنانچه 
نامزدها درگیر روابط مبادله ای با مردم شــوند، امکان شکل گیری  َاشکالی از 
فساد و تبانی بیشتر می شود و این در درازمدت باعث تخریب و ناکارآمدی  
هنجارهای سیاســی  مشــروع در جامعه می گردد. وقتی که نامزدها در این 
مســیر گام برمی دارنــد، چه بســا ناچار می شــوند برای تأمیــن هزینه های 
مبادالتشــان با رأی دهند گان، به اقدامات ضد اخالقی و غیرقانونی  باز هم 
بیش تــر روی  آورنــد و بدین ترتیــب، انتخابات به  جای اینکه ســازوکاری 
برای انتخاب شایســته ترین ها در رقابتی ســالم باشــد، بــه رویدادی برای 
ســبقت در ناشایســتگی تبدیــل می شــود. در نتیجــه، می تــوان گفت که 
نظارت در انتخابات وظیفۀ بســیار مهم و دشــواری است و باید حتی بعد 
از انتخــاب نمایندگان و اتمام انتخابات نیز همچنان ادامه داشــته  باشــد 
و چنانچــه بعد از انتخابــات معلوم گردد که نماینده ای تخّلف کرده اســت 
و یــا از ُطُرق غیرقانونی و فســادآمیز برای کســب رأی بهره گرفته اســت، 
مورد محاکمه قرار گیرد. همچنین، اگر شــواهد معتبری وجود داشته  باشد 
کــه نامزد یا نماینــده ای به  طور گســترده به فریب مردم پرداخته اســت، 
مطلوب آن اســت که وی از طریق دادگاهــی صالح مورد محاکمه قرار گیرد 
و متخّلف دســت کم از امکان شــرکت مجدد در انتخاب های بعدی محروم 
گردد. چون همۀ َاشــکال دروغ گویی  مورد بحث از نوع تعدیگرانه اســت و 
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در واقــع ایــن  گونه دروغ گویی ها کــه تجاوز به حقوق سیاســی  مردم و یا 
نیروهای سیاســی محسوب می شوند و به فرهنگ سیاسی آسیب می زنند، 
زیــرا هنجارهایی نامطلوب را رواج می دهند و ســوءظن و بی اعتمادی بین 
مردم پدید می آورند، در صورت برمالشــدن،  نیازمند برخورد قضایی اند. تنها 
از طریق این  گونه برخوردهای قضایی اســت که می توان از مرسوم شــدن و 
هنجارین شــدن این  گونه تخّلفات در انتخابات جلوگیری کرد. ضرورت دارد 
که قوۀ قضائیه بدون هرگونه جهت گیری سیاســی، بــا متخلفان هریک از 

جناح های سیاسی برخورد قاطع کند. 
دروغ گویی در ســطح میانی یعنی ســطح ســازمان های سیاسی و اداری  
دولتــی، احزاب، ســازمان های مدنــی و غیردولتی  فعــال در انتخابات، و 
شــبکه ها و گروه هــای اجتماعی نیز بــه نارضایتی  از نیروهــای اجرایی و 
نظارتی در میان احزاب، فعاالن سیاســی و مردم دامن می زند و ســالمت 
انتخابــات را مخــدوش می ســازد و ســطحی از بیگانگی  سیاســی را پدید 
می آورد و چه بســا آنجا که مســئوالن و مدیران در مظان اّتهام دروغ گویی 
باشند، قوۀ مجریه و یا حکومت را ناکارآمد و ناسالم جلوه می دهد. آیت هللا 
امینی، امام جمعۀ قم، دربارۀ آثار خطرناک دروغ گویی مســئوالن و مدیران 
به درســتی می گوید: »اگر این رذیله در میان مســئوالن و مدیران رواج پیدا 
کند، دیگر مردم حتی به ســخنان راست آنها نیز اعتماد نمی کنند« )امینی، 
1391(. ایشــان به مقایســۀ دروغ گویی میان مســئوالن ایرانی و غیرایرانی 
می پردازد و نتیجه می گیرد که: »متأســفانه من گاهی می بینم که در برخی 
کشــورها بیشــتر از کشــور ما به صداقت اهمیت می دهند؛ البته آنها هم 
دروغ هــای بزرگی می گوینــد نمی خواهیم بگوییــم دروغ نمی گویند، ولی 
وقتی دروغشــان آشکار شد اســتعفا می دهند، ولی ما مثل آب روان دروغ 

)همان(.  می گوییم« 
اما، آســیب دروغ گویی  مسؤالن و مدیران اجرایی و نظارتی در انتخابات، 
در مقام مقایســه با مســئوالن دیگر، ابعاد باز هم بزرگ تــری پیدا می کند. 
چنانچــه نیروهای اجرایی و یا نیروهای نظارتــی با صداقت و امانت داری 
عمــل نکنند و دروغ گویی پیشــه کننــد یا از موضع بی طرفــی از انتخابات 
خارج شــوند و نتایج این نوع رفتارشــان به ضرر یکــی از نماینده ها گردد، 
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ایــن امر می تواند بــه نارضایتی وی و طرفدارانش از دولــت و یا کلِّ نظام 
منجر گردد و یحتمل به شــکل گیری درگیری هــای محلی و منطقه ای و یا 
حتــی نوعی بی تفاوتی سیاســی دامن بزند. برخــی از نامزدها در دوره های 
قبلی  انتخابات از این  گونه دروغ گویی های ســازمان های سیاســی و اداری 
و مقامات محلی خبر داده اند که جای بحث و بررســی دارد؛ به  عنوان مثال، 
 یکی از این نامزدها با انتشــار شــکوائیه ای خطاب به مردم حوزۀ انتخابیۀ 

خود نوشته است: 
داشته  است  بسیار گسترده ای  انتخابات مصادیق  این  در  دروغگویی  و  »تزویر 
عنوان  این  و جعل  »دکتری«  داشتن مدرک  ادعای  آنها  مهم ترین  از  یکی  که 
برای »فریب افکار عمومی« بوده  است و زشت تر از این دروغ، اصرار و پافشاری 
مسئوالن اجرایی و نظارتی انتخابات بر این مدعاست تا اینکه تحت تأثیر فشار 
افکار عمومی مجبور به اعالم رسمی کذب بودن مدرک دکتری آن فرد از سوی 
انتخابات!!؟«  به  مانده  روز  دو  یعنی  1390/12/10شده اند،  تاریخ  در  فرمانداری 

 .)1390 )نیکخواه، 

چنان که اشــاره گردید، احزاب سیاســی، ســازمان های مدنی، شبکه های 
اجتماعی و گروه های اجتماعی  دیگر نیز ممکن اســت از طریق دروغ گویی 
بکوشــند رقابــت در انتخابات را به ســود خود تغییر دهند و یــا به منظور 
نیــل به اهداف خود از طریق دروغ گویی در جهــت تغییر مقامات اداری و 
سیاســی  منطقه و محل برآیند. اما، بدترین حالت در ســطح میانی، وقتی 
اســت که همۀ این عوامل )مســئوالن در ســازمان های اداری و سیاســی، 
ســازمان های مدنی، نامزدها و مردم( هم زمان رفتــار انتخاباتی  تخلف آمیز 
را دنبال کنند. یک نمونۀ جدی  و خطرناک از عملکرد نادرســت مسئوالن در 
سازمان های ادرای و سیاسی  )اعمالی چون عدم امانت داری و دروغ گویی(، 
گروه های طایفه ای و نامزدها در انتخابات دورۀ نهم مجلس شورای اسالمی 
)برگزارشــده در 12 اســفند 1392( در شهرستان ممســنی و رستم ذکر شده  
است که به خشونت شــدید و حتی قتل یکی از اهالی منتهی شده  است: 

حداقل کشته  ما  دوره ها  آن  در  و  بود  خشونت کمتر  این  قبل،  دور  دو  »در 
از  انباری  روی  رستم  و  ممسنی  قبل  دور  انتخابات  دادیم.  االن  اما  ندادیم، 
به  و خیلی  نفر زخمی شدند  زندانی شدند، صدها  نفر  ده ها  برگزار شد،  باروت 
خاطر ترس از محاکمه و زندان، مجروحیت خودشان را در خانه درمان کردند« 
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اینترنتی نورباران، 1392(.  )پایگاه 

نوع  این  پیدایی   در  که  است  آن  بر  ممسنی  شهرستان  نخبگان  از  »یکی 
خشونت »بحث جانبداری مسئوالن اجرایی شهرستان هم مهم است. تا زمانی 
که مسئوالن اجرایی شهرستان ما به کاندید یا کاندیدای خاصی نگرش دارند، 
این بحث طبیعی است چون مسئوالن شهرستان امکانات دارند، اختیار دارند، 
حق امضا دارند و جابه جایی در تعرفه ها و نیروها، گزینش و چینش نیروها در 
صندوق ها دست مسئوالن است، اگر مسئوالن شهرستان جانبداری کنند که در 

دور قبل کردند، خشونت بخشی از تبعات آن است« )همان(. 

عبدالرضــا مرادی، نمایندۀ منتخب ممســنی در دور هشــتم مجلس، نیز 
عوامل مختلفی را مســّبب شکل گیری  خشــونت طایفه ای در این انتخابات 
دانسته است و من جمله از َاشکالی از دروغ گویی در انتخابات مجلس نهم 

سخن گفته است: 
رستم  و  ممسنی  انتخابات  در  خشونت  بروز  باعث  عواملی که  مورد  در  »اما 
می شود می توان به بداخالقی ها، بی تقوایی ها و دروغپردازی ها که در انتخابات 
وجود  عدم  مسئوالن،  و  مردم  به  گزارش های کذب  دادن  و  می گیرد  صورت 
نه  امر نسبی  عنوان یک  به  و گروه های سیاسی  احزاب  نهادهای جمعی مثل 
و گروه های سیاسی  احزاب  و  نهادها  از شهرها که  در خیلی  اشاره کرد.  مطلق 
وجود دارد این خشونت ها به وجود نمی آید. کامل نبودن رشد و آگاهی برخی 
نگاه  نوع  و  آگاهی  اگر  است.  عوامل  دیگر  از  هم  موضوع  به  نسبت  مردم  از 
مردم به انتخابات تغییر کند و نگاهشان، نگاه رسیدن به هدف با هر وسیله ای 

نباشد، انتخابات بدون خشونت خواهد بود« )همان(. 

امــا، دروغ گویــی انتخاباتی در ســطح کالن بــه دروغ گویــی  نظام مند و 
برنامه ریزی شــدۀ حکومت مربوط اســت. این نوع دروغ گویی در انتخابات 
عواقب بســیار خطرناکی دارد و چه بســا در پاره ای مواقع به شــورش های 
خیابانی و حتی انقالب اجتماعی تبدیل گردد و اســباب ســقوط یک نظام 
سیاســی را فراهم ســازد. دروغ گویی  انتخاباتی در ســطح کالن، دســت کم 
بیگانگی سیاســی  همه جانبه ای پدید می آورد و مشــروعیت نظام سیاسی 
را به کلی مخدوش می ســازد. نظام سیاسی حتمًا باید از قوانین و قواعدی 
که خــود تعبیه کرده اســت، تبعیت کند و مشــروعیت خــود را به قیمت 
برنده شــدن نامزدهای مورد نظرش نفرساید. بی شــک در عصر جدید، حفظ 
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مشــروعیت برای هر نظام سیاسی می بایســت اولویت داشته  باشد. حتی 
اگر به دموکراســی و ســازوکارهای آن معتقد نباشــیم ، باز هــم باید توجه 
داشــته باشــیم که بازگرداندن مجدد مردمی که از صندوق رأی قهر کرده اند 
و از ســازوکارهای انتخاباتــی برای تحّقق تغییرات مورد نظرشــان مأیوس 
گشــته اند، کار پرهزینه ای است. در عصر جدید، نظام سیاسی ای که مردم را 
در کنار خود نداشــته باشــد و آنها را حامی  خود نبیند،  برای تداوم حیاتش 
دچار مشــکل خواهد بود. حکومت بر مردمی که با نظام سیاسی بیگانه اند، 
 اگرچه غیرممکن نیســت، کاری بس دشوار است. اگر بخواهیم محاسبه ای 
عقالنــی بکنیم و از روی مصلحت ســخن بگوییم،  بی شــک هزینۀ تحمل 
ورود برخی از نیروهای سیاســی به درون مجموعۀ نخبگان سیاسی حاکم، 
خیلی کمتر از هزینۀ فرســایش همه جانبۀ مشروعیت نظام سیاسی است. 
با این حال، مســئله دارترین شــرایط انتخاباتی، شــرایطی اســت که کل 
نظام انتخاباتی از نامزدها و کنشــگران فردی گرفته تا سازمان های اجرایی 
و نظارتــی و نیــز نظام سیاســی در انتخابات بکوشــند مقاصدشــان را از 
طریــق دروغ گویی دنبــال کنند. این وضعی اســت کــه در آن قوانین تنها 
بــه  صورت صوری کاربرد دارند و عماًل توســط تمامــی طرفین درگیر زیر پا 
نهاده می شوند و کنشگران در سطوح مختلف، مجاری  قانونی و نهادی شده 
را نادیــده می گیرند و می کوشــند منافع خود را از طــرق غیرقانونی دنبال 
کننــد. بدین ترتیب، چرخۀ معیوبی از دروغ گویی پدید می آید که در طی آن 
دروغ گویی در یک ســطح، دروغ گویی در ســطوح دیگــر را بازتولید می کند. 
متأســفانه، در دنیــا این فکر که سیاســت مداران جــزو دروغ گوترین افراد 
هســتند، جاافتاده اســت، چندان که معمواًل می گویند »سیاســتمداران به 
 طــور منظــم دروغ می گوینــد و به  همان ســان به  طور منظــم آن را انکار 
می کننــد«! )Martin, 2003-2004(. اما در جامعۀ مســلمانان، ما نیازمند 
سیاســتمدارانی هســتیم که الگوی بدیلی از منش و کنش را نمایان سازند 
و الگــوی نقشــی برای مردم و دیگر نخبگان جامعه باشــند. راســت گویی، 
امانــت داری و درســت کرداری در سیاســت ورزی، می بایســت بزرگ ترین 

ســرمایۀ نخبگان و مقامات سیاسی  ما باشد.
معمواًل وقتی که یک حزب یا جناح سیاســی ذی نفوذ و قدرتمند در باال، 
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مشــروعیت کافی در پایین )نزد مردم( نداشــته  باشــد، ممکن است ارکان 
اجرایی و نظارتی را تحت ســلطۀ خود بگیــرد و همه جانبه از قواعد قانونی 
تخلف نماید و نظام مندانه به دروغ گویی بپردازد و چه بسا حتی دروغ هایش 
را مشروع و موجه جلوه دهد و برای اختفای تخلفاتش بیش از پیش دروغ  
بگوید؛ به ویژه آنکه در برخی از کشــورها نظیر ایران دروغ گویی جرمی تلقی 
نمی شود و در قوانین ما مجازاتی برای آن لحاظ نشده  است و در عرف ما نیز 
متأســفانه دروغ گویی خطای چندان بزرگی به  حساب نمی آید و افشاشدن 
آن عواقب قابــل توجه اجتماعی ندارد. در چنین شــرایطی، دروغ گویی در 
انتخابات به نحو بی سابقه ای فراگیر خواهد شد و مشروعیت نظام سیاسی 
به کلی فرومی پاشــد. به همین دلیل برخی از حکومت ها برای مصون ماندن 
از خطر ازدست دادن مشروعیتشــان می کوشند شرایط را در انتخابات برای 
نظارت غیررســمی  سازمان های غیردولتی فراهم کنند، زیرا اکنون این اصل 
در جهان سیاســت اصلی شناخته شــده  است که »به ظنِّ قوی، هرچه سطح 
کنترل مرکزی بیشــتر باشــد، خطر فریب فراگیر بیش تر است«)Ibid( . لذا، 
حفظ بی طرفی  نیروهای نظارتی و اجرایی در انتخابات و پاسداری از اعتبار 
قوانین، وظیفۀ خطیری اســت که حکومت ها می بایســت در هر شــرایطی 

ببخشند.  اولویت  بدان 

پینوشت
1. یک اســتاد دانشگاه دربارۀ انجام این گونه رفتارها در شهر ساری نوشته است: 

»این روزها که با اســتعفای گروه قابل توجهی از مدیران جامعه و پیوستن آنها 
به ســایر نامزدها، شاهد اوجگیری و فشردگی ســخنرانیها، نشستها، بازدیدها، 
یارگیریها، تبلیغات، وعدهها، ســتادگزینیها و کاًل رقابتهای غیررسمی انتخاباتی 
نامزدهــای قطعی برای انتخابــات مجلس دهم شــده ایم و اصطالحًا در فرجۀ 
وزنکشی نامزدها قبل از حضور در تشک مبارزات نفس گیر رسمی قرار گرفتهایم، 
در کنار اکثریت نامزدهای مبــادی آداب، به وضوح ناظر تکثیر تخلفات، عبور از 
ع،  خط قرمزها، قانون شــکنی ها و به عبارتی دورزد ن های غیرمتعارف قانون، شر
عرف و اخالق نیز هســتیم. نکتۀ تأسف بار اینجاســت که همۀ این تخلفها تنها 
و تنهــا به خاطر فراگیرشــدن و نیــز قرارگرفتن در چرخۀ تکرار در ادوار گذشــتۀ 
انتخابــات، تبدیــل به امری عادی شــده و در شــرایط کاماًل هنجارشــکنانه و 
قانون ســتیزانه و در بستر فروپاشی اخالق، قبح آنها کاماًل ریخته و بسیار عادی 

و متعارف جلوه می کند!
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1. نصــب بنرهای بزرگ انتخاباتی بدون هیچ مناســبت با ایجاد مناســبت های 
تصنعی؛

2. تیترخرینی ]کذا فی االصل[ از رســانه های مجازی و مکتوب؛

3. برپایی میتینگ ها و نشســت های آشکار و نیمه آشکار انتخاباتی؛

4. ســخنرانی در محافــل عمومی با ابتکار عمل طرفداران خود در دســتگاه ها و 
هیئت ها و غیره؛

5. سرکشــی به ادارات تحت هر عنوان، استفاده از امکاناتی مثل تلفن و تداعی 
همراه بودن آنها با خویش؛

6. سوارشدن در خودروهای دولتی و متصل جلوه دادن خود با کانون های قدرت 
و صاحب نفوذ نشان دادن خود؛

7. اســتفاده از القاب سابق مدیریتی خود در مصاحبه با رسانه ها یا یادداشت ها 
در ارائۀ مباحث کارشناسی؛

8. حمل و انتشــار احکام، اســناد، مدارک و نامه های ســازمان ســابق خود به 
عنوان کلکسیونی از اطالعات مستند؛

9. استفاده از قابلیت های خوابگاه های رسمی دانشجویان دانشگاه های دولتی؛

10. اســتفادۀ از بیت المال و پول های دولتی و تحّقق وعده های انتخاباتی خود 
با استفاده از بودجه های دولتی؛

11. اســتفادۀ دروغیــن از القاب کامل و عناویــن علمی همانند دکتر، اســتاد، 
دانشمند، پروفسور و غیره؛

12. اســتفادۀ دروغین از قلم ها و افکار دیگران در رسانه های مجازی و مکتوب 
به خاطر اندیشمند جلوه دادن خویش؛

در فرهنگ دینی ما بر اخذ »رأی حالل« از مردم که فاقد تخلف و تقلب باشــد، 
تأکید شــده اســت و در فرهنــگ ایرانی ـ اســالمی ما نیز با تأکیــد بر »رقابت 
جوانمردانه« به اصول اخالقی و اخالق انتخاباتی، پردازش فراوانی شــده است! 

)رنجبر،  1394(. 

همچنین، مدیر کل راه و شهرسازی استان قم تأکید کرده است که »از تمام ظرفیت های 

قانونی بــرای برخورد با بداخالقی هــای انتخاباتی« در هفتمیــن دورۀ انتخابات هیئت 

مدیرۀ ســازمان نظام مهندســی« استفاده خواهیم کرد )بهشــتی، 1394(. همچنین، در 

اســفند ســال 1393 و قبل از برگــزاری  انتخابات اتــاق بازرگانی، »دبیر کل ســابق اتاق 

بازرگانی تهران با اشــاره به برخــی بداخالقی های انتخاباتی در دوره هــای قبل از جمله 
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تبلیغــات کاندیداها در محل رأی گیری و پذیرایــی برخی کاندیداها از رأی دهندگان برای 

جــذب رأی، اظهار امیدواری کرد که با رعایت قوانین یک انتخابات ســالم برگزار شــود« 

)راســخ، 1393(. نصرهللا محمدحسین فالح، عضو هیئت مدیرۀ انجمن مدیران صنایع، در 

باب شــیوع ارتکاب دروغ گویی  در انتخابات اتاق بازرگانی تهران نوشته است:
»نام بردن از اشخاص و برشمردن ویژگی های منفی آنها برای اثبات برجستگی 
روش های  طرح  امکان  سال ها  اگر  به ویژه  خودمان،  مهارت های  و  شخصیت 
زیبا  انتخابات،  کوران  در  آن  هم  نکرده ایم،  اقدامی  و  بوده  دراختیارمان  بهبود 
نمایش گران سنگی  برای  روانی  تکنیک های جنگ  از  نادرست  استفادۀ  نیست. 
مردم فریبانه  آمار گیری های  است.  غیراخالقی  عملی  دوستانمان  دروغین 
دارندگان کارت های  چراکه  باشد،  تالشگران کسب وکار  فریب  موجب  نمی تواند 
با  ما  می خورند.  فریب  و کمتر  هستند  خردمند  و  هوشیار  اشخاصی  بازرگانی 
استفاده از این روش ها فقط فرهنگ دروغگویی را گسترش می دهیم« )فالح، 

 .)1393

همچنیــن، بنگرید به مقاله ای خواندنــی و مفصل دربارۀ ســالمت انتخابات )مجیدی، 

.)http://revolution.pchi.ir
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   احزاب شه ساخته دورۀ پهلوی و انتخابات
 

        رضا مختاری اصفهانی

یخ معاصر پژوهشگر تار

انتخابات مجلس از همان ابتدای مشــروطه محل مناقشــه بود. انتخابات مجلس اول 
گرچه طبقاتی و صنفی بود، این وضعیت درباره همۀ شــهرها رعایت نشــد، به طوری که 
نمایندۀ شیراز نه نمایندۀ اهالی که نمایندۀ قوام الملک شیرازی بود. برخی از شهرها هم 
به جهت اخالل حاکمان، موفق به انتخاب و اعزام نماینده نشــدند. در میان اقلیت های 
مذهبی هم تنها زرتشــتیان توانســتند نماینده ای از آیین خود داشــته باشــند. یهود و 
نصارا هم با دادن وکالتشــان به ســیدین محمد طباطبایی و عبدهللا بهبهانی از حق خود 
صــرف نظــر کردند. از همین رو، برخــی گروه ها از جمله حزب دموکــرات به این رویه و 
شــیوه انتقاد داشــته و آن را انتخابات دودرجه ای و غیردموکراتیک می دانستند. بر این 
اساس، در مجلس دوم قانون انتخابات تغییر یافته و در دورۀ سوم به اجرا گذاشته شد. 
نتیجه این تغییر، تبدیل انتخابات طبقاتی و صنفی به انتخابات عمومی بود که موجب 
اکثریت یافتن متنّفذان محلی به ویژه خوانین و مالکین در مجلس شــورا شــد. با توجه 
به اینکه اکثریت اهالی ایران از ســاکنان روســتاها یا افراد ایلی بودند، خوانین ایالت و 
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مالــکان بزرگ )اربابان( برندۀ انتخابات شــدند؛ دو گروهی که با تضعیف نهاد ســلطنت 
مجال و عرصه ای برای بازیگری بیشتر در حوزۀ سیاست یافته بودند؛ وضعیتی که موجب 
شد انقالب مشروطه از صورت جنبش شهری در جهت منافع نیروهای شهری خارج شده 
و نهادهــای مدنی مبتنی بر چنین اندیشــه ای همچون انجمن های بلدی و انجمن های 
ایالتی و والیتی از کارآیی بیفتند. بنابراین، نیروهای تازه به میدان آمده به مدد انتخابات 
عمومی مانعی برای توســعه و دموکراســی شــدند. حضور خوانین و مالــکان بزرگ در 
مجلس به حضور آنان در دولت منجر شد؛ حضوری که مانع مهمی برای اصالحات مالی، 
نظامی و اجتماعی بود. بر مبنای همین تحّول بود که جمعیت ایران جوان، حزب حامی 
رضاشاه، در ابتدای سلطنت او با وجود تأکید بر »اصول دموکراسی و حکومت پارلمانی« 
از »تجدیدنظر در قانون انتخابات و ســلب حق رأی از اشخاص بی سواد« سخن می گفت؛ 
نکتــه ای که در »طــرح اصالحات مملکتی« تیمورتاش به رضاشــاه هم مورد تأکید قرار 
گرفت. همچنین، حسن وثوق که در همین زمان به کشور بازگشته بود، »منع نفوذ بعضی 
طبقــات ممتازه و عناصــر ضد اصالح و اقدامات مفید و منظم بــرای تقلیل نفوذ آنها و 
ایجاد عوامل ترقی و تربیت که قهرًا این قبیل نفوذها را تمام می کند« را توصیه می کرد؛ 
توصیه ای که به نظر می رسد ناظر بر تحدید نفوذ خوانین و مالکان بزرگ بود. چنین امری 
می توانســت از طریق مجلس به ســرانجام برســد، به طوری که او در بند بعدی پیشنهاد 
خــود از »اداره کردن مجلس بــه صورتی که حقیقتًا به وظایف خــود عمل کرده و بتواند 
خدماتی که مملکت از قّوۀ مقننه مملکت انتظار دارد، به تقدیم برســاند« گفت. در واقع، 
معتقدان به اصالحات و تحّوالت در کشــور، مجلس شورا را با انتخاباتی این چنین مانع 
مهمی بر ســر راه مشروطه می دانستند. تیمورتاش در مقام وزیر دربار رضاشاه در دیداری 
با دبیر امور شرق سفارت بریتانیا در تهران، از پیشرفت اندک مشروطه و عدم درک اصول 
مشــروطه در ایران گالیه داشــت. به نظر او، فقدان »نظم و انضباط« در »زندگی سیاسی 
کشــور« از ویژگی های چنین وضعیتی بود، چراکه انتخابــات »بر مبنای هیچ برنامه یا 
اصلی« نبود و »نمایندگان برای دو ســال در صندلی هایشــان با خیال راحت لم« داده و 
فاقد شــجاعت بودند. از همین رو، »اعمالشان عاری از عقل و احساس« بود و »هرکس 
بــه دنبال نفع شــخصی«. چنین نمایندگانی به نظر تیمورتــاش، محصول جامعه بدون 
احزاب سیاســی به معنای واقعی بودند. احزاب در مشروطۀ ایرانی »قارچ گونه« تشکیل 
می شــدند، »بی حساب و کتاب« رشد می کردند، »دچار انشــعاب« می شدند، »با احزاب 
دیگر یکی« شده و »پیش از آنکه بالغ شوند«، از بین می رفتند. بر این اساس، نمایندگان 



197

تنها در پی »نفع شــخصی« بودند. هم تیمورتاش و هم وثوق الدوله تشکیل یک »حزب 
طرفدار سلطنت« را برای ایجاد یک مجلس مؤثر و فعال توصیه می کردند. 

این توصیه در ســال 1306 با تأســیس حزب ایران نو با زعامت معنوی رضاشــاه جامه 
عمل پوشید؛ حزبی که از نگاه ناظران خارجی »به معنای پذیرش روش های مدرن حزبی 
اقتدارطلبانــه در ایــران« بود. حزب بــا ترکیبی از افراد و جمعیت های طرفدار ســلطنت 
رضاشــاه با ریاست تیمورتاش تشکیل شد. حزب ایران نو برای کوتاه مدت به دست آوردن 
اکثریت مجلس هفتم و در درازمدت »بســیج و ســازماندهی افسران ارتش، کارگزاران و 
برخی عناصر گســترده تر جامعه را در پشت سر شاه از راه عضوگیری در مقیاس گسترده« 
مّدنظــر داشــت. تیمورتاش حزب ایران نــو را فیلتری برای انتخــاب نمایندگان طرفدار 
تحّوالت می دانســت، به طوری که حزب بایستی سابقۀ کاندیداهای عضویتش را به دقت 
بررســی کرده و در هنگام انتخابات از میان آنان دست به انتخاب می زد. ایران نو هرچند 
توانست اکثریت مجلس هفتم را به دست گیرد، به دلیل ناباوری رضاشاه به فعالیت های 
حزبی در میانه راه متوقف شــد. این نگاه را می توان از پاسخ تیمورتاش به رئیس ایالت 
خراسان در 22 مهرماه 1308 دریافت که نوشت: »کلیتًا فعاًل احزابی در مملکت نیست و 

به طریق اولی نباید این قبیل تشکیالت وجود داشته باشد«. 
با تعطیلی حزب ایران نو، دربار پهلوی اول به گزینش کاندیداهای مجلس با پشتیبانی 
نیروهــای نظامی رو آورد؛ مســئله ای که پیش از این در دورۀ ریاســت وزرایی رضاخان 

تجربه شده بود. 
اگــر تا انتخابات مجلــس پنجم خوانین و مالکان بــزرگ در انتخاب نمایندگان نقش 
داشــتند، از این زمان نظامیان تأثیر بسزایی در این امر یافتند. این تأثیرگذاری به جهت 
اصالحات و تحّوالتی بود که رضاخان ســردار ســپه در مقام وزیر جنگ دولت های پس از 
کودتای ســوم اســفند 1299 انجام داد. با واگذاری بلدیه به نظامیان، توده های شــهری 
و تجــار و اصنــاف با این گروه در ارتباط بوده و رفاه عمومی خود را در ســایۀ اقتدار آنان 
می دیدند. ادغام ژاندارمری و قزاقخانه در یک نیرو با عنوان قشون زیر نظر وزارت جنگ، 
از تشــتت پیشــین در نیروهای نظامی جلوگیری کرد. در این سازمان جدید هفت افسر 
ارشــد دیویزیون قزاق سابق، همکاران پیشــین رضاخان، به درجۀ امیرلشکری )باالترین 
منصب نظام نوین( نایل آمدند. این امیران لشــکر بر هفت مرکز فرماندهی کشور مسلط 
بوده و کلیه امور مناطق تحت ســلطۀ خود اعم از لشکری، کشوری، قضایی و انتظامی را 
در اختیار داشــتند. آنان همچنین از لحاظ مالی وضعیت مناسبی داشتند، به طوری که 
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نزدیک به نیمی از بودجه )49 درصد( به وزارت جنگ اختصاص یافت. 
با چنین ترســیمی از ادارۀ کشور بود که مجلس پنجم )1302-1304( با هدف انقراض 
قاجاریه شــکل گرفت و مجلس ششم با اکثریتی از احزاب تجدد و رادیکال به عنوان دو 
حزب نقش آفرین در به سلطنت رسیدن رضاشاه تشکیل شد. این دو حزب نیز که در قالب 
فراکســیون ترقی فعالیت می کردند، با تأسیس حزب ایران  نو در آن مستحیل شدند. در 
این وضعیت، نهاد مجلس از گردونۀ تصمیم گیری خارج شده و آنچه از ابتدای مشروطه 
به عنوان نزاع نهاد ســلطنت و نهاد مجلس جلوه کرده بود، حال برنده اش نهاد دربار بود. 
اگــر تا پیش از این مجلس در انتخاب دولــت خودنمایی می کرد، حال تصویب کننده ای 
بیش نبود. نهاد سلطنت فراتر از دولت و مجلس، مسئول غیرپاسخ گو بود. در واقع، آنچه 
محمد مصدق در جلســه انقراض قاجاریه )مجلس پنجم( انــذار داده بود، در حال وقوع 

بود. مصدق در این جلسه گفت: 
»آیا امروز در قرن بیستم هیچ کس می تواند بگوید یک مملکتی که مشروطه است، پادشاهش 
هم مسئول است ... هیچ کس نمی تواند همچو حرف بزند و اگر سیر قهقرایی بکنم و بگویم 
استبداد صرف  و  ارتجاع  این  ]هیئت[ حاکمه و همه چیز است،  رئیس الوزرا،  پادشاه است، 
به  می تواند  فقط  پادشاه  پادشاه.  نه  است  مهم  رئیس الوزرا  مشروطه  مملکت  در   ... است 

واسطه رأی عدم اعتماد مجلس یک رئیس الوزرایی را بفرستد که در خانه اش بنشیند ....«

رفتارهای دربار از مجلس پنجم به بعد صّحت پیش بینی های مصدق را آشکار ساخت. 
از همین رو، برخی از نمایندگان مجلس ششم با ارائۀ طرحی مبنی بر جلوگیری از دخالت 
مأموران دولت اعم از وزرا، معاونان آنان و رؤســای ادارات در انتخابات ســعی کردند تا 
حدودی از این دخالت ها بکاهند. نمایندگان بر این باور بودند در ابتدای مشروطه »حکام 
و مأموریــن نظام بّری و بحری« از دخالت در انتخابات محروم شــده و اکنون این بدنۀ 
کارگزاران دولت هستند که در انتخابات دخالت می کنند. درحالی که آنچه توسط کارگزاران 
سیاســی انجام می شد، به ارادۀ دربار و پشــتوانۀ نظامیان صورت می گرفت. همچنان که 
ایــن ماده واحده در هــدف حکومت در انتخاب نمایندگان تأثیر نداشــت و نمایندگان یا 
کاندیداها هم نگاهشــان به دربار بــود تا به نمایندگی انتخاب شــوند؛ به عنوان مثال، 
سید اســماعیل عراقی، نمایندۀ اراک، در آســتانۀ انتخابات مجلس هفتم در نامه ای به 
تیمورتــاش برای حضور خود در انتخابات کســب تکلیف کرد تا اگر صالح بر عدم حضور 
است، به »شکل آبرومندی« کنار بکشد. اسدهللا زّوار، نمایندۀ کاشمر، از دیگر کاندیداهایی 
بود که برای انتخاب شــدن به هر وســیله ای به وزیر دربار متوســل می شد. نتیجۀ چنین 
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انتخاباتی مجلس هفتم با محوریت حزب ایران نو بود که نشــانی از نمایندگان مستقل 
نبود و رضاشاه از نمایندگان خواست با دولت »تشریک مساعی نمایند«. 

دخالت ها اما در دورۀ هشتم بیشتر شد. در آغاز انتخابات، وزیر دربار طی بخشنامه ای 
محرمانه به حکام سراسر کشور، از آنان خواست »اشخاص« مورد نظر دربار »جهت مجلس 
انتخاب شوند«؛ اشخاصی که نامشــان به ضمیمۀ بخشنامه برای حکام ارسال شده بود. 
حکام تهدید شــده بودند اگر برای انجام مأموریت محّوله توانایی ندارند، اســتعفا دهند 
و مخالفان این روند هم »نصیحت«، »تهدید« و در صورت متنبه نشــدن، تبعید شــوند. 
انجمن های نظارت بر انتخابات هم بایســتی ترکیبشان به گونه ای چیده می شد که راه را 
بر انتخاب افراد مورد نظر دربار هموار می ساختند. مجلسی که با چنین انتخاباتی تشکیل 
شــد، در نظر رضاشــاه بایستی مجلســی »اقتصادی« می بود؛ مجلســی که البته در امور 
اقتصادی هم بیشــتر تصویب کننده بود تا طّراح و مبتکر. جالب اینکه نمایندگان برآمده 
از چنین انتخاباتی هم از حذف مصون نبودند و برخی از آنان از ســوی تیمورتاش برای 
حضور در مجلس نهم فاقد صالحیت معرفی شدند. بر این اساس، مجلس از نقش آفرینی 
و تأثیرگذاری در مســائل حیاتی کشور بازماند و تصویب قرارداد مهم 1933 بدون نظارت 
مؤثر مجلس انجام شــد. این قرارداد که پس از لغو امتیازنامۀ دارسی )1901( منعقد شد، 
مدت زمان ســلطۀ انگلیسی ها را بر نفت ایران افزایش داد. درحالی که لغو امتیاز قبلی در 
هیاهو و نمایش مّلی انجام شــده  بود، تصویب قرارداد جدید بی هیچ سروصدایی انجام 
شــد. بی جهت نبود که بعدها محمد مصدق در جریان مّلی شــدن صنعت نفت، تصویب 
این قرارداد را توسط مجلسی برآمده از انتخاباتی مخدوش فاقد وجاهت قانونی دانست. 
جالب اینکه علی دشــتی، یکی از نمایندگان مجالس دورۀ رضاشاه، در انتقاد از وضعیت 
کشور در این دوره در نطق خود پس از سقوط رضاشاه، انتقادی چنین داشت: »یکی هم 
مســئلۀ آزادی فکر است، آزادی نطق است. من یقین دارم در زمان دولت گذشته، یعنی 
در زمان پادشاه مستعفی سابق، اگر آزادی فکر و عقیده به این شدت جلوگیری نمی شد، 

کار به اینجا نمی رسید«. 
بدین ترتیب، مجلســی که قرار بود به نجات مشــروطه منتج شود، نمادی از مشروطۀ 
معطل شد، چراکه نمایندگان آن نماد خرد جمعی در برآوردن آمال مّلی نبودند. هرچند در 
مجالس دورۀ رضاشــاه طرح ها و لوایحی در جهت بهبود اوضاع مالی، قضایی و سیاست 
خارجی به تصویب رســید، آزادی نطق و فکر که می توانســت به رشــد فکری و فرهنگی 
جامعه مدد رســاند، حلقۀ مفقودۀ مجالس این دوره اســت. از همین رو، پس از شهریور 
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بیســت، تالش برای بازگشت به مشروطه از شــعارها و اهداف نخبگان ایرانی بود. نزاع 
نهاد مجلس و نهاد ســلطنت بار دیگر تجدید شد. محمدرضاشاه اگرچه در آغاز سلطنتش 
سعی داشت خود را پادشاه مشروطه نشان دهد، سوءقصد پانزدهم بهمن 1327 فرصتی 
برای او فراهم ســاخت تا در مســیر حکومت کردن گام بردارد. تــالش او برای دخالت در 
انتخابات و نفوذ بر مجلس موجب شــد دولت های پس از شــهریور بیست همچون دورۀ 
پیش از ســلطنت پهلوی مســتعجل باشــند. بر مبنای همین نزاع بود که مصدق اصالح 
قانون انتخابات را در کنار اجرای قانون مّلی شــدن صنعت نفت، ســرلوحۀ برنامه دولت 
خود اعالم کــرد. مصدق اما با وجود حمایت افکار عمومی نتوانســت مجلس منطبق با 
سیاست های خود تشکیل دهد. با وجود آنکه او تشکّل جبهه مّلی را در کنار خود داشت، 
غیرمنســجم بودن این تشکیالت موجب ازهم گســیختگی آن شد. مهم ترین مانع بر سر 
راه او همانــا دخالت نظامیان و همراهی مالکان بزرگ با آنان در مناطق دور از مرکز بود؛ 
نظامیانــی کــه نهایت در کنار دربار با پشــتیبانی قدرت های خارجــی کودتای 28 مرداد 
1332 را رقم زدند. سپهبد فضل هللا زاهدی با وجود آنکه دولت پس از کودتا را در اختیار 
گرفــت و مجلس هجدهم را با نمایندگانی طرفدار دولت خود تشــکیل داد، در مقابله با 
نهاد سلطنت ناکام ماند. نهاد سلطنت به پشتوانه پایگاه اجتماعی و طبقاتی روحانیت و 
مالکان بزرگ توانست نخست وزیر کودتا را کنار زده و نهاد مجلس را هم در اختیار بگیرد. 
از نیمۀ دوم دهۀ سی، محمدرضاشاه با توجه به قدرتی که پیدا کرد و در سیاست خارجی 
هم توفیق یافته بود، به حذف دو پایگاه پیشین نهاد سلطنت )نهاد روحانیت و مالکان 
بزرگ( همت گماشت. این مسئله در جریان جنبش مذهبیون و اصالحات ارضی به اوج 
خود رســید. از این زمان دربار با تکیه بر احزاب سیاســی سعی در تشکیل مجلس شورا 
داشــت. حزب مردم به رهبری امیر اســدهللا علم، رجل نزدیک به شــاه، برخی از بریدگان 
حزب توده و جبهۀ مّلی را جذب کرد و حزب مّلیون با زعامت منوچهر اقبال هم نیروهای 
سنتی طرفدار دربار را پیرامون خود داشت. رقابت های حزبی برای دراختیارگرفتن مجلس 
در انتخابات بیســتم جز افشاگری دو حزب وابسته به دربار علیه یکدیگر ثمری نداشت. 
نهایت دولت به نخست وزیری اقبال با اتهام تقلب در انتخابات مواجه شد. از همین رو، 
مجلس بیســتم به فرمان شاه منحل شد. بعدها با ورود حزب ایران نوین، که متشکّل از 
جوانان متمایل به امریکا بود، محمدرضا شاه با نمایش نظام چندحزبی سعی در تحکیم 
دیکتاتوری خود داشــت. حزب ایران نوین با ســردمداری حسنعلی منصور و امیرعباس 
هویدا نماد اتحاد »کلیه نیروهای موجود در کشور« به ویژه »جوانان« برای »اجرای برنامۀ 
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اصالحات« شناخته می شد. شاید بتوان این حزب را شبیه حزب ایران نو در دورۀ سلطنت 
رضاشــاه دانســت. از همین رو، حزب بــه برگزاری »کالس هایی جهــت تعلیم و تربیت 
معلمان و مربیان حزبی« همت گماشــت. حزب ایران نوین اما دچار همان مشــکالتی 
بود که پیش از این وجود داشــت. دولت برآمده از حزب به جای آنکه به مجلس همسو 
پاســخ گو باشد، به نهاد سلطنت پاســخ گو بود. لوایح و تصمیمات دولت بدون آنکه قباًل 
به رأی و نظر اعضای پارلمانی حزب برســد، تصویب و به مجلس ارائه می شــد. مجلس 
هم نقش تصویب کننده صرف را داشــت. بر این اساس، حزب ایران نوین همچون دیگر 
احزاب دولتی بیش از آنکه به دموکراتیک شــدن ســاختار حکومت کمک کند، به تحکیم 
دیکتاتوری مدد می رســاند. حاصل چنین وضعیتی باثبات ترین دولت مشروطه )دولت 
هویدا( در این دوره است. پس از تجربۀ نظام چندحزبی و دولت حزبی، محمدرضاشاه با 
تشکیل حزب رستاخیز ملت ایران به سمت نظام تک حزبی گام برداشت؛ تجربه ای که جز 
جدایی رژیم و جامعه ثمری در بر نداشــت؛ حزبی که در شعارهای خود دموکراسی غربی 

را تقبیح می کرد و بر کیش شخصیت شاه تأکید داشت.
در واقــع، انتخابــات در دوره هــای مختلف ســلطنت پهلوی بیــش از آنکه در جهت 
مشروطه شــدن نظام ســلطنتی باشــد، کمک به تحکیم دیکتاتوری بود. احزاب در این 
ســاختار به جهت آنکه برآمده از دل جامعه نبودند، تنها نمایشی از دموکراسی بودند. بر 
این اســاس، نمایندگان، که به عنوان کاندیداهای حزبی بــه مجلس راه یافته بودند، به 
جای وفاداری به اصول حزبی شــان تابع شــرایط بودند. چنانچه اعضای حزب دموکرات 
احمد قوام و بعدها اعضای حزب رســتاخیز در مجلس چنین رفتاری داشتند، درحالی که 
تشــکّل های فراگیر و منطبق با خواست جامعه می توانستند در بهبود انتخابات در ایران 
مدد رســانند؛ عالجی که همواره مّدنظر دولتمردان و نخبگان این دوره قرار داشــت، اما 
چــون این عالج تنها طریــق نمایش و تظاهر را طی کرد، تحــّزب و انتخابات در ایران با 
بحران مشــارکت واقعی مواجه شــد. از همین رو، بن بست مشروطه فرجامی جز انقالب 

نداشت.
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   انتخابات فرصتی برای انشقاق یا ائتالف
 

        احمد میدری

مه  طباطبایی
ّ

عضو هیئت علمی دانشکدۀ  اقتصاد دانشگاه عال

1.مقدمه
همواره، انتخابات در ایران فرصتی برای تفکیک و انشــقاق جریان های سیاسی بوده است. 
در انتخابات مجلس سوم در سال 1366، جامعۀ روحانیت مبارز انشعاب یافت و روحانیون 
چپ گرا مجمع روحانیون مبارز را تشکیل دادند؛ در سال 1376، در هفتمین دورۀ انتخابات 
ریاســت جمهوری، واژۀ جدیدی به نام اصالح طلبان در فضای سیاســی کشور هویت یافت؛ 
در دهمین انتخابات ریاســت جمهوری یعنی در ســال 1388، بزرگترین انشقاق سیاسی در 
نیروهــای طرفدار انقالب اســالمی رخ داد. اما، این انتخابات در ســال 1392 نقطۀ عطفی 
در تاریخ سیاســی کشــور بود؛ طیف های مختلف و جریان های سیاسی، از اصالح طلبان تا 
اصول گرایان، با حمایت از دکتر روحانی ائتالف روشنی در فضای انتخاباتی و سیاسی کشور 
را به نمایش گذاردند. در این میان، اگرچه از دولت تدبیر و امید رسمًا به عنوان دولت ائتالفی 
یاد نشــده، بدون تردید می توان این دولت را نمادی از ائتالف جریان های سیاسی در کشور 

نامید.
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این مقاله درخواســت صریح و روشــنی از فعاالن سیاسی کشور دارد: وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی امروز جامعه نیازمند کنار گذاشــتن اختالفات جناحی اســت. از یکســو ادامۀ 
کشــمکش های سیاســی در بین جناح های مختلف امکان اصالحات اقتصادی را در کشور 
محدود یا ناممکن ساخته و از سوی دیگر همۀ جریان های سیاسی قدرت الزم را برای تغییر 
وضعیــت جامعه ندارند. لذا، نه تنها به عنوان یک توصیۀ اجتماعی، بلکه برای حفظ منافع 
عمومــی مردم در بلندمدت، جریان های سیاســی باید باب گفتگــو را میان خود باز کنند و 

ائتالف های بلندمدت و کوتاه مدت را طراحی کنند. 
در این مقاله به وضعیت چند مســئلۀ مهم در کشور اشاره شده و سپس نمایی از شرایط 
متشــنج ناشی از کشمکش های سیاسی نشان داده می شــود که چگونه این اوضاع اجازه 
نخواهد داد که این مســائل حل شــوند و ائتالف تنها شرط پیروزی در برابر این تهدیدهای 

جدی است. 
2.ضرورتائتالفسیاسیواجتماعی

جامعۀ ایرانی با مسائل گوناگونی روبه رو است که حل آنها نیازمند ائتالف نیروهای سیاسی 
و مشارکت سازمان یافته و مستمر مردم است. اهم این مسائل عبارت اند از:

1.2مسائلاقتصادی
بیکاری: هر ســال نزدیک به یک میلیون نفر وارد بازار کار می شــوند، اما کمتر از 800 هزار 

شغل در کشور در سال ایجاد می شود.
فقر: از سال 1385 فقر روندی صعودی داشته است و درصد بیشتری از جمعیت زیر خطر 

فقر رفته اند. 
تورم: ایران در طول دو دهۀ گذشــته جزو ده کشور نخســت دارای نرخ توّرم در دنیا بوده 

است.
عــدمتعادلدرنظامپولیوبانکی: عدم تعادل میان منابــع و مصرف، قدرت وام دهی 
بانک ها را به شدت کاهش داده است؛ به عنوان مثال، 25 درصد وام های اعطاشده به بانک ها 

بازگردانده نشده اند؛ این نسبت ده سال قبل شش درصد بوده است. 
کسریصندوقهایبازنشستگی: به عنوان مثال، دولت نزدیک به 90هزار میلیارد تومان در 
سال جاری یعنی در حدود 50 درصد بودجۀ عمومی کشور فقط به سازمان تأمین اجتماعی 

بدهی دارد.
2.2مسائلزیستمحیطی

مصرفذخایرآبیکشــور: مصرف ساالنۀ آب در ایران در بخش های مصارف شرب، صنعت 
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و کشــاورزی، 96میلیارد مترمکعب است. این آب مصرفی از 464هزار چاه مجاز و 180هزار 
چاه غیرمجاز برداشت می شود. این مصرف باال موجب شده که آبخوان های کشور ساالنه با 
میانگین کسری حجم مخزن 4.5میلیارد مترمکعبی مواجه باشند. در 47 سال اخیر، مخازن 
آب زیرزمینی با کســری مخزن 110میلیارد مترمکعبی مواجه شــده اند که فقط 38میلیارد 
مترمکعــب آن مربوط به دورۀ کوتاه هفت ســال گذشــته اســت و این موضــوع آینده ای 
نگران کننده برای بخش های وســیعی از کشــور رقم خواهد زد، به طوری که در حال حاضر 
550 شهر در کشور دچار بحران آب هستند: چهار استان کشور دچار بحران آب، 9 استان دچار 
تنش شدید آبی، 12 استان دچار تنش آبی و مابقی استان ها در شرایط قابل تحمل هستند.

فرونشستدشتهایکشور: فرونشست بیش از دومیلیون هکتار از اراضی کشور حاصل 
برداشــت بیش از حد از آب های زیرزمینی و حفر چاه غیرمجاز اســت. در زمان حاضر، نرخ 
متوسط فرونشست دشت های جنوب تهران افزون  بر 36 سانتی متر در سال بوده که رکورددار 

نرخ فرونشست در جهان است. تاکنون دشت ورامین دو متر فرونشست داشته است.
کاهشحجمآبذخیرۀپشتسدها: در تیر 1394، مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور 
در زمان کنونی 48.8میلیارد مترمکعب گزارش شــده که میزان پرشــدگی سدها 54 درصد 
بوده است. ذخیرۀ آب پشت چهار سد از هفت سد استان فارس به صفر رسیده و در سه سد 
دیگر 27 درصد آب ذخیره دارد. ذخایر آبی سدهای خوزستان 25 درصد کاهش داشته است. 
حجم ذخیرۀ آب سد کرخه به یک پنجم رسیده، از 5 میلیارد مترمکعب در سال به حدود یک 
میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. موجودی آب سدهای گلستان  17 درصد و حجم آب 
ورودی به سدهای خراسان جنوبی 30 درصد، ذخیرۀ پشت سد ایالم 70 درصد کاهش داشته 

و در استان کرمانشاه تنها 50 درصد ظرفیت سدهای استان از آب پر است.
3.2مسائلاجتماعی

گسترش فساد اداری، روند فزایندۀ آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد و طالق، افزایش سهم 
خانوارهای زن سرپرســت، تضعیف اجتماعات و پیوندهای محلــی و قومی برخی از ارقام 

وضعیت نامطلوب در فضای اجتماعی را تأیید می کنند:
• روزانه بین 70 تا 100 نفر به اعتیاد گرفتار می شوند.

• تعداد زندانیان در ایران 217هزار نفر با نرخ 284 زندانی در هر 100هزار نفر است. این بدین 
معناست که ایران در زمرۀ پانزده کشور نخست جهان است که باالترین نرخ زندانی را دارند.

• سالیانه بیش از 60 میلیون لیتر مصرف الکل در کشور وجود دارد. 
• در سال 1392، حدود سه هزار نفر بر اثر اعتیاد فوت کرده اند؛ 750هزار نفر در مراکز بازپروری 
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پذیرش شده اند و 250هزار نفر دستگیر شده اند.
• 63 درصد جمعیت معتاد متأهل هستند.

• نسبت طالق به ازدواج در سال 1382، 10 درصد بوده است، ولی در سال 1392، این نسبت 
به 19 درصد افزایش یافته است. 

• در حال حاضر، 12میلیون و 221هزار و 182 خانوار در ایران زندگی می کنند که سرپرستی 
حدود 12 درصد از آنها را زنان بر عهده دارند) دومیلیون و پانصدهزار( و پیش بینی می شود 
که تعداد خانوارهای زن سرپرســت طی سال های آتی به شدت افزایش یابد. در حال حاضر، 

سن زنان سرپرست خانوار به سمت میانسالی و کهنسالی نیل می کند.
• در دورۀ پنج سالۀ 1385-1390، متوسط رشد خانوار معمولی چهار درصد و متوسط رشد 

خانوار دارای سرپرست زن 2.9 بوده است.
• نرخ اقدام به خودکشــی از 1.3 در هر صدهزار نفر در ســال 1363 به 4.5 در ســال 1392 

افزایش یافته است. 
• نرخ اقدام به خودکشی در استان ایالم 70 نفر در هر صدهزار نفر و 16 برابر میانگین نرخ 

کشوری است. 
حل این مســائل به اقدامات و تدابیر خاص در هریک از حوزه های خود نیازمند اســت؛ 
امــا، کاهش اختالفات سیاســی و شــکل گیری ائتالف های سیاســی یکــی از مهم ترین 
پیش شرط های مشترک در این زمینه است که امکان مشارکت مردم و تقویت سرمایه های 

اجتماعی را در کشور فراهم می سازد.
2. 3. 1 چرا حل این مسئله ها به ائتالف سیاسی و اجتماعی نیاز دارد؟

نقش و ضرورت ائتالف سیاسی و اجتماعی با تحلیل مختصر از چند مسئله روشن می شود: 
مسئله های زیست محیطی فوق هرچند به علل مختلفی مانند تغییرات اقلیمی نسبت داده 
می شود، مهم ترین علت آن سیاست های توزیع آب و کشاورزی در کشور بوده است. دریاچۀ 
وان ترکیه در صد کیلومتری دریاچۀ ارومیه قرار دارد. دریاچۀ ارومیه در حال احتضار اســت، 
اما دریاچۀ وان زنده و پرآب اســت. مدیریت نادرست منابع آب با سدسازی بی رویه و حفر 

چاه های عمیق برای توسعۀ کشاورزی منجر به خشک شدن دریاچۀ ارومیه شده است.
پدیدۀ ریزگردها نیز ریشــه در سیاســت های مرتبط با مدیریت منابع آب دارد. ســدهای 
متعدد و پروژه های انتقال آب، که حداقل تحت عنوان توســعۀ کشاورزی ساخته شده اند، 
وسعت تاالب های مهم کشور مانند تاالب شادگان و هورالعظیم را به شدت کاهش داده اند. 
تبدیل تاالب هایی که میلیون ها سال آب بر آنها جاری بوده و امروز به بیابان خشکی تبدیل 
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شــده اند، علت اصلی وجود ریزگردها در کشــور است. البته، سیاست های مشابه در ترکیه و 
عراق، تاالب های جنوب عراق را به همین سرنوشــت کشانده است و موضوع ریزگردها را به 

مسئله ای بین المللی تبدیل کرده است. 
حل این مسئله بدون تحّول اساسی در سیاست گذاری حوزه های آب و کشاورزی غیرممکن 
است. اگر تصّور شود که با انتقال آب از دریای خزر به دریاچۀ ارومیه و انتقال آب به تاالب 
گاوخونی می توان بحران ریزگردها و خشک شــدن تاالب ها را حل کرد، در واقع ادامه دهندۀ 
همان راهی است که ما را به بحران کشانده است. سیاست های بخش کشاورزی و آب باید 
بــه گونه ای تغییر یابد که بهره وری منابع آب را در بخش کشــاورزی افزایش دهد. با نظام 
آبیاری کنونی نمی توان به راه حلی برای کمبود آب و مشــکالت زیست محیطی مترتب بر 

آن دست پیدا کرد. 
اما، تغییر سیاست بدون ائتالف سیاسی و اجتماعی تقریبًا ناممکن است. تغییر سیاست 
در بخش آب و کشاورزی نیازمند بودجه است، اما با بودجه به تنهایی نمی توان بهره وری در 
حوزۀ آب را به طور اساسی افزایش داد. اگر این روش میّسر بود، با صدها میلیارد دالری که 
تاکنون نصیب دولت شده این کار انجام می پذیرفت. تغییر سیاست نیازمند بازتوزیع منافع 
اقتصادی است. نظام اداری باید با تغییر الگوی وام دهی، بر رفتار بهره برداران آب نظارت و 
متخلفان را مجازات کند؛ منابع را از پروژه های بزرگ مانند سدســازی به پروژه های کوچک 
سوق دهد. با این دگرگونی ها و جابه جایی ها در حوزۀ مذکور شاید بتوان گفت بهبود بهره وری 
منابع در بخش آب و کشاورزی رخ دهد. اما، این گونه اصالحات نه از سوی مردم در شرایط 
عادی به راحتی پذیرفته می شود و نه دولتمردان و مسئوالن در مجلس، دولت و قوۀ قضائیه 

جسارت اجرای این سیاست ها را دارند.
شرط این تغییر که به لحاظ فنی سهل و به لحاظ اجتماعی و سیاسی سخت است، ائتالف 
سیاســی و اجتماعی اســت. نیروهای سیاســی باید بپذیرند ایجاد تحّول در سیاست های 
کشاورزی شرط بقا و تأمین حداقل کیفیت زندگی است و باید در این موضوع احزاب توافق 
کرده و ائتالف شکل گیرد. ضرورت این ائتالف از چند جهت است: اول آنکه شرط موفقیت 
این سیاست ثبات در سیاست گذاری است. اگر با انجام هر انتخاباتی در سیاست های بخش 
منابع آب و کشــاورزی تجدید نظر شود، نمی توان بر چالش های زیست محیطی فائق آمد؛ 
دوم آنکــه روند کنونــی زمانی تغییر می یابد که جریان های سیاســی ائتالف کنند تا مردم 
را با سیاســت های غلط توزیع آب و طرح های عمرانی منطقه ای بســیج و به عبارت بهتر 
تهییج نکنند و منافع و مصالح مّلی را قربانی منافع منطقه ای نســازند. هر جریان سیاسی 

        انتخابات فرصتی برای انشقاق یا ائتالف / احمد میدری            
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می تواند موجی از پوپولیســم علیه سیاست های صحیح بخش آب و کشاورزی ایجاد کند. 
هیچ سیاستمداری با نگرانی حذف از صندوق های رأی دست به چنین اصالحات ساختاری 
نمی زند و می کوشد تنها با تزریق پول بحران های زیست محیطی کشور را حل کند که البته 

خوشبختانه یا متأسفانه دیگر این امر نیز امکان پذیر نیست.
تغییر در سیاست نیازمند ثبات است، در صورتی که اختالفات جدی میان سیاستمداران 
نه تنها ثبات در سیاســت گذاری را با مشکل روبه رو ســازد، بلکه همۀ دولتمردان را به ورطۀ 
پوپولیسم سوق می دهد. نمایندگان مردم در مجلس برای کسب رأی بر پروژه های انتقال آب 
و ساخت سدهای بیشتر فشار می آورند و با تهییج استانداران و مردم آنها را متحد می سازند 

تا منافع منطقه ای را بر منافع مّلی مسلط سازند. 
امــا، با این ائتالف، تغییر الگوی آبیاری در ایــران امکان پذیر خواهد بود و البته این امر 
ع و اصالح منافع  نیازمند دگرگونی و اصالح در عادات رفتاری کشاورزان، الگوی آبیاری مزار

گروه ها در بخش های دولتی و پیمانکاری است.
4.2مسئلۀصندوقهایبازنشستگی

از میان مســائل و مشکالت اقتصادی مختلفی که در کشور وجود دارد می توان به وضعیت 
صندوق های بازنشســتگی اشــاره کرد. اتخاذ سیاست های عامه پســند بدون دوراندیشی، 
کســری نقدینگی بسیار شدیدی به این صندوق ها تحمیل کرده و بدون تردید بخش مهمی 
از وضعیت رکود توّرمی کنونی ناشــی از مشکالت صندوق های بازنشستگی در کشور است. 
متوســط سن افراد در شروع بازنشســتگی در صندوق بازنشستگی کشور 52 و در نیروهای 
مسلح 42 سال است، درحالی که این نسبت در کشورهای دیگر بیش از 60 و حتی 65 سال 
اســت. بازنشســتگی زودهنگام که در کشــور با هدف جلب حمایت گروه های مختلف و با 
عناوین متعدد به کارمندان اعطا شــده، منابع این صندوق ها را تهی ســاخته است. میزان 
مستمری بازنشستگان کشوری عمومًا کمتر از خط فقر بوده و در طول ده سال گذشته ارزش 
واقعی مســتمری آنها در حدود 50 درصد کاهش یافته است. همچنین، این صندوق ها به 
علت بازنشستگی زودهنگام افراد و ده ها سیاست غیرواقع بینانه و نادرست قادر به پرداخت 
مستمری نبوده و دولت به ناچار از بودجۀ عمومی کشور به این صندوق ها کمک کند. در سال 
جاری کمک بالعوض دولت تنها به دو صندوق بازنشستگی نزدیک به 25هزارمیلیارد تومان 
) بیش از 60 درصد یارانه های نقدی( بوده که مســتمری حدود ســه میلیون خانوار را تأمین 
کرده اســت. درحالی که این بازنشستگان کارمندان بخش دولتی بوده و در زمان خدمتشان 
از حقوق آنها کســر و به صندوق واریز شــده بود، اما متأسفانه این دسته از بازنشستگان تا 
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آخر عمر حقوق خود را از دولت دریافت می کنند. البته، باید اذعان داشت این مسئله نتیجۀ 
مدیریت نادرســت و سیاست گذاری های عوام پســندانه بوده که از یکسو موجب فقیرشدن 
بازنشســتگان و از ســوی دیگر کسری بودجۀ صندوق و در نتیجه تحمیل بار مالی شدید به 

دولت شده است.
1.4.2ائتالفسیاسیواجتماعیشرطاصالحصندوقها

برای اصالح در روند کنونی، دولت باید ســن بازنشستگی را به تدریج افزایش داده و مبنای 
محاسبۀ حقوق را در زمان بازنشستگی به جای دو سال پایانی خدمت به پنج سال یا بیشتر 
تغییر دهد. همچنین، در قوانین و مقررات مربوط به مشــاغل ســخت و زیان آور و مقررات 
بازنشســتگی جانبازان بازنگری شود. این سیاست ها با منافع کوتاه مدت بسیاری از اقشار 
ناســازگار بوده و آنها را مقابل دولت قرار خواهد داد. مردم به سادگی پذیرای این سیاست ها 
نخواهند بود، بلکه زمانی آن را می پذیرند که همۀ سیاستمداران بر سر آنها ائتالف کنند. به 
لحاظ اقتصادی، اصالح ســن بازنشستگی اجتناب ناپذیر اســت. بازنشسته شدن هر فرد به 
معنای این اســت که هر ماه صندوق بازنشســتگی 15میلیون ریال به بازنشسته بپردازد و 
دیگر 150هزار تومان درآمد از درآمد فرد شاغل کسر نگردد. بازنشستگی در 42 یا 52 سالگی 
در هیچ جای دنیا وجود ندارد. کدام سیاســتمدار ایران جرئت دارد قوانین بازنشستگی را بر 
ســر ریل های خود بازگرداند؟ تنها درصورتی که همچون توافق هســته ای پشتیبانی عموم 

جریان های سیاسی وجود داشته باشد، احتمال این تغییر بزرگ وجود دارد.
مشــکل این صندوق ها تنها اتخاذ سیاست های عوام پســندانۀ گشاده دست نبوده است، 
بلکه عدم مدیریت مالی صحیح صندوق ها و مداخالت سیاسی در مدیریت آنها را می توان از 
عوامل اصلی وضعیت نابسامان این صندوق ها عنوان کرد. سوء مدیریت و استفادۀ نادرست 
از منابع مالی این صندوق ها موجب شد تا ذخایر مالی صرف خرید یا تأسیس شرکت های 
بزرگی شــود که نه تنها برای صندوق های بازنشســتگی سودی نداشــته، بلکه حتی زیان ده 
بوده اند. الزم به یادآوری است که جدا از تحمیل شرایط و انتظارات نادرست از این شرکت ها 
از قبیل کارمندان بیش از نیاز، انتصاب های سیاسی از مدیران عامل تا مسئوالن حراست ها 
و مدیران میانی شــرکت ها، موجب ناکارآمدی آنها شــده اســت که ریشۀ آن را می توان در 

انتصاب های نادرست و عدم حاکمیت شایسته ساالری دانست.
عدم شایسته ساالری و گماشته پروری محصول کشمکش های سیاسی است. جریان های 
سیاسی می دانند که شرکت های وابسته به صندوق ها منابع قدرت و ثروت هستند و سعی 

دارند با انتصاب مدیران وابسته به خود، آنها را به پایگاهی برای خود تبدیل سازند.
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با این توصیف، اصالح صندوق های بازنشستگی با موانع سیاسی و اجرایی جدی روبه رو 
است و باید وضعیت این صندوق ها همچون حفظ مرزهای کشور از نزاع های داخلی خارج 
شــده و همه نیــز بدانند که برای حفظ حکومت باید مدیریت شــرکت ها و سیاســت های 

بازنشستگی را اصالح کنند.
3.چراائتالفسیاسیبدونمشارکتاجتماعیشکستمیخورد؟

ائتالف بزرگان و جریان های سیاســی به تنهایی برای حل همۀ مسئله ها کفایت نمی کند و 
در برخی از مســائل به چیزی بیش از ائتالف سیاسی نیاز داریم. شاید اگر همۀ جناح های 
سیاســی بر سر مسئله ای مانند توافق هسته ای متحد شوند، برای پیشبرد مذاکرات کفایت 
کنــد، اما در مورد مســائلی مانند بیــکاری، فقر، کمبود آب و بحران های زیســت محیطی، 
صندوق های بازنشستگی ائتالف تنها در باال کفایت نخواهد کرد. حل و مهار این مسائل به 
مشــارکت گســتردۀ اجتماعی نیاز دارد. با یک مثال این ادعا روشن تر می شود: یکی از علل 
بیکاری گســترده و رکود اقتصادی در ایران محیط نامناســب کسب و کار است؛ نظام اداری 
با مقررات دســت وپاگیر، سرمایه گذاری و توسعۀ کسب و کار های مختلف را مشکل ساخته 
است. رتبۀ کیفیت شهرداری ها در ایران از میان 187 کشور رتبۀ 166 است. همان طور که در 

جدول زیر مشاهده می شود، جایگاه کل دستگاه های اجرایی کشور بسیار اسفناک است. 

بــرای اصالح و بهبود این وضعیت، افزون بر ائتالف سیاســی، نیازمند آزادشــدن انرژی 
اجتماعی و مشــارکت مدنی هســتیم. کارمنــدان دولــت، از مدیران عالی رتبــه گرفته تا 
کارشناســان دستگاه های اجرایی، بخشــی از علت این وضعیت هستند. بدون همکاری و 
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حضور آنها نمی توان موانع دســت وپاگیر اداری را اصالح کرد. در کشــورهای دیگر عالوه بر 
مشــارکت کارکنان، نهادهای مدنی مانند اتاق های بازرگانی و انجمن های حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان نقش مهمی در اصالح محیط کسب و کار داشته اند.
نه تنها محیط کسب و کار، بلکه سایر اصالحات نیز از کانال نظام اداری عبور می کند. نظام 
اداری ماشــین حرکتی است که سرعت و کیفیت سفر از وضعیت موجود به وضعیت بهتر، 
به این ماشــین بستگی دارد. کارکرد ماشین اجرا به عوامل مختلفی مانند نگرش نیروهای 
سیاسی به این ماشین، سنت های اداری، وضعیت بودجه و... وابسته است. یکی از عوامل 
مهم در این میان امکان نقد و نظارت عمومی است. دستگاه اداری باید پیوسته تحت نظارت 
افکار عمومی باشد. در غیاب یا کم رنگ شدن نظارت عمومی، دستگاه اداری در معرض فساد 
قرار می گیرد و به تدریج به دســتگاهی آلوده تبدیل می شــود. ائتالف سیاســی باید امکان 
نظارت افکار عمومی را مهیا سازد. این امکان پدیده ای اجتماعی و سیاسی است؛ بدین معنا 
که از یکســو به لحاظ سیاســی فضا را باز سازد تا نقد اجتماعی با هزینۀ کمتر انجام شده و 
از ســوی دیگر به لحاظ اجتماعی احســاس تعلق جمعی در جامعه را تقویت کند. نیروهای 
مختلف مردمی باید از الک منافع صرف شــخصی بیرون آمده و منافع بلندمدت خود را در 

گروی حل مسائل مّلی ببینند. 
4.ائتالفیکمهارتاست.

دستیابی به یک ائتالف موفقیت آمیز مقدمات مختلفی دارد:
• درک مشترک از مسئله؛

• نیاز به ائتالف برای حل مسئله؛ 
• اراده به ایجاد ائتالف.

ائتالف یک فن اســت؛ همان گونه که امر به ظاهر ســاده ای مانند مذاکره در دنیای امروز 
تبدیل به دانشی پیچیده شده، ائتالف نیز »فن ساالر« است. برای نیل به این هدف، نیروهای 
سیاسی نیازمند آموزش بوده تا بتوانند الگویی از همکاری و رقابت را به وجود آورند تا منافع 
هر گروه تعریف شود و بتوان یک بازی برد برد را طراحی کرد. در کنار نیروهای سیاسی باید 

نیرویی کارشناسی قرار گیرد تا مدیریت پروژۀ ائتالف را شکل دهد. 
1.4مدلائتالف

ائتالف در برخی از موارد از پایین آغاز می شود. مطالبات مردمی بر دولتمردان فشار می آورد 
و آنها را به سوی تأمین منافع خود هدایت می کند و همۀ جریان های سیاسی کم و بیش 
تحّقق آن را در دستور کار خود قرار می دهند. مسئله ای مانند محدودسازی تعدد زوجات در 
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ایران نمونه ای از شکل گیری ائتالف از پایین است. به نظر می رسد ائتالف از پایین در موارد 
بســیار محدودی امکان پذیر باشد و باید ائتالف از باال آغاز شود. ائتالف از پایین معمواًل با 
موانع امنیتی روبه رو می شود و دولت از ترس سوءاستفاده از تجمعات گروهی آن را محدود 
می سازد. تجربه هایی مانند دستگیری طرفداران محیط زیست که در اطراف دریاچۀ ارومیه 

حلقه زدند، روحیۀ انفعال و بی تفاوتی را تقویت کرده است.
ائتالف در عموم موارد باید از باال آغاز شده و به تدریج نیروهای مردمی را وارد میدان سازد. 
حصول توافق در مورد مسئله ها و راهکارهای مقابله با آنها می تواند از نیروهای سیاسی آغاز 
شده و به تدریج کارشناسان دولتی، روزنامه نگاران و سازمان های مردمی و حتی دانشجویان 
را جذب کند. مشارکت مدیریت شدۀ این گروه ها و سایر نیروهای مردمی به نیروهای امنیتی 
این اطمینان را می دهد که آنها می توانند فضای عمومی را مدیریت کنند و آنها بازندۀ این 

فضا نیستند.
2.4ضرورتائتالفبهعنوانیکجریانوموجسیاسی

ائتالف های کم رنگ و پنهانی میان نیروهای سیاسی دیده می شود؛ به عنوان مثال، ائتالفی 
که برای عدالت آموزشــی توسط دانشــجویان دانشگاه صنعتی شریف در سال 1393 شکل 
گرفت و بســیاری از دولتمردان و نمایندگان مجلس از گرایش های مختلف سیاسی در آن 
شــرکت کردند، به افزایش بودجۀ آموزش وپرورش منجر شــد و اکنون دبیرخانۀ دایمی آن 
فعال است. هرچند این ائتالف ها در جای خود ثمربخش هستند، نیاز امروزکشور حاکم شدن 
فضای ائتالف به جای نزاع و درگیری سیاســی در میان جناح ها و احزاب مختلف اســت، 
چراکه اگر صدها ائتالف بی صدا شکل گیرد، نمی تواند انرژی اجتماعی و حتی ماهیت بازی 
که نیروهای سیاســی آن را تعیین کرده اند تغییر دهد. فضای حاکم بر نیروهای سیاســی 
منازعه برای دستیابی به افزایش قدرت است. این نزاع باید به رقابت مبتنی بر همکاری بدل 
گشته، در میان مبارزان سیاسی قانونمند شود، مرزهای مّلی سیاسی یعنی آنچه برای همه 

مقدس و خدشه ناپذیر است تعریف شده و در آن چارچوب، مسابقات سیاسی شکل گیرد.
بنابراین، نمی توان مســائل جامعۀ امروز را با راهکارهای جزئی و مجزا حل کرد. مســائل 
اقتصادی، محیط  زیســتی، اجتماعی و حتی مسئله ای مانند قدرت ما در مواجه با مسائل 

بین المللی ریشه در نزاع های داخلی دارد.
3.4ظرفیتائتالفدرنیروهایسیاسی

تحّقق ائتالف به جای نزاع سیاســی به ظرفیت  های درونی نیروهای سیاسی کشور بستگی 
دارد. نباید تصّور کرد که ائتالف تنها به خواســت باالترین مقام قدرت رسمی کشور بستگی 
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دارد. واکنش اهل تسنن در کویت به بمب گذاری در مسجد شیعیان نمونه ای از این دست 
اســت. همدردی حکومت و مردم در کویت نشان از ظرفیت  ها و پیوندهای قوی مذاهب در 
این کشور دارد. اگر این ظرفیت که محصول پیوندهای خانوادگی و سایر روابط اجتماعی در 
این کشور است وجود نداشت، اواًل معلوم نبود رأس حکومت کویت چه واکنشی انجام دهد 
و دوم اینکه تا چه اندازه می توانســت وحدت مّلی را ســامان دهد و نیروهای اجتماعی را 
علیه ترور بسیج کند. دیدار مسئوالن دولت کویت با آیت هللا سیستانی بیانگر ظرفیت بالقوه 

و درونی این کشور برای حفظ وحدت مّلی و ائتالف است.
ظرفیت اندک ائتالف و بدتر از آن وجود تخاصم میان نیروهای سیاسی کار را برای رأس 
قدرت نیز دشــوار می ســازد. رأس قدرت مانند پدری که فرزندانــش به جنگ فزون خواهی 
درغلطیده انــد، هرازچندگاهــی جانب یکی را می گیرد. ســاماندهی نیروهــای متخاصم و 
جلوگیری از گسترش قدرت آنها به دغدغه ای نفس گیر تبدیل می  شود. در این شرایط بعید 
نیست که رأس قدرت نیز برای حفظ کشور و هرآنچه مصلحت می داند به عنوان یک بازیگر 

و نه داور وارد میدان شود.
میزان ائتالف بدون تردید به رأس قدرت نیز بســتگی دارد؛ رأس قدرت می تواند به تدریج 
عامل ائتالف و شــکل دهندۀ آن باشــد، اما نباید از ظرفیت نیروهای سیاسی غافل شد. به 
میزانی که نیروهای سیاســی دانش و مهارت شــکل دهی ائتالف را داشــته باشند، امکان 
ائتالف افزایش می یابد؛ در مقابل، به میزانی که حذف رقبا را دستور کار خود قرار داده باشند، 

ایجاد ائتالف را برای رأس قدرت مشکل می سازند. 
از ســویی نیز رأس قدرت اگر مطمئن باشــد که ائتالف به تقویت و کارآمدی نظام منجر 
می شــود، از ائتالف نیروهای سیاسی حمایت می کند. در این حالت، رویکرد رأس قدرت از 
برقــراری توازن و مهار قدرِت هریک از بازیگران جــای خود را به هم افزایی قدرت نیروهای 
سیاسی می دهد. نزاع نیروهای سیاسی بازی را برای جریان های سیاسی و حتی رأس قدرت 
مبهم می سازد. محدودسازی قدرت همۀ نیروهای سیاسی نیز می تواند یک تصمیم منطقی 

برای رأس قدرت در این شرایط باشد.
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    مالحظاتی دربارۀ انتخابات در ایران
  

        سید جواد میری

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ایران

این نکته که نفس انتخابات »بیعت دوبارۀ مردم با نظام« اســت، شــاید از 
بدیهیات تمامی نظام های مردم ســاالر و دموکراتیک در عصر معاصر باشد. 
البته، شــاید گروه هایی در ایران هنوز پایبندی اصولی خویش به این مهم 
را بــاور ندارنــد و این خود نیــار به واکاوی جدی دارد، امــا موضوع اصلی 
این جســتار چرایِی عدم پایبندی این نوع گروه های سیاســی به این اصول 
نیست. از این رو، پرداختن به این امر را به جستاری دیگر موکول می نمایم. 
انتخابات فرایندی اســت که اعتمادســازی را در جامعــه احیا می کند، اما 
چرا انتخاباِت پیش  رو، انتخاباتی حســاس و مهم در جامعۀ ایران اســت؟ 
در طول هشت ســال دورۀ ریاســت آقای احمدی نژاد، تخریب های زیادی 
در جای جــاِی نظــام ما صــورت گرفت و رابطــۀ میان دولــت و ملت و به 
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بیانی دیگر ملت و ســاختارهای حکومتی، شــکافی بس عمیق برداشــت. 
بی اعتمــادی چنان در جامعه رســوخ یافت که به نظر برخی، بازســازِی آن 
شاید به بیست الی سی سال زمان نیاز داشته باشد. با روی کار آمدن دولت 
جدید، یعنی ریاســت آقای روحانی، فضایی در داخل ایران متولد گشت که 
در همان بادِی امر، نگاهی مثبت در میان مردم ایجاد شــد که تنها محدود 
و منحصر به داخل مرزهای سیاســی ایران نبود، بلکه سطح منطقه و حتی 
جهان را نیز دربرمی گرفت، به خصوص با به ســرانجام رساندن برجام، فضای 
تنفســی در ایران ایجاد گردید که اگر بخواهیم از این فرصت ها و فضاهای 
ایجادشــده در ایران به نحو احسن بهره جوییم، نیازمند بازنگری در آرایش 
نیروهای سیاســی در ایران هســتیم. می توان مدعی شــد که تقریبًا در دو 
دهــۀ اخیر، یعنی از ابتدای دولــت خاتمی و پس از آن دولت احمدی نژاد، 
جامعۀ سیاســی ما از منظر آرایش نیروها در حالتی فرسایشی قرار گرفت؛ 
به این معنا که به جای اســتفاده و بهره جســتن از ظرفیت های موجود در 
جامعه نظیر نهاد رهبری، نهاد ریاســت جمهوری، مجلس شــورای اسالمی، 
مجلس خبرگان، شــورای نگهبان و... به عنــوان ظرفیتی جهت متبلورکردن 
نیروهــای فعال و خالق جامعه و رشــد و بالندگی جامعه در ابعاد مختلف 
اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و...، نیروهای سیاسی خود را در تقابل 
بــا یکدیگر تعریف کردند. یکی از مکان هایی که این تقابل به معنای اشــّد 
کلمه به منصۀ ظهور رســیده و هویداست، مجلس شورای اسالمی، مجلس 
خبرگان و شــورای نگهبان است. تداوم این امر در درازمدت ـ همان طور که 
به وضوح در دو دهۀ اخیر شــاهد آن بودیم ـ موجب ســوختن ظرفیت های 
موجود در جامعه خواهد شــد و باید توجه داشت که سوزاندن ظرفیت های 
جامعه برای مثال تنها به کاهش تولید خالص مّلی محدود نمی شــود، بلکه 
یکــی از مؤلفه های اصلی و کلیدی قدرت، یعنــی »اعتماد مردم به کارایی 
سیســتم« از بین خواهد رفت. ازبین رفتن این اعتماد به ضربه هایی شدید 
منجــر خواهد شــد که ما را در ســطح منطقه ای و بین الملــل در وضعیتی 
بغرنج قرار خواهد داد. البته، شایان ذکر است که وضعیت منطقۀ ما بسیار 
بحرانی و حســاس اســت و ما امروز در وضعیتی قرار داریم که دور تا دور 
مرزهایمــان مملــو از نیروهای افراطی داعش، طالبان، القاعده و... اســت 
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که در ســطح وســیعی در منطقه نفوذ و گســترش پیــدا کرده اند و موجب 
گشــته اند که منطقه در حالتی انفجاری قرار بگیرد و این امر بر ایران ـ حتی 
در داخل مرزهای سیاسِی خود ـ تأثیرگذار بوده است و این وضعیت رویکرد 
همه جانبه و دقیق از ســوی مسئوالن ارشد نظام را می طلبد که باید جدای 
از نگاه هــای جناحی و ســالیق فردی بــه سیاســت گذاری های کالن نظام 

بپردازند.
حال، پرســش اینجاســت که چگونه می توان از انتخابات در داخل ایران 
اســتفاده کرد. نیروهــا و نهادهایی که نقش های اجرایــی و نظارتی دارند، 
بایــد نقش خــود را بازتعریف کنند. به عبارتی دیگر، اجــرا و نظارتی که بر 
عهدۀ آنان اســت، آیا باید به معنای جناحی تعریف و تبیین گردد، یا باید 
معطوف به منافع مّلی باشد و آنها در تعریف نظارت و استصواب آن را در 
نظر گیرند؟ باید توجه داشــت که منافع مّلی نمی تواند بر اســاس منویات 
یــک فرد یا تنها یک طیــف تعریف گردد، بلکه منافع مّلــی یعنی منافعی 
که ابعاد سیاســی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اشــتغال زایی و هر آنچه 
موجبات رفاه، رشــد و بالندگی جامعه در مقایســه با دیگر سیســتم ها در 

ســطح منطقه و حتی جهانی را فراهم می آورد، در نظر گرفته شود. 
راه درک و فهم این امر، تعریف و تبیین اســتراتژی بر اساس پارامترهای 
اســتصوابی و برهم زدن یا کنترل آرایش نیروهای سیاسی نیست. هنگامی 
قــادر به درک پارامترهای اســتصوابی خواهیم بود کــه منافع مّلی خویش 
را بشناســیم. برای شناخت آن، باید از یک ســری شاخصه ها مطلع گردیم؛ 
شاخصه های قدرتی که در کشورهای پیش رو نه تنها تعریف و تبیین گشته 
 اســت، بلکه بــر بازیگران بین المللــی و دیگران در تمام کشــورهای جهان 
نیز تحمیل شــده اســت. برای درک این شــاخصه ها نیازمند متخصصانی 
هســتیم که قادر به درک اینها بوده و بتوانند این مؤلفه ها و شــاخصه ها را 
به معنای عملیاتی به کســانی که نظارت نهادهای اســتصوابی را در دست 
دارند، تفهیم کنند. مشــخصًا قدرت های سایه باید ظرفیت هایشان را تحت 
نظــارت قانــون درآورند و این گونه نباشــد که قدرت یک بســیجی یا یک 
روحانــی بتوانــد تمام هیئت دولــت را کن فیکون کند. ایــن به معنای آن 
اســت که مشخصًا ما نیازمند تقویت دولت به معنای اخص کلمه در صحنۀ 
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سیاســی ایران هســتیم و مادامی که بــه این لوازم ملــزم نگردیم، صحنۀ 
سیاست عرصۀ سیاســت گذاری دانش محور و قانون مدار نخواهد بود، بلکه 
نظام به ســالیق افراد تقلیل پیدا خواهد کرد. باید توجه داشــت که امروزه 
جهان قرن بیســت و یکم مملو از ماتریکس هــای مختلف و پیچیدگی های 
بســیار متضاد، متناقض و بعضًا بســیار عمیق و شــبکه ای اســت و درک 
ایــن نظریه های پیچیــده به صورت عملیاتی بــرای نهادهای ناظر ضروری 
و بایاســت. انتخابات مجلس ایران به گونــه ای می تواند راه و راهکارهای 
آرایش سیاســی ما را در دهۀ آینــده تعیین کند؛ به این معنا که هندســۀ 
تعامالت سیاســی در ایران می تواند وارد فاز جدیدی شود؛ به این معنا که 
پارلمانتاریســم به عنوان یک مدل مؤثرتر در آیندۀ فرم سیاســی جمهوری 

اسالمی ایران مورد توجه جدی قرار گیرد.
برخی نیروهای تندرو و اصولگرا با ادعای پاســداری از حریم والیت، خود 
را تحــت لوای نهاد رهبــری تعریف می کردند، درحالی کــه با چنین نگاه و 
رویکــردی چندان معلــوم نبود که مفهوم حریم والیت چگونه در راســتای 
منافــع مّلی تعریف می شــود و بــا پارامترها و شــاخصه هایی که منجر به 
تولید قدرت و حفظ منافع مّلی در ســطح داخلــی، منطقه ای و بین المللی 
می شــود، چه ارتباطــی دارد؟ در این بینش و نگاه، ایــن مفهوم عملیاتی 
به این امر تقلیل داده می شــد که باید ســخنان رهبــری را نیت خوانی کرد 
و بر اســاس آن نیــز برخی نیروهای سیاســی را حذف یا طــرد می کردند. 
امــا، این روند و روش باید تغییر کند. بــرای آنکه مردم و بازار و نیروهای 
فعــال اقتصادی به باور برســند، باید تأکید کرد که روند کنونی که از ســال 
1392 بــا روی کار آمدن دولت روحانی رقم خورده اســت، روند فرسایشــی 
نظیــر دوران خاتمی نیســت، بلکه نیروهای معتدل دو طــرف به برآیند و 
نتیجه ای رسیدند که جامعۀ ایران و نظام جمهوری ایران دچار چالش های 
واقعی شــده است. برای گشــودن این گره ها به دســت نیروهای سیاسی 
خــود و برای جلوگیری از فروپاشــی و از هم گســیختگی، باید اجازه دهیم 
کــه جامعه انتخاب خود را به صورت شــفاف از طریق مجلســین خبرگان 
و شــورای اســالمی نشــان دهد. باید جامعۀ سیاســی و مدنی را به سوی 
بالندگی و رشــد ســوق داد. با نگاه های حذفی و جناحــی، نیروهای خالق 
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سیاســی، که می توانند گره گشــای مسائل داخلی ایران و به تبع آن مسائل 
خــارج از ایران بوده و با افــکار عمومی ارتباط برقــرار نمایند، نباید حذف 
 گردند. اگر به عنوان مثال 2000 نفر را حذف و 3000 نفر را رد صالحیت کرده 
و بــا نگاه جناحی هیئت های اجرایی و نظارت مانع از ورود بســیاری افراد 
به فرایندهای سیاســی شــویم، ضرباتی بس مهلک بر بنیان های سیاســی 
و رشــد شعور سیاسی ما وارد خواهد شــد. مقصود از ورود نیروهای خالق 
به مجلس، پرشــدن صندلی های مجلس نیســت، بلکه هر فرد در هر پست 
و ســمتی در مجلس آیینۀ تمام نمای شــعور سیاسی ماست. هنگامی این 
شــعور سیاســی به صورت خالقانه می توانــد خود را به جامعــه و جامعۀ 
سیاســی تحمیل کند که نیروهای بالغ و بالنده در آن وجود داشــته باشد. 
وجود افرادی که فاقد پختگی و بالندگی سیاســی هســتند و تنها به دلیل 
زدوبندهای جناحی به عنــوان نمایندۀ طیفی خاص در مجلس حضور پیدا 
کرده  انــد و خود را در ذیل مدافعان حریم والیــت تعریف می کنند، چندان 

مفید واقع نخواهد شد. 
اکنــون کــه در ســطح منطقه و جهانــی وضعیت آرایش سیاســی ایران 
در حــال ارزیابی اســت، انتخابات آتی باید حامل پیامــی مثبت در داخل 
جامعه و فراتر از مرزهای سیاســی باشد و صحنۀ نمایش انسجام و وحدت 
میان اقشار مختلف سیاســی و مردم باشد. این پیام مثبت نه  تنها موجب 
تقویــت مؤلفه هــای درونی قدرت در ایران خواهد شــد، بلکه فضا را چنان 
تلطیــف خواهد کــرد که افرادی کــه قصد ورود به حوزه هــای اقتصادی و 
ســرمایه گذاری را دارند، به این باور برســند که در داخل ایران فضایی امن 
حاکم است و فضای ســرمایه گذاری فراهم است. مقصود از سرمایه گذاری 
فقط ســرمایه گذاری مادی نیســت، بلکه مقصود فضای آرامشــی است که 
در آن نیروهــای خالق و مولد به ســرمایه گذاری های مختلِف بلندمدت در 

حوزه های گوناگون در ایران امید داشته باشند. 
در حــال حاضر، چنین فضایی در ایران وجــود ندارد. رکود بازار اقتصادی 
در حوزه های مختلف به دلیل پیا م های متنّوعی است که از سوی نهادهای 
مختلف ـ که لزومًا تمامی این  نهادها تحت نظر ریاســت جمهوری نیســت ـ 
صادر می شــود و این پیام های منفی حســی را در جامعــه القا می کند که 
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از عدم انســجام سیاسی سخن می گوید. انسجام سیاســی تنها به معنای 
وحدت کلمه نیســت و مقصود این نیســت که تمامی افراد افکار یکسانی 
داشته باشــند، بلکه مقصود اطاعت و فرمانبرداری و همراهی سایر نهادها 
و حوزه ها در خالل تصمیم گیری از ســوی شورا و نهادهای تصمیم گیرنده 
اســت. جامعه باید بر اساس عدالت باشــد و افراد در منصب های مختلف، 
بــا معیارهای خاص خود به درســتی وظایف خود را اجــرا کنند. این چنین 
نباشــد که اشخاص با ایثار و ازجان گذشــتگی به حوزۀ سیاست ورود پیدا 
کنند. در این صورت، مســئلۀ باندبازی مطرح خواهد شد که در این صورت 

فضا برای اختالس، فســاد و هزاران مسئلۀ دیگر فراهم خواهد گشت.
ناگفته پیداســت که نفس انتخابــات به تنهایی قادر بــه ایجاد تغییرات 
نخواهــد بود، بلکه این تغییرات بایــد در رویکردها و بینش ها ایجاد گردد. 
ایران 1357 که در آن انقالب اســالمی روی داد، ایران 1394 نیست. جهان 
و معادالت جهانی، معادالت دینی و باورهای ملت تغییر پیدا کرده اســت 
و مــا نیز باید بر اســاس این تغییــرات و دگرگونی هــای رخ داده، فضایی 
نویــن ایجاد کنیم. در ایــن فضا باید خبرگانــی و نمایندگانی دارای قدرت 
آینده نگری و کســانی که بر مسائل استراتژیک واقف و از تغییر و تحّوالت 
ژئوپلتیک آگاه هســتند و رابطه و مؤلفه های قدرت را در کشور می شناسند 
و می تواننــد در جهان رصد کنند، به عنوان نمایندگان مردم وارد مجلســین 
شــوند و مناصــب قــدرت را در حوزه های سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی، 
اجتماعــی، روابــط بین الملل و... به عنوان بازوی اجرایی دولت در ســطح 
مّلی و جهانی به دســت گیرند و در صورت وقوع خطا، بر اساس منافع مّلی 
بازخواســت گردند. مجلس کنونی بیشــتر شبیه مجلســی ناکارشناس و بر 
اساس منافع باندی و جناحی است که در صورت ابراز سخن و نظر از سوی 

کسی، به سکوت محکوم خواهد شد. 
برای داشــتن انتخاباتــی معنادار ـ و نه به صورت صــوری و فرمال ـ باید 
دســتگاه های اجرایی و اســتصوابی، معیارهای صــواب را به معنای کالن 
جهانی بشناسند و مطلع باشند که تشخیص صواب از ناصواب تنها معنای 
فقهــی ندارد و این تمییز و تشــخیص باید بر اســاس مقتضیات زمان در 
فضایی جهانی باشــد، چراکه صواب از منظر یک فقیه یا اندیشمند در قرن 
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چهارم، از لحاظ ماتریکســی بســیار متفاوت است با صواب از منظر فقیهی 
دیگر در قرن بیســت و یکم. باید این مهم را درک کرد و کسانی قادر به درک 
این مســئله هستند که به صورت جهانی بیندیشند و به صورت محلی رفتار 

کنند.
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   انتخابات و فرهنگ شهرت؛ 
      مشاهیر ورزشی و هنری )سلبریتی ها( و انتخابات در ایران

  

    راضیه یاسینی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

1.مقدمه
مجلس شــورای اســالمی ایران نهاد قانون گذار کشــور اســت کــه ورود به آن 
می تواند متضمن مشــارکت در ســهمی از قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
کشــور در عرصۀ قانون گذاری های مربوط به آن گردد. گروه ها و احزاب گوناگون 
بــا گرایش های متفــاوت و بعضًا متضاد یکدیگر، عقایــد مختلفی دربارۀ نحوۀ 
قانون گذاری در ایران دارند؛ قوانینی که بتواند جریان مدیریت کالن را در نظام 
جمهوری اسالمی ایران در شرایط پرالتهاب کنونی تاریخ، به نحوی هدایت کند 

که بر ثبات سیاســی نظام در جهان و بر قوام آن در درون ایران بیفزاید.
    در جوامع دموکراتیک، که نظام های سیاســی داعیۀ مردم ساالری را سرلوحۀ 
کار خــود دارند، انتخابات کاماًل آزاد تلقی می شــود و تالش بر آن اســت تا با 



	 	 	 	ایران	در	آستانۀ	انتخابات											     224

فراهم آوری ســازوکارهای قانونی تعریف شده برای داوطلبان ورود به مناصب 
سیاســی کشور، تبلیغات ســالم و آزادانه بستر ســالمی معرفی گردد که آحاد 

مردم را در انتخاب اصلح خود یاری  می کند.
    امــا، نه تنهــا در ایران، بلکــه در تمامی عرصه هــای انتخاباتی جهان، تالش 
گروه های سیاســی گوناگون برای کســب پیروزی در انتخابات مختلف، توسل 
به شــیوه هایی بســیار پیچیده تر از آن اســت که ذکر آن رفت؛ شــیوه هایی که 
مبتنی بر علوم ارتباطات اجتماعی و دانش جامعه شــناختی، با دقت و ظرافت 
می تواند با ورود به فرایند تصمیم گیری نهایی افراد در این مســیر مداخله کند 
و رأی آنان را از ســمتی به ســمت دیگر متمایل ســازد، به نحوی که این رأی 

مصادره به مطلوب شود. 
    انتخابات پیش روی مجلس شــورای اسالمی و نیز خبرگان رهبری در ایران 
نیز از این قاعده مرســوم مستثنا نبوده و تابعی از همین رویۀ رایج در موضوع 
انتخابات تلقی می گردد. شــناخت و تبیین انواع مختلف این رویه ها می تواند 
به ارتقای دانش اجتماعی جوامع در این خصوص فزونی بخشــد و بســتری را 
فراهم کند تا جامعــه در مواجهه با رویه های تبلیغاتی گوناگون، با برخورداری 
از »ســواد تبلیغاتی« مکفــی، در نهایت به رأی حقیقی خود اشــعار یابد و به 

»انتخاب درست« تری برسد.
    این نوشــتار می کوشــد تا به تحلیل یکی از رویه های مرســوم در انتخابات 
بپــردازد کــه در آن بهره مندی از »فرهنگ شــهرت«، امکان مداخلــه در فرایند 
انتخاب نامزدهای انتخاباتی توسط رأی دهندگان و متمایل شدن آرای عمومی 

به ســمتی خاص )مشاهیر فرهنگی، هنری، ورزشی و...( را فراهم می کند.
2.فرهنگشهرتوقدرترسانهایآن

»رســانه«  در جهان معاصر قدرت بی رقیبی محســوب می شــود که مولود علم 
ارتباطــات اســت. نظریــۀ جبرگرایانــه ای در عرصــۀ فّناوری رســانه ای و علم 
ارتباطات وجود دارد که نخستین بار مک لوهان ارائه کرده است. وی بر آن بود 
که فّناوری رسانه ای تعیین کنندۀ افکار، احساسات و در نهایت ادراک از جهان 
پیرامون و رفتار های مردم اســت. بدین ترتیب، به طــرزی ناخودآگاه، مردم از 
احساســات، نظریــات، دیدگاه ها و در نهایت انتخاب هایی برخوردار می شــوند 
که با پیام های حاصل از فّناوری تکنولوژیکی اســت که رسانه ها آنها را منتقل 
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می کنند. 
    اکنون رسانه ها دایمًا در حال انتقال پیام بر مخاطبان خود هستند و در این 
فرایند، نیازمند عوامل مؤثری می شوند که میزان تأثیرگذاری هر پیام را به نحو 

مطلوبــی افزایش دهد و اقتصاد خبری مقرون به صرفه تری را رقم زند. 
    در این فرایند، رسانه ها توجه مخاطبان خود را با تمسک به یک واسطۀ مهم 
به ســمت موضوعی هدایت می کنند که برایشــان مطلوبیت دارد؛ واسطه ای به 
عنوان »ســتاره« یا »سلبریتی« )Celebrity( که نزد مردم محبوبیت دارد. این 
ســلبریتی ها از آن رو شهره شده اند که به مثابۀ الگوهایی مقبول، رفتارهایشان 
تقلید و تکرار می شــود؛ بنابراین، رسانه ها می توانند با بهره مندی از این قابلیت 

الگوپذیــری، توجه مخاطب را به پیام خود معطوف کنند. 
    شهرت مفهوم »آشکارشــدن، معروف گردیدن، معروفیت« )فرهنگ معین( 
را بــا خود به همراه دارد و صد البته »شهره شــدن« در جهان مدرن، مســتلزم 
تجمیع برســاخت های گوناگون رســانه های مختلف در خصوص مشــاهیر نیز 
هســت؛ بدین معنی که ویژگی های مشــاهیر الزامًا خصوصیات حقیقی فردی 
و درونــی آنــان نبوده و در فرایند شهره شــدن آنان، عوامــل بیرونی گوناگونی 

مداخله کرده اند که مهم ترین آنها را می توان »رســانه« قلمداد کرد.
    ســلبریتی ها )مشــاهیر( قهرمانــان امــروز جهان تلقی می شــوند که دیگر 
قــدرت آنــان در قابلیت های درونی شــان نیســت. ماکس وبر بــر آن بود که 
»قدرت کاریزماتیک قهرمانان در نقش اجتماعی مشــروع نهفته نیســت، بلکه 
در ویژگی هــای خارق العاده اش بــه مثابۀ یک فرد، در عطیــۀ خدادادی اش و 
در قابلیــت او بــرای مداومًا در معــرض نمایش و آزمون قــراردادن این عطیه 
نهفته اســت« )فدرستون، 1386: 171(، حال آنکه امروزه رسانه ها، در فرایندی 
بده بســتانی، هم قــدرت خود را از قهرمانــان می گیرند و هم بــا نمایش آنها 
بــه عنوان موجوداتی برتر و شــگفتی آور، به آنان قدرت نیز می بخشــند. مکرر 
دیده شــدن در رســانه ها، عامل اصلی در شکل گیری ســلبریتی ها )مشاهیر( و 

ستاره شدن است. 
    ریچارد شــیکل در ســال 1959 برای نخستین بار در کتابی که در آن بیش از 
2000 چهره معروف معرفی شــده بود، به تبیین مفهوم ســلبریتی در زمینه های 
مختلف سیاســت، هنــر، ورزش، علوم و... پرداخت و نشــان داد که این افراد 
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چگونه شهرتشــان را مدیون رسانه ها بودند و نه فقط به واسطه توفیقاتشان در 
 .)Leslie, 2011( عرصه فعالیت های خود

    از قرن بیســتم به این ســو، رســانه ها با تحّوالت فراگیــر و روزافزون خود 
نقش مهمی در تولد و دوام فرهنگ ســلبریتی در جهان داشته اند؛ فرهنگی که 
به تدریج از کشــورهای غربی به ویژه امریکا شــکل گرفت و کم کم جای خود را 
در دیگر کشــورها از جمله ایران نیز باز کرد. قرن بیســتم دورۀ آغاز شکل گیری 
منظره های رســانه ای بود. سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعی و زندگی روزمره، 
همگی به منظره هایی برای رســانه ها تبدیل شــدند؛ قتل ها، پرونده های فساد، 
مــد، اختالفات و تعارض های سیاســی، جنگ، بیماری و مرگ، رســوایی های 
جنســی و... همگــی به عنــوان نمایش هایی پرزرق وبرق و چشــم نواز بر روی 
صفحه های نمایــش قرار  گرفتند که این صفحه هــای نمایش عبارت بودند از: 
بیلبوردها، بنرها، پوســترها، تلویزیون، ســینما و رســانه های چاپی. اطالعات 
و ســرگرمی در اینفوتیمنــت )infotainment( )اطــالع ـ ســرگرمی( بــا هــم 
ترکیب می شــدند؛ جایی که ســرگرمی کانون اصلی تمرکز پوشش تلویزیونی و 
گزارش های خبری مطبوعاتی اســت. اما امروز ، رسانه های نوین نقش یادشده 
را بــر عهــده گرفته اند. منظره چیزی اســت که باید دیده شــود و مخاطب باید 
ببیند. به عبارت دیگر، منظرۀ تماشــایی مســتلزم تولید چیزی بر روی صفحۀ 
نمایش و مصرف آن توسط مخاطب است. امکانات گستردۀ ناشی از همگرایی 
رســانه ای، به صفحات نمایش تنّوع و تکثر بســیاری بخشیده است؛ صفحات 

کامپیوتر، تبلت، موبایل و... .
    در فرایند امروزین ســتاره و گاه اسطوره شــدن، که بخشی از فرهنگ شهرت 
اســت، رسانه ها نقش اساســی را بر عهده دارند؛ اگر رسانه ها به یک فرد مطرح 
در عرصه های مختلف هنری، ورزشــی، سیاســی و... به قدری نپردازند که او را 

به ستاره تبدیل کنند، او ستاره نمی شود.
    البته، باید به یاد داشــت که در جهان امروز، فرایند شــکل گیری شــخصیت 
»ســلبریتی ها« بدون حضور مردم کامل نمی شود. رسانه ها گرچه عامل مهمی 
در شــکل گیری این گروه هســتند، خیال مردم که با این مشــاهیر احســاس 
هم ذات پنداری و نوعی صمیمیت تخیلی دارد، ســبب آن اســت که گمان کنند 
آنان را به درســتی شــناخته و به آنها باور یافته اند. از همین رو اســت که یک 
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ســلبریتی در اذهان مردم اهمیت و قدرت می یابد و گاه تجسم آرزومندی های 
تحّقق نایافتۀ آنان می شــود و از این طریق، هدایت باواسطۀ بخشی از زندگی 
مــردم را در دســت می گیرد. امروزه، بر اســاس نظریۀ مک لوهان، رســانه ها با 
بهره مندی از قدرت کاریزماتیک سلبریتی ها به انتقال پیام های مّدنظر خود ـ از 

جملــه تبلیغ یک موضوع ـ می پردازند تا تأثیر آن را دوچندان کنند.
    فرد »شهره شــده« یا ســلبریتی ، شخص مشهور و محبوب با طرفداران بسیار 
در یک جامعه اســت. هنرمندان، بازیگران، خواننده ها و ورزشکاران را می توان 
از جمله ســلبریتی های هر جامعه دانست که متناسب با گرایش های فرهنگی 
و اجتماعی آن، با اقبال مردم مواجه شــده و به مثابۀ شــخصیت محبوب آن 

جامعه پذیرفته شده اند. 
    همچنیــن، فرهنگ شــهرت قواعــد و ویژگی هایــی دارد؛ از جمله اینکه در 
این فرهنگ ســتاره ها منظره هایی هســتند که دید تماشاگران را مصروف خود 
می کنند و از جانب آنها تحســین می شــوند و تماشــاگران به خیال پردازی در 
مــورد آنها می پردازند؛ به عنوان نمونه، هنگامی که یک خواننده بر روی صحنۀ 
اجرا می رود، صرفًا یک خواننده به شــمار نمی آید که بر روی صحنه قرار دارد و 
باید یک عمل هنری را اجرا کند و تمام، بلکه او در تخیل مخاطبش تحســین 
و تمجید می شــود و هاله ای از احترام و شــکوه به حول او کشیده می شود. در 
چنین وضعی است که خرید بلیت کنسرت او به هر قیمتی، گرفتن امضا از او، 
داشــتن عکس یادگاری با او و موارد مشابه بسیار دیگری معنا پیدا می کنند. 

    هنگامی که ستاره بر روی صحنه پدیدار می شود، تماشاگران نگاهی همراه با 
بهت و حیرت و شادی و شعف به صحنه های اجرای او دارند و این صحنه های 
اجرا مشــاهیر را به مناظری تماشــایی برای توده ها تبدیل می ســازند. حتی، 
طرفداران سلبریتی ها آیین تشییع پیکر و خاکسپاری این افراد )مانند مرحوم 
پاشــایی( را هم با حس بهت و حیرت و به مثابۀ منظرۀ مربوط به یک ســتاره 
می بینند )تماشــا می کنند(. اگر این منظره یعنی آیین تشــییع و خاکسپاری 
مربوط به یک فرد عادی باشد، مردم طبیعتًا بسیار عادی با آن مواجه می شوند 

و منظره برای آنها چندان تماشایی نخواهد بود. 
3.سلبریتیهاوانتخابات

یکــی از مهم ترین روش های تبلیغی رســانه ای، تأیید یک محصول، موضوع و 
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رخداد توســط یک سلبریتی است. ســلبریتی ها در خیال و ذهن مردم مقبول 
و پذیرفتــه شــده اند، بنابرایــن به هر آنچه آنــان تأیید کنند، بــاور یافته و در 
بزنگاه هــای تصمیم گیری خود، متمایل به انتخاب آن می شــوند. این تمایل 
به ویژه برای مردمی که زادگاه مشــترک با یک سلبریتی دارند، افزایش می یابد. 
از همیــن  رو اســت که رســانه ها برای انتقال هــر نوع پیام، بر ایــن قهرمانان 
کاریزماتیک در اجتماعات محلی آنان )ایالت یا استان و...( متمرکز می شوند.

    نظری بر حضور مؤثر ســلبریتی ها در انتخابات گوناگون کشــورهای مختلف 
نشــان می دهد که چگونه فرایند یادشده می تواند در بزنگاه تصمیم گیری مردم 
در انتخابــات و رأی دادن به یک فرد یا یک حزب یا جریان سیاســی تأثیرگذار 

باشد.
1.3پیشینهموفقیتسلبریتیهادرانتخاباتدیگرکشورها

جدول 1. ســلبریتی های غیرایرانی فعال در عرصۀ سیاسی

زمینۀفعالیتمنصبسیاسینام
رونالد ویلسن ریگان

)Ronal Wilson Reagan, 
امریکا ،)1911-2004

امریکا  رئیس جمهور  چهلمین 
)1989–1981(

کالیفرنیا  فرماندار  سی وسّومین 
)1975–1967(

هنرپیشه رادیو، سینما و تلویزیون

آرنولد آلویس شوارتزنگر
)Arnold Alois 

Schwarzenegger(، امریکا

تاجر، فرماندار کالیفرنیا در سال 2003 کارگردان،  تهیه کننده،  مدل، 
نیکوکار،  نویسنده،  سرمایه گذار، 
بدن ساز  و  بازیگر  سیاستمدار، 
جایزه  برندۀ  امریکایی،  ـ  اتریشی 

گلدن گلوب در بازیگری
جورج کلونی

)George Timothy 
Clooney(، امریکا

تهیه کننده نامزد فرمانداری ایالت کالیفرنیا فیلم نامه نویس،  بازیگر، 
جایزۀ  برندۀ  امریکایی  کارگردان  و 

اسکار و گلدن گلوب

آمیتاب باچان
)Amitabh Bachchan(، هند

بازیگر، تهیه کننده، خواننده و مجری نمایندۀ پارلمان هند در سال 1984
تلویزیون و سینما

هنرپیشۀ سینماعضو حزبی سیاسی در هندجایا بهادری، هند

    ایــن جدول نشــان دهندۀ حضور چند ســلبریتی برجســته در عرصۀ جهان 
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سیاســت است که البته محدود به این موارد نیست. عناوین مطرح شده نشان 
می دهد که فرهنگ شهرت چگونه می تواند زمینۀ انتقال حضور یک فرد مشهور 

را از یک عرصه دیگر به جهان سیاســت فراهم آورد.
    »رونالــد ریگان« در ســال های فعالیت هنری خــود، در بیش از پنجاه فیلم 
بازی کرده و این امر ســبب شــهرت او شــده بود. ریگان پس از کســب مقام 
فرمانــداری ایالت کالیفرنیا، بــرای نامزدی حزب جمهوری خــواه در انتخابات 
ریاســت جمهوری امریکا در سال های 1968 و 1976 کوشید، اما شکست خورد 
تا آنکه در ســال 1981 توانست در این انتخابات پیروز گردد و تا سال 1989 دو 

دوره در این مقام باقی ماند.
    »آرنولد شــوارتزنگر« با ملیت اتریشــی ـ امریکایی، با برخورداری از سال ها 
فعالیت در عرصۀ ورزش و بازیگری، توانست با ورود به عرصۀ سیاست در سال 
2003 به فرمانداری ایالت کالیفرنیا برســد. شوارتزنگر در همین سال به عنوان 
بهترین و محبوب ترین سیاستمدار سال انتخاب شد، درحالی که می کوشید به 
شــیوه های مختلف اقبال عمومی را به خود جلب نماید؛ از جمله اینکه حقوق 
ســاالنه 175هزار دالری خــود را بابت فرمانداری به ســازمان های خیریه اهدا 
کرد. نقل اســت که مردم از او به عنوان فرشتۀ نجات کالیفرنیا نام می بردند که 

همانند ترمیناتور با مشــکالت مبارزه می کرد )2013، پیج سیکس(.1 
    »جرج کلونی« سینماگر معروف امریکایی و برندۀ جایزۀ اسکار و گلدن گلوب 
اســت که در سال 2008 از سوی ســازمان ملل متحد به عنوان یکی از سفیران 
صلح این ســازمان برگزیده شــد )2008، بی بی ســی نیوز(2 او یــک ایرلندی ـ 
امریکایی اســت که با برخورداری از گرایش سیاســی متمایــل به دموکرات ها 
و بــه توصیۀ اوباما )1394، جــام  نیوز(3 ، تصمیــم دارد در نامزدی انتخابات 

فرمانداری ایالت کالیفرنیا در ســال 2018 میالدی شرکت کند. 
   

 نقش تأثیرگذار سلبریتی ها در تاریخ انتخابات امریکا همواره مورد توجه بوده، 
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به نحوی که تحقیقات نشــان می دهد تأثیر ســلبریتی های سینمایی در عرصه 
انتخابات امریکا، تأثیری انکارناپذیر و جدی اســت. یک نظرسنجی که در سال 
2006 شبکه ســی بی اس انجام داد، نشان می دهد که 47 درصد پاسخ دهندگان 
معتقدنــد چهره های هالیوود می توانند دیدگاه های تازه ای در سیاســت عرضه 
کنند. نخبگان هالیوود از سال های دهۀ 1930 در پی تأثیرگذاری بر فعالیت های 
سیاســی مّلی بوده اند )1386، همشهری آن الین(؛4 به عنوان نمونه، در رقابت 
بر سر فرمانداری کالیفرنیا در سال 1934 که در آن »آپتون سینکلر« نویسنده در 
برابر »فرانک مریام« معاون فرماندار و نامزد مورد حمایت حزب جمهوری خواه 
قــرار گرفت، ســلبریتی ها در تعیین نتیجــه انتخابات نقش مؤثری داشــتند. 
ســینکلر برنامۀ انتخاباتی توده گرایانه ای داشــت. در این میــان، لوییز بی مایر 
به اســتودیوی خود، متروگلدوین مایر، با هدف شکســت سینکلر در انتخابات، 
ساخت فیلم مســتندی را دربارۀ این رقابت سفارش و ترتیبی داد تا این فیلم 
در صدها ســینما در سراســر این ایالت به نمایش درآید. ایــن فیلم فقرایی را 
نشان می دهد ـ که نقش آنان را هنرپیشه های حرفه ای بازی کردند ـ که در اوج 
دوران رکود بزرگ امریــکا به کالیفرنیا می آیند تا از جنبش »فقر را در کالیفرنیا 
پایان دهید«، که ســینکلر ســردمدار آن بود، به نان و نوایی برســند. برخی از 
صحنه های فیلم از قطعاتی بود که اســتودیوی برادران وارنر ســاخته بود. این 
استودیو نیز در پی آن بود که سینکلر را در این رقابت ناکام کند. در آن زمان که 
خبــری از اینترنت و تلویزیون نبود، فیلم متروگلدوین مایر کاری کرد که در پی 
آن بود، با آنکه مریام، که عماًل فعالیت انتخاباتی چندانی نکرده بود، ســینکلر 
را شکســت داد. رونالد براونســتین )Ronald Braunstein(، نویسندۀ روزنامۀ 
لس آنجلــس تایمــز، در کتاب خود به نام قدرت و زرق وبــرق: رابطۀ هالیوود ـ 
واشــنگتن که در سال 1991 منتشر کرد، نوشت: »رقابت فرمانداری کالیفرنیا در 
ســال 1934 تمرین سیاست غول ها بود... سخت، عاقالنه، خودکامانه و مهم تر 
از همه اجباری بود«. این ســرآغاز حضور رؤسای استودیوها در جهان سیاست 

بود که دیگر هرگز از آن عقب ننشستند. 
    برخی دیگر از ســلبریتی های هالیوود که با استفاده از شهرت خود به دنیای 
سیاســت نزدیک شــدند عبارت بودند از: »گاهاگان داگالس« هنرپیشه که در 
دهۀ 1940 به عضویت کنگره رســید؛ »اورســون ولز« که در سال 1948 در صدد 
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شــرکت در انتخابات کنگره برآمد؛ »جورج مورفی« که توانســت در سال 1964 
در انتخابات ســنا پیروز شــود؛ اکنون نیز موفقیت های هنری »فرد تامپسون« 
باعث شــده اســت تا گمانه هایــی در مورد امــکان نامــزدی وی در انتخابات 

ریاست جمهوری مطرح شود )1386، همشهری آن الین(.
    سلبریتی ها همچنین با حضور در جوار سیاسیون نیز به نحوی موجب جلب 
آرای مردمی می شــوند. حضور ســلبریتی ها در برنامه هــای انتخاباتی اوباما، 
پیش از انتخاب در دور دوم ریاســت جمهوری اش، از این دســت است. در این 
انتخابات، بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق امریکا، در مراسمی همراه چند تن 
از ســتاره های هالیوودی در ویرجینیا، از برنامه های اوباما حمایت کرد. در این 
مراسم »دیو متیو«، خوانندۀ مشــهور امریکایی، کلینتون را همراهی می کرد و 
خواســتار حمایت مردم این ایالت از اوباما شد. گفته می شود سینماگران برای 
تبلیغــات باراک اوباما حدود 13میلیون دالر هزینه کرد ند. از مهم ترین حامیان 
ســینمایی اوباما می توان به »ویل اسمیت« و »اپرا وینفری« بازیگر و مجری 
سیاه پوســت امریکایی اشــاره کرد؛ همچنین، »جورج کلونی« نیز با جمع آوری 

15میلیون دالر، از اوباما در انتخابات حمایت کرده اســت )1394، آوا(.5 
    در هند نیز تجربه هایی برای حضور سلبریتی ها در عرصۀ انتخابات وجود دارد. 
»آمیتاب باچان«، ســتاره مشهور فیلم های بالیوود که بیش از سه ونیم میلیون 
هوادار در توییتر دارد، در نظرســنجی ســال 1999، ملقب به »بازیگر هزاره« شد 
و به »پدر ســینمای هند« نیز مشهور گشت. او در سال 1984 با هدف حمایت 
از دوســت خانوادگی و قدیمی خود، راجیو گاندی، وارد دنیای سیاست شد. در 
آن ســال، او به موافقت با سیاســت های گاندی پرداخت و با رأی بسیار باالیی 
برندۀ انتخابات پارلمان شد و با اکتساب 68.2 درصد از آرا روی کرسی پارلمان 
نشســت. باچان سه ســال بعد استعفا داد، اما همســرش »جایا بهادری«، که 
او نیز از هنرپیشــگان سرشناس سینمای هند اســت، فعالیت های سیاسی او 
را ادامــه داد. جایا بهادری هم اکنون عضو یکی از احزاب سیاســی هند اســت 

)ویکی پدیا(.6 
2.3حضورسلبریتیهادرانتخاباتایران

گذری بر تاریخ حکومت در ایران نشان می دهد که در اعصار متأخر، نشانه هایی 
از حضور مؤثر مشــاهیر در مناصب حکومتی دیده می شــود. صدارت قائم مقام 
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فراهانی در عصر قاجار، نمایندگی ملك الشعرای بهار در مجلس دوران مشروطه، 
حضــور محمدعلــی فروغی و پرویز ناتــل خانلــری در اركان حكومت پهلوی و 
حضور علی موســوی گرمــارودی در جمهوری اســالمی را می توان از آن جمله 
دانســت. اما، باید توجه داشــت که این مشــاهیر را نمی توان با ســلبریتی ها 
مرادف دانســت، زیرا شــخصیت های مذکــور بیش از آنکه به واســطۀ قدرت 
رســانه ای معروفیت یافته و بدین واسطه به دنیای سیاست راه یافته باشند، به 
دلیل شــخصیت اثرگذار خود مطرح بوده اند. اما در ایران کنونی، مدتی است که 
با وقوف به تأثیر حضور ســلبریتی ها در آرای مردمی، حضور ســتارگان، به ویژه 
ستارگان هنری و ورزشــی، در عرصۀ انتخابات پررنگ تر شده است. نامزدشدن 
این چهره ها برای مناصب سیاســی واکنش برخی مسئوالن را نیز برانگیخته و 
وادار به اظهارنظر کرده است،7  چراکه تصمیم گیری در سطوح مختلف سیاسی 
به تجربه، درایت و دانش هایی نیاز دارد که برخی از مشــاهیر عرصه های هنری 
و ورزشــی واجد آن نیستند و این مســئله ممکن است پیامدهای نامطلوبی را 

در عرصه های مدیریتی داشته باشد. 
جدول 2. سلبریتی های ایرانی فعال در عرصه سیاسی

زمینهفعالیتمنصبسیاسینام
ششم بهروز افخمی دورۀ  در  تهران  مردم  نمایندۀ 

مجلس ششم شورای اسالمی
کارگردان سینما

دورۀ ششم سعید ابوطالب در  در  تهران  مردم  نمایندۀ 
مجلس ششم شورای اسالمی

مستندساز

هفتم امیررضا خادم  دورۀ  در  تهران  مردم  نمایندۀ 
مجلس شورای اسالمی

ورزشکار، کشتی گیر

دورۀ علیرضا دهقان در  باغملک  و  ایذه  مردم  نمایندۀ 
هشتم مجلس شورای اسالمی

خبرنگار و مجری اخبار ورزشی 
تلویزیون

و بیژن نوباوه دورۀ هشتم  در  تهران  مردم  نمایندۀ 
نهم مجلس شورای اسالمی

خبرنگار و مجری برنامه های 
تلویزیونی

دورۀ عباس مقتدایی نهمین  در  اصفهان  مردم  نمایندۀ 
مجلس شورای اسالمی

مجری برنامه های تلویزیونی

محمدحسین 
حقیقی

کارگردان سینمانمایندۀ اولین دورۀ شورای شهر تهران
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ورزشکار، تکواندوکارنمایندۀ سومین دورۀ شورای شهر تهرانهادی ساعی

دورۀ علیرضا دبیر چهارمین  و  سومین  نمایندۀ 
شورای شهر تهران

ورزشکار، کشتی گیر

شهر حسین رضازاده شورای  دورۀ  چهارمین  نمایندۀ 
تهران

ورزشکار، وزنه بردار

سید عبدالحسین 
مختاباد

آهنگساز و خوانندهنمایندۀ دورۀ چهارم شورای شهر تهران

   »محمدحســین حقیقی« مستندساز در ســال 1377 به نمایندگی اولین دورۀ 

شورای اسالمی شهر تهران رسید.
    »بهروزافخمــی« پیــش از ورود به عرصۀ انتخابــات، در کارنامۀ هنری خود 
کارگردانی فیلم ها و ســریال های موفقی مانند سریال تاریخی کوچک جنگلی، 
فیلم های ســینمایی عروس، روز فرشته، روز شیطان، شوکران و فراموش خانه 
را داشــت. وی توانست پس از حضور در ســتاد تبلیغاتی سید محمد خاتمی، 
رئیس جمهور دولت هفتم و هشتم، و ساختن فیلم های تبلیغاتی وی )1394، 
دولت بهار(8 ، نامزد انتخابات مجلس شــورای اسالمی گردد و کرسی نمایندگی 

مجلس ششم را به دست آورد.
    »ســعید ابوطالــب« مستندســازی بود که پس از حملۀ امریــکا به عراق در 
رأس یــک گروه فیلمبرداری به این کشــور رفت و همــراه یکی دیگر از اعضای 
گروه توســط نیروهای امریکایی بازداشــت شــد و حدود چهار مــاه در زندان 
بود. پوشــش پیوسته رســانه ای اخبار مربوط به این موضوع توسط رسانه های 

گوناگون، به ویژه صداوســیما به تدریج او را به شهرت رساند. 
    »ســید عبدالحسین مختاباد«، آهنگســاز و خوانندۀ مشهور موسیقی سنتی 
ایران، با شــرکت در انتخابات شــورای اسالمی شــهر تهران توانست در ِسمت 
عضو اصلی چهارمین دوره این شــورا برگزیده شود. او بیشترین شهرت خود را 
با خواندن ترانه های تمنای وصال و شــبانگاهان )بازخوانی ترانۀ به خاطر تو( 

به دست آورد.
    »علیرضا دهقان« مجری اخبار ورزشــی بود که در ِســمت نمایندۀ هشتمین 

دورۀ مجلس انتخاب شد.
    »عبــاس مقتدایی خوراســگانی« نیز مجــری برنامه های زنــدۀ تلویزیونی 
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هفتگی با نام »پاسخ« و »بازتاب« در شبکۀ اصفهان بوده است )1394، سایت 
شــخصی(9 که با شــرکت در انتخابات توانســت نمایندگی مردم اصفهان را در 

نهمین دورۀ مجلس به دست آورد.
    »بیژن نوباوه«، نمایندۀ مردم تهران در دورۀ هشتم و نهم مجلس، در دوران 
دفــاع مقدس در زمینۀ تهیۀ مســتند و گزارش ها و همچنین عکاســی بســیار 
فعال بود و از این  رو چهره شناخته شده ای به شمار می رفت. او با اجرای برخی 
برنامه های سیاســی در تلویزیون و ســپس فعالیت به عنــوان خبرنگار واحد 

مرکزی خبر در امریکا به شــهرت الزم برای شرکت در انتخابات رسید.
    »امیررضا خادم« کشــتی گیر سابق کشــتی آزاد است. او توانست دو نشان 
برنــز در المپیک 1992 بارســلونا و المپیک 1996 آتالنتا به دســت آورد. خادم 
نخســتین ورزشکار حرفه ای اســت که در ســال 1382 نمایندۀ مردم تهران در 

مجلس هفتم شد. 
    »هادی ســاعی« با به دســت آوردن دو مدال طال و یک مــدال برنز تکواندو، 
پرافتخارترین ورزشــکار ایرانی در تاریخ بازی های المپیک در ســال 1385، در 
ســومین دورۀ انتخابات شورای شهر تهران در فهرست ائتالف اصالح طلبان قرار 

گرفت و به شورای شهر تهران راه یافت. 
    »حســین رضازاده«، عضو سابق تیم مّلی وزنه برداری ایران، دارندۀ دو مدال 

طالی المپیک، نماینده چهارمین دورۀ شــورای شهر تهران است. 
    »علیرضا دبیر«، کشتی گیر آزادکار ایرانی دارای نشان طالی المپیک سیدنی 
در ســال 2000 و چندین مدال طال و نقره جهانی دیگر، عضو دورۀ سوم شورای 
شــهر تهران بوده و در انتخابات چهارمین دورۀ شورای شهر تهران هم به عنوان 

عضو شورا انتخاب شد. 
    »عباس جدیدی« کشتی گیر آزادکار سابق و مربی کنونی است. او یک مدال 
طالی قهرمانی جهان در ســال 1998 و دو مدال برنز در سال های 1995 و 1999 
در اختیار دارد. جدیدی در فینال المپیک 1996 آتالنتا، مدال نقرۀ المپیک را به 
دســت آورد. جدیدی در رقابت های جهانی تورنتو 1993 قهرمان جهان شد، اما 
به دلیل اســتفاده از داروی نیروزا مدال او پس گرفته شد. وی عضو چهارمین 
دورۀ شــورای شــهر تهران اســت و در انتخابات این دوره در فهرست زاگرسیان 
ایران اســالمی قرار داشــت )1392، آفتاب(.10 وی در یک مصاحبه گفته است: 
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»اگر خدا بخواهد برای دورۀ بعد هم در شــورای شــهر تهران کاندیدا می شوم، 
اما برای مجلس شــورای اســالمی فعاًل تصمیمی بــرای ورود ندارم« )1394، 

ایسنا(.11 

پوستر تبلیغاتی عباس جدیدی

4.افزایشحضورسلبریتیهایداوطلبدرعرصهانتخابات
در چهارمین دورۀ شــورای اسالمی شهر تهران، بیش از همۀ دوره های پیشین، 
شــاهد تمایل سلبریتی های ایرانی برای حضور در انتخابات این شورا بوده ایم. 
»امید زندگانی«، بازیگــر و مجری تلویزیونی، در گفت وگو با خبرنگار تلویزیون 
برنا گفته اســت: »وقتی به پیشــنهاد یکی از اعضای شورای مصلحت نظام، به 
کاندیداتوری در شــورای  شــهر ترغیب شدم، ســعی کردم این موضوع را مورد 
بررسی قرار دهم و بعد از مدتی تصمیم گرفتم تا به عنوان کاندیدا در انتخابات 
شورای  شــهر شرکت کنم« )1394، برنا(.12 »افسانه بایگان« نیز ضمن مصاحبه 
با خبرنگار »خبرگزاری مهر« اظهار کرد که از سوی »دفتر نهاد ریاست جمهوری« 

در انتخابات شوراها شرکت کرده است )1392، صراط(. 13
    به هر روی و با هر انگیزه ای، حضور ســلبریتی ها در دورۀ چهارم از انتخابات 
شورای شهر پررنگ تر از دوره های پیشین بوده است. از جمله ثبت نام کنندگانی 
که نتوانســتند در انتخابات شــرکت کنند و یا به شــورا راه یابنــد، می توان به 

ســلبریتی هایی در زمینه های هنری ورزشی و رسانه ای اشاره داشت:
جدول 3. هنرمندان و فعاالن هنری
حبیب هللا کاسه ساز تهیه کنندۀ سینما

امید زندگانی بازیگر
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امین زندگانی بازیگر
افسانه بایگان بازیگر
محمد سلوکی مجری
دانیال عبادی بازیگر

محمدرضا عیوضی خواننده
الهه رضایی مجری تلویزیون

جدول 4. ورزشکاران 
رسول خادم کشتی گیر

آرش میراسماعیلی جودوکار
یوسف کرمی تکواندوکار
حمید استیلی فوتبالیست

پیش بینی می شود در دهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز شاهد 
حضور ســلبریتی های عرصه هــای مختلف در انتخابات، چــه در قالب نامزدی 
)کاندیداتــوری( در انتخابــات و چه در قالب حمایــت از نامزد، حزب یا جناح 
خاصی در انتخابات باشــیم. این نقش آفرینی به ویــژه با توجه به گرایش های 
سیاســی گوناگون سلبریتی ها می تواند موجب هدایت آرای مردمی به خصوص 
در شــهرهای بزرگ و نیز زادگاه این ســتاره ها به سمت نامزدی خاص یا جریان 
سیاســی خاصی گردد. به نظر می رسد فرایند رسانه ای شدن هرچه بیشتر فضای 
جامعۀ ایران، که متأثر از افزایش اقبال به اســتفاده از گوشــی های هوشــمند 
همراه و شــبکه های موبایلی است، و نیز روند اجتماعی شدن و سیاست زدایی 
در این فضا به تدریج به حضور پررنگ تر مشاهیر هنری و ورزشی و اقبال بیشتر 

به آنها و نقش آفرینی بیشــتر آنها در انتخابات کمک خواهد کرد.

پینوشت
1.http://pagesix.com/2013/10/18/schwarzenegger-mounting-legal-challenge-to-run-

for-president/.
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3. http://www.jamnews.ir/detail/News/506813.

4. http://www.hamshahrionline.ir/details/26668/cinema/worldcinema.  

به نقل از: www.politico.com، پیوند هالیوود و سیاست.
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   انتخابات و مطالبات زنان
 

ین احمدنیا           شیر

مه طباطبایی
ّ

عضو هیئت علمی دانشگاه عال      

                                                                                            عضو هیئت مدیرۀ انجمن جامعه شناسی ایران

این جستار به وضعیت تحّوالت هویت یابی زنان و نقش های ایشان در جامعۀ 
امروز ایران می پردازد. آشنایی با وضعیت تحّول نقش ها و مسئولیت های زنان 
و تفاوت های آن با نســل های پیشین به معنای درک مسائل امروز، اشراف به 
روند تغییرات اجتماعی فرهنگی اقتصادی و پیامدهای آن در آینده اســت که 
ابزار الزم را برای تصمیم گیرندگان در ســطوح عالی کشــور برای برنامه ریزی و 
اتخاذ سیاســت ها و تمهیدات الزم برای مقابله با مشــکالت و ارتقای کیفیت 
زندگی و ارتقای ســالمت اجتماعی و ســرمایۀ اجتماعی افراد و اقشار جامعه 
فراهم می کند. شناســایی شــرایط زنان که نیمی از جمعیت کشــور را تشکیل 
می دهند از آن رو حائز اهمیت تلقی می شــود که باور عمومی بر این اســت که 
زنان نقش تعیین کننده ای در مدیریت امور داخلی خانواده و تنظیم مناســبات 
عرصۀ خانه و خانواده، چه در ســطح رابطۀ درون نســلی )بین همسران( و چه 



	 	 	 	ایران	در	آستانۀ	انتخابات											     240

در ســطح روابط بین نســلی )بین والدیــن و فرزندان(، ایفــا می کنند. به رغم 
تالش های عدیدۀ مســئوالن در چند دهۀ اخیر در جهت ارتقای شــاخص های 
ســواد، آموزش عالی و شاخص های بهداشــتی در سطح کشور، که از مهم ترین 
دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود، گزارش های بین المللی 
نظیر گزارش مجمــع جهانی اقتصــاد)World Economic Forum(  در زمینۀ 
شــکاف جنسیتی1 در سطح کشــورهای مختلف جهان در سال 2014 حکایت از 
این دارد که رتبۀ ایران از نظر شکاف جنسیتی در چهار حوزۀ سیاست، اقتصاد، 
آموزش و بهداشــت در مقایســه میان 142 کشور، در شرایط نامطلوب یعنی در 
رتبۀ 137 قرار دارد. در میان این 142 کشــور، رتبۀ ایــران در زیربخش اقتصاد 
139، در زیربخش سیاست 135، در دو زیربخش آموزش و بهداشت که شرایط 
نسبتًا بهتری را نشان می دهند به ترتیب 104 و 89 است. در بخش سیاست، به 
عنوان مثال، وضعیت نســبت نمایندگان زن به کل نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی تاکنون از چهار درصد فراتر نرفته و در حوزۀ مشــارکت اقتصادی زنان 
در بازار کار، نسبت اشتغال رسمی زنان در ایران نیز از مرز 15 درصد عبور نکرده 

است.
مجموعــۀ نمایندگانی کــه در مجلس پیش رو قرار اســت عهده دار تدوین و 
اصالح قوانین باشــند، ضرورت دارد پیامدهای ســوء گســترش نابرابری های 
جنســیتی را که بر کیفیت زندگی و ســالمت و ســرمایۀ اجتماعی کل جامعه 
اعم از زنان و مردان نســل های امروز و فردا تأثیرگذار اســت، مّدنظر قرار دهند. 
نتایج تحقیقات سی ســالۀ محّققان دانشــگاه های انگلستان به صورت مستند 
نشــان دهندۀ رابطۀ مســتقیم میان نابرابری های درآمــدی و پایگاه اقتصادی 
اجتماعی و انواع معضالت اجتماعی نظیر اعتیاد، خشــونت، اختالالت روانی، 

جرایم، رفتارهای جنســی خارج از چارچوب ازدواج و نظایر آن است. 
مجموعــۀ عوامل داخلی و خارجی که بر روند تحّوالت ارزشــی و هنجاری در 
ایران اثرگذار بوده اســت، منتهی به این شده که به رغم اینکه همچنان در ایران 
با عمومیت ازدواج مواجه هســتیم و ازدواج الگوی ایده آل خواســتۀ اکثریت 
زنــان و مــردان این جامعه اســت، برخی تحّوالت جمعیت شــناختی در حوزۀ 
خانواده و ازدواج، زنان و مردان را در شــرایط آســیب پذیری باالتری قرار داده 
است. زنان و مردان به رغم تمایل به ازدواج امروز در مقایسه با چهار دهۀ قبل، 
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در ســنین باالتری ازدواج می کنند. نتایج تحقیقات انجام شده توسط مسئوالن 
وزارت ورزش و جوانان2 نشــان داده که موانــع ازدواج در مردان عمدتًا موانع 
اقتصــادی، بیــکاری و عدم تمکــن، و در مورد زنان، عــدم موفقیت در یافتن 
شریک مناســب و نگرانی ایشــان برای پیامدهای قانونی و حقوقی ازدواج با 
شریک نامناسب )که ایشــان را از حقوق اجتماعی خود محروم می سازد یا در 

معرض انواع خشونت خانگی قرار می دهد( بوده است. 
در نتیجــۀ به تعویق افتادِن ازدواج، فرایند فرزنــدآوری نیز به تعویق افتاده 
و دورۀ باروری عماًل کوتاه تر می شــود. بنابرایــن، ُبعد خانواده نیز کاهش یافته 
اســت. تأخیــری که در امر ازدواج صــورت می گیرد، با افزایــش حضور زنان و 
مردان در فضای آموزش رســمی و به ویژه آموزش در سطح تحصیالت تکمیلی 
توأم بوده اســت. در شرایطی که فاصلۀ سواد زنان و مردان ایرانی کاهش یافته 
است و زنان به نسبت های باالتری وارد حیطۀ آموزش رسمی می شوند و خیل 
غ التحصیالن دانشــگاهی را تشــکیل می دهند، انواع موانع فرهنگی  عظیم فار
موجب شده که زنان در جریان پذیرش در بازار رسمی اشتغال با موانع بیشتری 
در مقایسه با مردان مواجه باشند، به طوری که نسبت بیکاری در زنان دو برابر 

مردان گزارش شده است. 
زنانی که برخالف نسل های قبلی مادران و مادربزرگ های خود تالش مضاعفی 
را برای احراز نقش های اجتماعی ـ اقتصادی جدید )در کنار نقش های ســنتی 
همســری و مادری( صورت داده اند، برای خود هویــت نوینی تعریف می کنند 
و انتظارات جدیــدی را از نقش آفرینی خود در جامعه در ذهن می پرورانند. در 
شــرایط عدم موفقیت برای نیل به اهداف اجتماعی نظیر ازدواج یا اشتغال به 
کار، دچار ناکامی، افســردگی و متمایل به شــیوه های تسکیِن جایگزین نظیر 
روی آوردن بــه دخانیــات یا مواد مخدر یــا الکل و یا اتخاذ رفتارهای ســوء و 
پرخطر می شــوند. از ســوی دیگر، در جامعۀ فعلی با پدیدۀ افزایش قابل توجه 
نســبت زنان سرپرست خانوار روبه رو هســتیم که بیش از یک دهم خانوارهای 
ایران را تشــکیل می دهند. زنان سرپرســت خانوار را پیــش از این عمدتًا زنان 
بیوه تشــکیل می دادند، اما با توجه به تغییرات ارزشی و هنجاری روز جامعه، 
بر نســبت زنان مطلقه و زنانی که هرگز ازدواج نکرده اند یا به سن تجرد قطعی 
رســیده اند افزوده شده است. این بخش از زنان نیز بنا به نابرابری های موجود 
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در عرصــۀ واگــذاری فرصت های شــغلی و توزیع ثروت در جامعــه، از میزان 
باالتــری از فقر و تنگدســتی و فقدان منابع درآمدی و عــدم تأمین اجتماعی 
در رنج اند و تدابیر قانونی و حقوقی الزم برای حمایت از ایشــان اندیشــیده یا 

اتخاذ نشده است.
مردانی که امروز تن به ازدواج با زنان نســل جدیــد ایران می دهند، با زنانی 
مواجه هســتند که به طور متوسط از سطح تحصیالت باالتری برخوردار هستند 
و در خود انگیزۀ فعالیت اقتصادی و اجتماعی مضاعفی را شناســایی و تقویت 
کرده انــد. انگیزه هــا و ایده آل  هــای فعالیت های اجتماعــی و اقتصادی زنان 
نســل امروز از حمایت والدینشــان )که بنا به تــداوم ارزش مثبت تحصیالت 
ســرمایه گذاری زیادی برای ارتقای شرایط تحصیلی فرزندانشان اعم از دختر و 
پســر صورت می دهند( و نیز حمایت همسرانشان که شریک زندگی را غالبًا در 
فضاهای تحصیلی و شغلی و در عرصۀ فعالیت های اجتماعی انتخاب می کنند 
نیز برخوردار می شود، چراکه تشکیل خانواده و تأمین معیشت، امروزه با توجه 
به فشارهای اقتصادی و هزینه های روزافزون زندگی، نیاز به فعالیت شغلی و 

درآمــد بیش از یک نفر را به عنوان نان آور خانواده می طلبد. 
تشــویق به حضــور فعال تر اجتماعی اقتصادی و سیاســی زنــان به معنای 
بهره گیــری از محصــوِل ســرمایه گذاری های کالنــی اســت که جامعــۀ ایران 
سال هاســت در زمینۀ ارتقای آمــوزش و آگاهی های زنان صرف کرده اســت. 
زنان، البته، در نســبت های وسیع به عنوان مشارکت کنندگان سیاسی در مقام 
رأی دهنــده، بارها به صحنه آمده و نقش مؤثری ایفا کرده اند، اما زمینه ســازی 
)حتی اگر مســتلزم اعمال شــیوه هایی چــون تبعیض مثبت یــا درنظرگرفتن 
سهمیۀ جنسیتی به نفع زنان باشد( برای حضور فعال زنان در نقش های نوین 
و مشــارکت سیاسی فعال ایشــان، در مقام نمایندگان مجلس، از اولویت ویژه 
برخوردار است. افزایش حضور فعال و مؤثر زنان، چه در مقام رأی دهنده و چه 
در مقام داوطلب نمایندگی و چه بعدتر در مقام نمایندگان مردم، می تواند عدم 
توازن کنونی را که شکاف جنســیتی را در عرصه های مختلف حیات اجتماعی 
اقتصادی این کشــور تشــدید کرده، تا حدی تعدیل و جبران کند و شــرایط را 
به ســمت تعادل بیشــتر و همگرایی پیش ببرد؛ به تدوین سیاست ها، تصویب 
و بازنگــری در قوانین معطوف به زنان و خانــواده، اصالح رویه های قانونی و 
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طرح هایی منتهی شــود که تأمین منافع جامعه را بــا لحاظ کردن ویژگی های 
جنسیتی زنان و مردان امروز در دستور کار خود قرار می دهد. در چنین شرایطی 
اســت که زنان نســل جوان، خود را شــریک در تالش جمعی جامعه برای نیل 
به اهداف توســعۀ پایدار می یابند و از زنان دیگر به عنوان اقشــار آسیب پذیر، 

گروه های در حاشیه و »اقلیت« نامبرده نمی شود.
نمایندگانی که مجلس دورۀ جدید را تشــکیل می دهند الزم اســت به ترکیب 
و تحّوالت خانواده های امروزین ایران آشــنا باشند و تصمیماتی که می گیرند 
متوجه نیازها و مطالبات امروز ایشــان باشد. مرد ایرانِی امروز نیازمند تأمین 
اقتصــادی و بهره مندی از فرصت های آموزش متناســب بــا نیازهای بازار کار 
و بهره منــدی خود و شــریک زندگی خود از فرصت اشــتغال اســت، به نحوی 
کــه بتوانند در کنــار یکدیگر شــرایط رفاهی زندگــی خانوادگی را در شــرایط 
رضایت بخشی برای خود و فرزندان خود فراهم کنند. زن ایرانی امروز نیز که در 
مقایسه با نسل های پیشــین به نسبت تحصیل کرده تر است، هرچند به همین 
واســطه از قابلیت های باالتری در مقام مادر و همســر برخوردار است، وظایف 
خود را به عنوان انســانی که در جامعۀ توسعه یافته تری زندگی می کند، محدود 
به ایفای نقش های ســنتی نمی بیند و انتظار دارد قابلیت های او به عنوان فرد 
آموزش دیــده، توانمنــد و صاحب مهارت ها و معلومات تخصصی به رســمیت 
شناخته شــود و از فرصت های رشــد اقتصادی و اجتماعی دوشادوش مردان 
برخوردار باشد تا هم در مقام همسر و مادر و هم در مقام انسان مولد و نیروی 

انســانی مؤثر در توسعۀ کشور عملکردی شایسته داشته باشد.
نمایندگان دورۀ جدید مجلس شــورای اســالمی ضرورت دارد آگاه باشند از 
اینکه خانواده های امروزی نیازمند حمایت و برنامه ریزی و سیاست گذاری های 
ویژه ای برای آشــنایی و آموزش و کســب مهارت برای تطابق با شرایط زندگی 
در عصری نوین هســتند، چراکه الزامًا  آموزه های نســل های پیشین ایشان را 
در برابــر مخاطرات روز جامعه و به ویژه آســیب های نوپدید مصون نمی ســازد 
و نهادهایــی نظیر وزارت آموزش وپــرورش و وزارت علوم، وزارت کار و تعاون 
و رفاه، شــهرداری ها و مراکز علمی و اجرایی کشــور با بهره گیری از رسانه های 
سنتی و مدرن و به کمک سازمان های مردم نهاد با تنّوع حیطۀ عمل و پشتوانۀ 
مردمی ای که دارند، می توانند در این جهت پیشــقدم و همراه و همگام باشند. 
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پیشــنهادهای مشخص زیر را به عنوان مطالبات عمدۀ زنان مطرح می کنم:
1.درزمینۀمشارکتسیاسی

تأمین حداقل یك ســوم ســهمیۀ زنان از كل منتخبین در انتخابات سیاســی 
مجالس قانون گذاری )چیزی که در هندوســتان از ســال 1984 برقرار شــد( و 
در نتیجه، تشــویق زنــان به حضور در انتخابات و حمایــت از نمایندگان زن و 
نیز تشــویق زنان برای حضور و مشــارکت فعال در عرصۀ انتخابات سیاســی، 
به ویژه انتخابات مجلس شــورای اسالمی )كه تاكنون نسبت نمایندگان زن از 
چهار درصد فراتر نرفته اســت(. حضور فعال زنان در مقام های تصمیم گیری در 
نسبت هایی وســیع تر از پیش، مشروط بر اینكه این زنان نمایندگان طبقات و 
اقشــار مختلف زنان در ایران و نمایندگان طیف های متنّوع سیاسی و فرهنگی 
باشند، می تواند قوانین را به نفع زنان و در جهت كاستن از شرایط تبعیض آمیز 
علیه زنان در ســایر حوزه ها )نظیر آموزش، بهداشت، اقتصاد و اشتغال( تغییر 

داده یا ارتقا بخشد.
2.درزمینۀاقتصادومسائلقانونیبازارکار

- رفع تبعیض های موجود در زمینۀ حقوق و مزایا در ازای كار یكســان میان 
زنان و مردان؛

- تأمین امنیت شــغلی برای زنان )به ویژه در پی ایفای نقش مادری و پیرو 
بازگشت به کار ایشان از مرخصی زایمان(؛

- تأمیــن مرخصی زایمان با حفظ حقوق و مزایا در میزان هایی متناســب با 
نیاز زنان شــاغل )با توجه به اینكه در كشــورهای توســعه یافته تر نظیر سوئد، 
نــروژ یا آلمان، این مرخصــی می تواند حتی تا یك ســال ونیم و با برخورداری 
از نســبت قابل توجهــی از كل حقوق ماهیانه بوده و زن و شــوهر هردو بنا به 
مصلحــت خانواده، امــکان انتخاب و بهره مندی از مزایــای مرخصی زایمان را 

می یابند(؛
- عدم اولویت بخشــی بــه مردان برای جــذب در مشــاغل و موقعیت های 
شــغلی، با توجه به اینكه زنان ایران هم اکنون بر اساس آمارهای رسمی، بیش 
از دوازده درصــد از خانوارهــای موجود ایرانی را سرپرســتی می كنند و تأمین 

هزینه های خود و افراد تحت سرپرستی شــان بر عهدۀ ایشان است؛
- تأمین مراكز كاریابی و اشــتغال و حمایت و تشــویق مالی زنان در جهت 
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فعالیت هــای مولد درآمــد و مشــاركت در تعاونی ها و بنگاه هــای تولیدی و 
خدماتــی كه زنان واقع در گروه های مختلف ســنی، تحصیلــی، زنان واقع در 
شــرایط مختلف تأهل و زنان ساكن در مناطق شهری و روستایی را مّدنظر قرار 

دهد؛
- با توجه به دوبرابربودن نرخ بیكاری زنان در مقایســه با مردان، كاســتن از 
غ التحصیل دانشگاهی و نسبت زنان  نابرابری موجود در مورد نســبت زنان فار
شــاغل در بازار كار ایران )كه از 15 درصد تاكنون فراتر نرفته اســت( با توجه به 
توزیع عادالنه تر زنان در سلســله مراتب شغلی و افزایش نسبت زنان در سطوح 

مدیریتی.
3.درزمینۀمسائلاجتماعیدرارتباطباازدواج،خانوادهومناسبات

خانوادگی
- بــا توجه بــه گرایش روزافزون نســل جــوان بــرای همســرگزینی بنا به 
مصلحت اندیشــی فــردی و كمرنگ ترشــدن تدریجــی نقــش والدیــن در امر 
همســرگزینی )و جایگزینــی تدریجی شــیوۀ برون همســری به جای شــیوۀ 
درون همســری( تأمیــن مراكــز معتبر مشــاوره )در ابعــاد متنــّوع حقوقی، 
روان شــناختی، اجتماعی، بهداشــت جنســی و ســالمت و...( پیش و پس از 
ازدواج به منظور آموزش معیارهای مناســب همســرگزینی، لحاظ كردن شروط 
ضمن عقــد و حمایت های مدنــی از زوجه، حّل و فصل اختالفات زناشــویی 
احتمالی و ارتقای ســالمت و رفاه و تفاهم زناشویی، كه می تواند به كاهش یا 

مقابله با آســیب و نیز كاهش طالق و تالشی خانواده منتهی شود؛
- راه انــدازی و تدارك مراكز مشــاوره و اورژانس اجتماعی و حمایت از زنان 
و دختران جوان در زمینۀ انواع خشــونت، تعرض، تبعیض، غفلت و سوء رفتار 
)كه الزم اســت به تفكیك گروه های كودكان و ســالمندان، معلوالن، مبتالیان 
بــه بیماری هایــی چون ایدز و هپاتیــت و افراد درگیر در فقــر و مواد مخدر و 

آسیب دیدگان اجتماعی را دربربگیرد(؛
- رســیدگی به وضعیت زنان بدسرپرست یا زنان سرپرست خانوار و نیازهای 

ایشــان در زمینۀ امنیت، مسكن، اشتغال و توانمندسازی ایشان؛
- رســیدگی بــه وضعیت كودكان )اعم از دختر و پســر( و تأمین شــرایط و 
استانداردهای رفاهی، فراغتی، آموزشی، تغذیه ای و بهداشت جسمانی، روانی 
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و اجتماعی و امنیت ایشــان و محافظت از ایشــان در مقابل تعرض، خشونت 
و اهمــال كاری در خانــواده و مــدارس )به ویژه پیشــگیری از ازدواج زودرس 
دختران، جلوگیری از كار كودك و درگیرشدن ایشان به آسیب هایی چون مواد، 

دخانیات، داروهای روان گردان، رفتارهای پرخطر جنســی و نظایر آن(؛
    در ارتباط با تقویت انسجام خانوادگی و كاهش فاصلۀ میان نسلی، تأمین 
فضاهای گذران اوقات فراغت و ورزش خانوادگی، آموزش ســواد رســانه ای و 
الكترونیك به والدین، تأمین آموزش های مهارت های زندگی و ســبك زندگی 

سالم خانوادگی برای خانواده ها؛
-آگاه ســازی و تشــویق خانواده هــا در جهــت زدودن کلیشــه های ذهنی و 

باورهایی که ترجیح فرزند پســر را بر دختر تشویق و تقویت می کند. 
4.درزمینۀتحصیالتوآموزش

- تشــویق و ترغیب دختران به ادامــۀ تحصیل و ورود به عرصه های آموزش 
متوســطه و عالی در رشته های متنّوع مبرا از تبعیض های جنسیتی؛

- رفع كمبودهای موجود در زمینۀ آموزش در حیطۀ بهداشت بلوغ، مهارت های 
فردی، اجتماعی، ارتباطی، زناشــویی، بهداشت و حقوق باروری زنان و ارتقای 
رفتارهای بهداشــتی نظیــر معاینات منظم، تحّرك بدنی و بهداشــت تغذیه و 

كاربرد ابزارهای پیشــگیری از ابتال به ایدز و سایر بیماری های مقاربتی؛
- نظارت بر شــیوۀ انعکاس مسائل زنان در رسانه ها و کلیشه زدایی و زدودن 

باورهای نادرســت جنسیتی از محتوای رسانه های سنتی و مدرن.
5.درزمینۀعمومیومدیریتشهری

- تأمیــن فضاهای امن در چارچوب طراحی شــهری حســاس به جنســیت 
مطابق با نیازهای ویژۀ زنان وکودکان و توزیع متناسب کاربری های مسکونی، 
تجــاری، فضای ســبز و فضاهای فراغتی، آموزشــی و غیره در ســطح مناطق 
شــهری و همچنین تأمین معابر متناسب با عبور پیاده ها و نورپردازی مناسب 
و ســهولت دسترسی به وســایل ایاب و ذهاب عمومی و نظایر آن در فضاهای 

عمومی در طول ساعات مختلف شبانه روز؛
- توجــه بــه نیازهای ویژۀ زنــان معلول و زنان ســالمند، زنان در شــرایط 
بارداری، بیماری و مشــابه آن از نقطه نظر خدمات بهداشتی در معابر و میادین 
و خیابان ها و فضاهای عمومی و مناسب ســازی معابــر و خطوط ارتباطی در 
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سطح خیابان ها و پل ها و نظایر آن؛
- تأمین و ارتقای نســبت و کیفیت امكانــات و فضاهای ورزش همگانی و 

همچنین حرفه ای و قهرمانی؛
- تجهیز و حمایت از ســازمان های دولتــی و همچنین مردم نهاد حوزۀ زنان 
كه با مشــاركت نیروهای شــاغل و داوطلب زنان، زمینۀ حضور فعال تر زنان را 
در عرصۀ عمومی فراهم آورند و خدماتی را هم برای زنان )اعم از زنان فعال و 
غیرفعال اقتصادی( برحســب نیازهای متنّوعشان )برای ارتقای كیفیت زندگی 

فردی و خانوادگی شان( تدارك ببینند.

پینوشت
1.http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/economies/#economy=IRN 

2. به نقل از دکتر محمود گلزاری، معاون ســابق وزارت ورزش و جوانان

                              انتخابات و مطالبات زنان / شیرین احمدنیا     





   انتخابات و مطالبات رأی اّولی ها
 

          سمیه توحیدلو

     دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران 

1.مقدمه
مســئلۀ انتخابات یکی از مهم ترین مســائل سیاســی این کشــور بوده است. تغییر و 
تحّوالت فضای اجتماعی کشــور به نوع انتخابات هم مرتبط اســت. ماهیت انتخابات 
ریاســت جمهوری با انتخابات مجلس شــورای اســالمی کاماًل متفاوت است. هرچقدر 
انتخابــات ریاســت جمهوری خصیصــۀ مّلی دارد، انتخابات مجلس بخشــی اســت و 
تحت تأثیــر نیازها و خواســته های اســتان ها و شهرســتان های مختلف قــرار دارد. از 
ایــن رو، انتخابات مجلس به دلیــل منطقه ای بودن ماهیت اجتماعی تری به نســبت 
انتخابــات ریاســت جمهوری دارد. هرچند که رویکردهای سیاســی اکثریت نمایندگان 
در مجلس شــورای اســالمی در معادالت سیاســی روز بســیار بااهمیت اســت، آنچه 
باعث چینش نمایندگان خواهد شــد، ویژگی های منطقه ای و بخشــی اســت. از این 
 رو اســت که در میانۀ مســائل اجتماعی، نیازهای اقشار و اصناف گوناگون بسیار مهم 
خواهد بود و یکی از پردامنه ترین اقشــار که اهمیت ایشــان نه تنها گستردگی آن، که 
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میزان تأثیرگذاری ایشــان در جامعه اســت، جوانان هستند. جوانان و کسانی که برای 
نخســتین بار پــای صندوق های رأی می روند، همواره در انتخابات از اهمیت بســیاری 
برخوردار بوده اند، چراکه شور و حال هر انتخابات به شوری باز می گردد که در میان این 
نســل به وجود می آید و انتخابات بی رونق انتخابی اســت که جوانان و رأی اّولی ها با 
آن هم داستان نیستند. از طرف دیگر، مجلس مقبول مجلسی است که بتواند نیازهای 
این دســته از جوانان را که کم تعداد هم نیســتند، محّقق سازد. لذا، شناخت مطالبات 

این گروه سخت و مورد نیاز است. 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی در ایــن دوره دارای حــدود 23 درصد رأی اّولی 
ا ســت. این رقم به نســبت انتخابات گذشــته رقم باالیی اســت که مجموعۀ پانزده  تا 
بیست و دوساله ها را دربرمی گیرد.1 با توجه به اینکه در انتخابات گذشتۀ مجلس شورای 
اســالمی، حداقل سن مورد نیاز برای رأی دادن هجده ســال بود و این رقم احتمااًل به 
رقم پیشین خود پانزده سال بازخواهد گشت، لذا در این  صورت جوانانی که چهار سال 
گذشته هنوز هجده سال را به اتمام نرسانده بودند و امکان رأی دادن نداشتند، پس از 
گذشــت چهار سال هنوز جزو رأی اّولی های مجلس شورای اسالمی خواهند بود. البته، 
شــایان ذکر اســت که حداقل ســن برای مجلس خبرگان از گذشــته پانزده سال تمام 
بوده که طبیعی اســت درصد رأی اّولی ها در این انتخابــات پایین تر خواهد بود. رجوع 
به نتایج سرشــماری سال 90 و بررسی جمعیت شناختی آن نشان می دهد که واجدین 
شــرایط رأی دادن حدودًا )با تخمین کســانی که در طی این ســال ها از دنیا رفته اند( 
57 میلیــون نفــر خواهد بــود، که باز هم با تخمین، تعداد کســانی کــه در بازه پانزده 
تا بیســت ودو ســال قرار می گیرند حدود سیزده میلیون و دویســت هزار نفر می شوند. 
بنابراین، جمعیت رأی اّولی این دوره به نســبت دوره های پیشــین درصد قابل توجهی 

را دربرمی گیرد. 
با توجه به ســنین یادشــده، در واقع بررســی ویژگی ها و مطالبات جوانان در سنین 
دبیرســتان و دورۀ کارشناسی در دانشگاه ها اولویت مقالۀ حاضر است. قبل از پرداختن 
به ویژگی های سیاســی این نسل، که می توان مطالبات مستقیم ایشان را از انتخابات 
در ذیل آن به دســت آورد، بررسی شــرایط و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی این نسل 
بســیار بااهمیت است، چراکه ایشــان جوانِی جهانی شــده را در دنیای جدید ارتباطی 
تجربه می کنند و ســبک زندگی و خواسته هایشــان از زندگی بسیار متفاوت تر از نسل 

پیشینشان گشته است. 
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برای شناخت بیشتر این نسل عالوه بر گفتگو2 و مطالعۀ کارهای انجام شده درزمینۀ 
جوانــان و نوجوانان، بــه ارزش ها و نگرش هــای جوانان در دو ســال 1390 )با حجم 
نمونــۀ 6400( و 1392 )با حجم نمونــۀ 16000(، که وزارت ورزش و جوانان انجام داده، 
رجوع شــد. تالش گردیده نتایج تفکیک شده برای سنین 15 تا 19 ساله در هردوی این 
نگرش ســنجی ها )28 درصد جمعیت سال 90 و 30.6 درصد پیمایش سال 1392( مورد 
توجه قرار گیرد. طبیعی اســت این بازه   ســنی محدودۀ مورد مطالعۀ ما را دربرمی گیرد 

و از طرفی می تواند روند تغییرات را نیز در طی این ســالیان مورد توجه قرار دهد.3 
2.سیمایفکریوعملیرأیاّولیها

به جهت شــناخت بهتر جوانان، در وهلۀ نخست باید باورها و اعتقادات ایشان را مورد 
توجــه قرار داد. می توان این ارزش ها را به ارزش های دینــی، مّلی، انقالبی و فردی یا 
خانوادگی تقسیم کرد. از سوی دیگر، جایگاه آن ارزش ها را در نظر و در عمل به تفکیک 
مورد توجه قرار داد، چراکه بســیار اتفاق افتاده که افراد به رغم باور نظری به چیزی، به 
گونه ای دیگر رفتار کرده اند؛ یا اینکه نظری را مورد پســندتر می دانند و به رغم عدم باور 

به آن گزارشش خواهند کرد. 
در زمینــۀ ارزش های دینــی، 46 درصد از ایشــان معیار تشــخیص مذهبی بودن را 
»انجام درســت وظیفه و وفای به عهد« می دانند. این گزینه یکی از گویه های پرسشی 
بوده که گویه های دیگر آن ظاهر دینداری و عمل به مناســک دینی بوده اســت. حدود 
60 درصد خود را در حد متوســط مذهبی دانســته و 25 درصد هــم خود را در حد زیاد 
مذهبی  می دانند. این رقم در پیمایش های پیشــین کمی بیشــتر گزارش شــده است. 
رقــم مذهبی بودن زیاد برای بازه ســنی مورد مطالعۀ ما ســه تا چهــار درصد از مابقی 
سن ها بیشتر بوده است. 44 درصد از افراد درون این سن )چهار درصد باالی متوسط( 
جزو کســانی هستند که اذعان کرده اند منظم نماز می خوانند )این رقم در تحقیق سال 
90 برای همین بازه  ســنی 53 درصد است( و نزدیک 32 درصد گفته اند نماز می خوانند 
اما نه به شکل منظم. از این نفرات، معتقدان به معاد،  امربه معروف، باور به اخالق در 
کنار دینداری و... نســبت باالی 70 درصد را دربرمی گیرند، اما 83 درصد از همین گروه 
که باورهای دینی ایشــان به نســبت باالست، در زمینۀ مسئولیت های حکومتی بر این 
باورند که »مسئوالن حکومتی باید کاردان باشند و نیازی به مذهبی بودنشان نیست« 

تنها چهار درصد با این گویه مخالفت کرده اند. 
برگــزاری برنامه ها و مناســبت های مّلــی )80 درصد( و حضــور در عرصه های دفاع 
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از کشــور )68 درصد( مورد نظــر این گروه از جوانان بوده اســت. دفاع 55 درصدی از 
فلســطین، باور 63 درصــدی به والیت فقیه جزو ارزش هــای انقالبی مورد پذیرش در 
این گروه بوده اســت، هرچنــد باور به جدایی دین از سیاســت 43 درصد موافق و32 
درصد مخالف داشــته است. در مجموع، 72 درصد از این گروه از جمهوریت نظام دفاع 
کرده انــد. جوانانی که باور به دینداری و ارزش مداری را به شــکل نظری و در ظاهر امر 
پذیرفته اند و حتی ارزش های هویت بخش انقالبی را مورد توجه قرار داده اند، جمهوریت 
را برای پیشــبرد صحیح امور نظام بر اسالمیت مقدم دانسته اند. مذهبی بودن برایشان 
با کاردانی و ادای عهد معنادار اســت و اگر اسالمیتی برای نظام متصّور است، باید آن 

را در کاردانی مســئولینش دنبال کرد و ظواهر مورد پذیرش نخواهد بود. 
اما در زمینۀ فردی و هویتی، 36 درصد آرزو داشــته اند فرد دیگری باشــند )این رقم 
در سال نود 29 درصد گزارش شده(، که البته با افزایش سن این گزینه به مقدار اندکی 
کاهش خواهد یافت، اما 61 درصد ایشان خود را توانمند می دانند. رضایت از وضعیت 
خانوادگی، همبســتگی درون خانواده و تکیه بــه خانواده و حتی اصالت خانوادگی در 
زمینۀ ازدواج نمرات خوبی دارد، اما در ســنین پایین تر، دوستان و همساالن بیشترین 
تأثیر را برروی جوانان داشــته اند؛ آن قدر که به نظر می رســد پذیرش همدلی همساالن 
به حدی اســت که کمتر جوانان امکان نه گفتن به دوســتان خــود را دارند. از تطبیق 
پژوهش هــا به نظر می رســد خانواده به  صــورت تکیه گاه عاطفــی و روانی مورد توجه 
اســت، اما شــکاف ها و اختالف نظرها بین والدین و جوانان آن قدر هست که نیمی از 

ایشان عالقه مند به استقالل از خانواده باشند. 
اشــتغال، درآمد و اوضــاع اقتصادی مهم ترین عواملی هســتند که جوانان از طریق 
تحصیل یا حتی ازدواج و... به دنبال آن هستند. فاصلۀ این خواسته ها تا خواسته های 
دیگر آن قدر باالســت که بتوان از دیگر خواســته های ایشــان چشــم پوشید. حتی، در 
خواســته های اجتماعی که علت مهاجرت را برای ایشان ایجاد می کند، این رسیدن به 
امنیت در معنای عام و امنیت اقتصادی در معنای خاص آن است که جاذبۀ مهاجرت 
را برای ایشــان افزایش می دهد. بیش از 80 درصد از جوانان خواســته های اشتغال و 
حتــی خواســته های فراغتی خود را از دولت و در معنای عــام آن نظام طلب می کنند 
و باوری به امکان رشــد و پیشــرفت از خارج از مســیرهای منتهی بــه دولت ندارند. 
بی اعتمادی و ناامیدی در زمینۀ اشــتغال تا آنجاست که 87 درصد از ایشان باور دارند 
که میّسرشــدن اشــتغال تنها با سفارش و پارتی میّسر اســت و کمتر از چهار درصد با 
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این گزینه مخالف هســتند. حتی به باور جوانان، کاستن از آسیب های اجتماعی نه با 
تالش نیروی انتظامی، نه با عملکرد روحانیت و نهاد دین، که بیشــتر با اشــتغال )31 
درصد( و افزایش ســرگرمی و تفریحات )25 درصد( و بعــد از آن خانواده )15 درصد( 

امکان پذیر است. 
برای نســلی که آینده را در اشــتغال برای کسب فراغت بیشتر و فراغت را برای کسب 
لذت بیشتر جست وجو می کند، کار ارزش فی نفسه نیست. اما، کار باید به  گونه ای باشد 
که امکان لذت را ایجاد کند. این لذت ها گاهی ناهنجاری های اجتماعی هم هســتند. 
باور به شــیوع 64 درصدی مواد مخدر سنتی مثل تریاک و هروئین، 75 درصدی مواد 
صنعتی مثل شیشه و کراک، 71 درصدی مشروبات الکلی، مصرف 70 درصدی قرص ها 
و داروهای منجر به افزایش میل جنســی یا تناســب اندام، شــیوع 68 درصدی روابط 
جنســی خارج از روابط زناشــویی در جامعه ای که زندگی می کنند، چیزی نیســت که 
بتوان به راحتی از آن گذشــت )این آمار حدودًا در سال 90 هم تکرار شده است(؛ گویی 
چنین جامعه ای تنها میدان رقابت برای کســب لذت به هر ترتیب ممکن شــده است. 
این باور به وضعیت جامعه را می توان در کنار آمارهای رســمی شــیوع واقعی مصرف 
ســیگار، مواد مخدر، مشــروبات الکلی و... در جامعه قرار داد. تصّور از شیوع چیزی در 
جامعه، تنّزل قبح رفتار ناســالم در ســبک زندگی را به دنبال خواهد داشت که همین 
امر عاملی در افزایش مصرف خواهد شــد. از طرف دیگر، پژوهش ها نشــان داده است 
که »انجام یك رفتار غیربهداشــتی سبب تســهیل رفتار غیربهداشتی دیگر خواهد شد؛ 
به عبارتی دیگر، عدم ارزش گذاری به ســبك زندگی سالم حالتی سریالی دارد و انجام 
یك رفتار غیربهداشــتی، زشتی رفتار غیربهداشتی دیگر را كاهش می دهد« )زارعیان و 
دیگران، 1386(؛ به عنوان مثال، موارد زیر گویه های تقریبًا اثبات شــده ای هستند که: 
»همۀ آنهایی كه به مواد مخدر معتاد شــده اند، در ابتدا فقط ســیگار می كشیدند« و یا 

»نوجوانی كه مشــروب می خورد، بیشتر از دیگران در خیابان دعوا می كند:
»وجه دیگر اهمیت یافتن فراغت در جامعۀ مدرن، زیباسازی زندگی روزمره است. جوانان 
مدرن بیش از پیش نگران و عالقه مند به زیبایی و ظاهر و تجارب لذت بخشی هستند که از 
فراغت حاصل می شود و به دیگر عرصه های زندگی آنها رخنه می کند. به قول چانی، همچنان 
که سبک های زندگی، شخصیت و احساسات ما را شکل می دهد و همچنان که زندگی روزمره 
زیبا می شود، دالیل بسیاری برای نگرانی نسبت به ظاهر خود می یابیم و احساس می کنیم 

که هویتمان در معرض خطرند« )ذکایی، 1390(.
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ناامیدی از آیندۀ کاری و شــغلی، باور ناهنجارمند از جامعه در کنار اعتماد اجتماعی 
بســیار پایین در این نسل معنای دوچندان می یابد. آن قدر که می توان از تنّزل سرمایۀ 
اجتماعی در این کشــور به راحتی ســخن گفت. جدول زیر نمونــه ای از کاهش اعتماد 

اجتماعی است.
جدول 1. ارزش های اجتماعی مورد نظر جوانان 15 تا 19 ســاله4

کلمخالفبینابینموافقسؤال
84.210.85100این روزها پول حرف اول را در جامعه می زند.

58.120.721.2100در شرایط فعلی هرکس باید به فکر خودش باشد.
75.817.86.4100مردم در روابط اجتماعی شان با یکدیگر صادق نیستند.

در کنــار آمارهــای باال، بی عالقگی به کار سیاســی یــا حزبی قانونــی )73 درصد(، 
بی اعتمــادی بــه دولت جهت واگذاری امــور به جوانان )70 درصد(5 و ارزش بیشــتر 

پارتی بازی به نســبت فعالیت های اجتماعی )70 درصد( را نیز می توان اضافه کرد.6
مرور آمارهای ســالیان پیــش و ارزش های جوانان و نوجوانان در این ســن حاکی 
از کاهش مداوم ســرمایۀ اجتماعی و ناامیدی فزاینده در میان این نســل است؛ نسل 
جوانی که افســردگی اجتماعی یا همین عدم قبول مســئولیت های اجتماعی را پیشۀ 
خود ساخته است. در واقع، می توان گفت همین جوانانی که دین و ارزش های مّلی و 
انقالبی در نظریه مورد توجهشــان است، یا اینکه تصّور می کنند باید در دنیای حقیقی 
چنینی بازنمودی داشــته باشــند، در عمل درون خود خزیده انــد و کمترین اعتماد به 
دیگری در آنها وجود ندارد؛ عالقه مند به مشــارکت نیستند مگر آنکه به یقین برسند که 
حضورشــان می تواند اندکی در آرمان امنیت، اشتغال، فراغت و لذت برایشان پیشرفت 
داشــته باشــد. این جماعت دنیای جدیدی را برای ساختن و ارتباط اجتماعی برگزیده 

است. 
بوی  و  رنگ  هیچگاه  خاصی که  زندگی  سبک   ،  )Virtual Life(مجازی زندگی  فضای  »در 
این فضا که مرز هم  به خود نخواهد گرفت، شکل می گیرد. در  را  واقعیت و تجسم مادی 
به  و هیچ کس،  به حساب می آیند    )Interactor(متعامل نوعی یک  به  نمی شناسد، همه 
خاطر آنکه از کشوری خاص است، مورد بازخواست قرار نمی گیرد، بلکه بیشتر به خاطر آنچه 

هست، مورد ارتباط قرار می گیرد« )فیلیپ روزدال، 1392، به نقل از ذکایی 1390(.

یک اجتماع مجازی دارای اجزائی اســت که عبارت اند از: روابط بین فردی که شبکۀ 
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اجتماعی را می سازد، دسترسی آسان و آزاد به اطالعات، مالقات های شخصی، دیالوگ 
و بازخورد و تقسیم جزئیات، یک تاریخ مشترک.

فضای مجازی و اینترنت، زندگی دوم ایشان است. استفاده ای 70 درصدی از اینترنت 
که بیشــتر صرف ارتباطات اجتماعی و شبکه های اجتماعی شده، نمود بارز این تغییر 
اســت. طبیعی  است که این درصد در شهرهای بزرگ بیشــتر هم خواهد بود. جوانانی 
که برای دورزدن اقتدار نظام در فضای مجازی از فیلترشــکن اســتفاده می کنند )بیش 
از 90 درصد( و این دنیا را بیشتر برای سرگرمی و تفریح )53 درصد( و ارتباط متنّوع و 
جدید )30 درصد( می پذیرند. این جوانان شاید هنوز در زندگی حقیقی خود صداوسیما 
را مرجع قرار دهند )45 درصد(، اما اصل مشارکت و ارتباط خود را به فضاهای مجازی 
کشانده اند؛ فضایی که بسته به شبکۀ مورد استفاده شان نیز تفاوت های عمده ای در آن 
وجود دارد. نه تنها حضور نفس ارتباطات مجازی تفاوت های بســیاری در نسل گذشته 
ایجاد کرده اســت، بلکه حضور در چه شــبکه ای و چگونگی حضــور در فضای مجازی 
هــم روابط و هویت های متنّوعی را آفریده اســت. »عضویت در شــبکه های اجتماعی 
اینترنتی امروزه به عنوان یکی از شــاخصه های رسیدن به سن بلوغ محسوب می شود 
و میل به تعداد دوســتان زیاد صرف نظر از کیفیت دوستی یکی از تأثیرات شبکه های 

اجتماعی اینترنتی در ســبک زندگی جوانان است« )افراسیابی، 1392: 49(. 
هرچند حضور در فضای مجازی باعث ارتباط گســترده با دنیا شده و به جهانی شدن 
جوانی کمک شــایانی کرده اســت، هنوز ارتباطات مجازی جوانــان ایرانی در محدودۀ 
ایرانیان داخلی و خارجی باقی مانده و ارتباط جهانی شــان با واســطه انجام می شود. 
ناآشــنایی با زبان و فهــم از زبان بین المللی همچنان مشــکل بزرگ ایرانیان اســت. 
همین مهم گاهی باعث می شــود ظاهر برخی از فرهنگ ها و عملکردها به راحتی بدون 
ماهیــت و محتوای آن منتقل گردد. آشــنایی با زبان در حد تحصیالت رســمی وجود 
دارد، اما ارتباط بیشتر نیاز به زبان آموزی گسترده تری دارد که طبق آمار تنها 30 درصد 
از جوانان این آموزش را می پذیرند، که البته این رقم در سنین پایین تر بیش از سنین 

باالتر اســت و نسل های جدیدتر بیشتر به زبان آموزی اهمیت می دهند. 
از طــرف دیگــر، توجه به نوع گســترش شــبکه های اجتماعی اهمیــت دارد. انواع 
پســت های الکترونیکــی فراگیرتریــن زمینۀ کاربری در اینترنت اســت. امــا، در بین 
شــبکه های اجتماعی که ارتباط دوسویه  و فعال را امکان پذیر کرده است، ابتدا اورکات 
و یاهو 360 درجه در بین ایرانیان فراگیر شد. به تبع این دو شبکه، مشابه های داخلی 
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مثــل کلوپ پدید آمد. نخســتین تجربۀ فیلترینــگ برای حجم کثیــری از ایرانیان با 
اورکات بــود که کلوپ در این فضا جای بازکرد. وجود ســایت هایی که امکان گذشــتن 
از فیلتر را می داد در این دوره بیشــتر بود. ویژگی اصلی این شــبکه ها نوشــتاری بودن 
آنها بود و مولتی مدیا هنوز جا نیفتاده نبود. روابط نوشــتاری و گفت  و  شنودی )چت( 
بــود که همین مهم بعدها با آمدن تکنولــوژی پیام کوتاه خارج از فضای اینترنت هم 
دنبال شد. به مرور، شبکه های دیگری در فضای مجازی مورد توجه ایرانیان قرار گرفت.

YouTube ،Facebook ،Friendfeed ،Bloger’s ،Picasso و... انواع شبکه های مورد 
اســتفاده بودند که خیلی زود فیلتر شــدند. یوتیوب گزیده های تصویری را با هر حجم 
و زمــان همخــوان می کرد و شــبکه های دیگر متــن و تصویر و فیلــم را نیز همخوان 
می کردند. ویژگی اصلی این شــبکه ها و شــبکه های مشــابه این بود که هر فرد هویت 
کامــل خود را در آن بازنمایی می کرد و عالیق را نشــان می داد و روابط و دوســتی ها 
شکل می گرفت. فرصت برای ارائۀ اطالعات و ثبت لحظه ها در این شبکه ها زیادتر بود. 
شــبکه های این چنین در حال حاضر مورد توجه جوانان سنین باالتر قرار گرفته و نسل 

نوجوان و رأی اّولی ها حتی از این شــبکه ها کوچ کرده اند. 
اندروید، تلفن های همراه هوشــمند و انواع برنامه های کاربردی روی آن، شبکه های 
متنــّوع و جدیــدی را با خود به همراه داشــته، انتخاب اول بخش زیــادی از ایرانیان 
اعــم از جوان و غیرجوان شــده اســت؛ ارتباطــات مکتــوب و مولتی مدیایی و روابط 
ســریع و همه جایــی. در بین همۀ این افزونه ها، نســل جدید بــرای بازنمایی هویتی 
خود اینســتاگرام را که فیلتر نیســت، بیش از سایرین انتخاب کرده است؛ رسانه ای که 
همان گونه که جوانان می خواهند از زندگی شــان، آرزوهایشــان و... بازنمایی می کند. 
نمود هر فرد یا در هر لحظه اســت و حداکثر زمان برای صحنه ســازی 15 ثانیه اســت. 
در این شــرایط می توان هویت مطلوب و آرمانی را ســاخت و با دیگران به اشــتراک 
گذاشــت و این تفاوت اساسی این رسانه با رســانه های پیشین است. پسند دیگران و 
طرفــداری دیگران )الیک( اولین اصل در این بازنمایی اســت. انواع کمپین ها و انواع 
فضاســازی ها و نظردهی های جمعی و نســلی در این فضــای الیه الیه و تودرتو وجود 
دارد. فضایــی که رد نســل نوجوان ایرانی و خواســته هایش را می توان ســراغ گرفت. 
همیــن تفاوت در بازنمایی های شــبکه های اجتماعی، بازنمود هویتی نســل ها را نیز 
متفاوت ســاخته است. مســئلۀ نسل جدید ســبک زندگی و بازنمود آن در شبکه های 

اجتماعی اســت؛ سبک زندگی ای که هم هویت بخش است و هم متمایزکننده. 
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گاهی هویت اجتماعی فرد در جامعۀ غربی و سبک زندگی را فعالیت های نظام مندی 
تعریف می کنند که از ذوق و ســلیقۀ فرد سرچشــمه می گیرد و بیشــتر جنبۀ عینی و 
خارجی داشته و در عین حال به صورت نمادین به فرد هویت می بخشد و بدین ترتیب 

میان قشــرهای مختلف اجتماعی تمایز پدید می آورد )بوردیو،1390: 286 و 337(.
می توان چنین ارزیابی کرد که:

بازاندیشی، تقویت فردیت  انتقالی بودن احساسات و عواطف، دادن فرصت  »ریسک پذیری، 
ایجاد تعارض، دوسویگی و بحران  انتخابی بودن، سیال ساختن هویت،  و استقالل عمل و 
دنیای  حقیقی، خصوصی کردن  و  عمومی  فضای  برخی کاستی های  جبران کردن  هویت،  در 
زندگی، فراغتی ساختن رسانه و فردی ساختن هویت، پیچیدگی در هویت، زیباسازی زندگی 
روزمره، کسب سریع تجارب مربوط به بزرگسالی، جزء جزء کردن هویت، افسون زدایی از برخی 
جاذبه های زندگی غربی، ایجاد تمایز، ارزشمندکردن تمایز و اهمیت دادن به سبک زندگی از 
و گرایش های جوانان محسوب  ارزش ها، هویت  بر  مفروض فضای مجازی  تأثیرات  جمله 

می شوند« )ذکایی، 1390(.

ســبک زندگی باارزش تر ســبک زندگی با مصرف بیشتر اســت که قابلیت بازنمایی 
بهتــری دارد. در همیــن فضا این بازنمود ثروت، متضاد خــود را هم آفریده و گروهی 
بــه نقد بی رحمانۀ ثروت می پردازند و مرده و زندۀ افراد هم چندان اهمیت ندارد.7 اگر 
فضای رســانه ای و بازنمودی از وضع زندگی و مصرف که توســط شبکه های اجتماعی 
به تصویر کشــیده می شــود، نادیده بگیریم و از ســبک زندگی نوجوانان و جوانان این 

نســل پرسش کنیم، نكتۀ قابل توجهی به دست می آید:
شكل  به  زندگی  سبك  شكل دهندۀ  ذهنیات  بیان  در  تحقیق  در  مشاركت كنندگان  »اغلب 
پررنگ تری بر رفتارهای ناسالم تأكید دارند. این نكته بدین معناست كه ایشان سبك زندگی 
سالم را در فقدان رفتارهای غیربهداشتی فرض می كنند. به عبارت دیگر، نگاه و ساختاری كه 
سبك زندگی نوجوانان را تشكیل می دهد بیش از آنكه دارای ماهیت ایجابی باشد، رویكردی 

سلبی است« )زارعیان و دیگران، 1386(.

و آنچه ســبک زندگی ناســالم را از دید ایشــان می ســازد، لذت جویی، باور و عقاید 
ناســالم، تصلب و تلطیف خانواده، فرهنگ و اجتماع به شــکل اصلی و ناتوانی در نه 
گفتن، کنجکاوی، غریزه های مخاطره آمیز، تنّزل قبح رفتار ناســالم، ساختار غلط قدرت 

و... به شکل فرعی است )همان(.
این جریان زندگی جدید و جذاب تری را برای نسل جدید آفریده که آزادی اجتماعی 
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مــورد توجهــش را در فضای مجازی و در تودرتوی اینترنت یافته اســت؛ زندگی ای که 
بــه جوان آموخته هیچ اقتــداری را نپذیرد و دخالت در زندگی و ســبک زندگی اش را 
بــرای هیچ فردی حتی خانواده حق نداند. جوانانی که از دولت تســهیالت می خواهند 
و بس؛ تســهیالتی که امنیت و آینده شــان را به جهت فراغت و لذت بیشتر در زندگی 
بســازد. دولت شیر بزرگی است که نباید به آن نزدیک شد،  پا روی دمش گذاشت، با او 
مخالفت کرد، تا جایی که بتوانند به اندک خواسته های خود برسند. در این نسل آرزوی 
جمعی، مشــارکت برای رســیدن به این آرزو در فضای اجتماعی در شــرایط معمولی 
معنادار نیست. فعالیت های اجتماعی و حضور در نهادهای مدنی به نسبت جوانان در 
سال های گذشته به شدت کاهش یافته است )آمارهای رسمی و واقعی وزارت جوانان 
گویای این مهم اســت(. این قاعدۀ دوری و دوســتی است، مگر لحظه ها و زمان هایی 
که بتواند ایشــان را همراه کند، ارزش های فردی و جمعی را متحد کند و آیندۀ بهتر را 

به تصویر بکشد. 
3.مطالباترأیاّولیها

همان گونه که پیش تر گفته شــد، نســل 15 تا 22 ســاله ای که در ایــن انتخابات به 
عنوان رأی اّولی شناخته می شود، نسلی است در جست وجوی کار برای فراغت و فراغت 
برای لذت. مال جویی، اشــتغال، امنیت اقتصادی و آیندۀ بهتر مالی برای رســیدن به 
خواسته ها و آرزوها در صدر خواسته های او است. این گروه از جوانان به علت هجرت 
بــه درون و بــه زندگی دومی که در فضای مجازی برای خود ســاخته اند، مشــارکت و 
برون داد اجتماعی بیرونی را برای خود برنگزیده اند و مهم ترین دغدغۀ ایشــان انتخاب 
سبک زندگی مطلوب و بازنمایی آن به هر ترتیب و روشی است که امکان پذیر است و 
تنها جاهایی که بروز و ظهور ایشــان به وضوح دیده می شود، جایی است که این منافع 
خود را نشــان می دهد؛ نســلی که در پایین ترین ســطح اعتماد اجتماعی و مشــارکت 
اجتماعی اســت. بــه دالیل مختلف هیچ گونه نهادی در بین ایشــان شــکل نگرفته و 
عنصر هویت جمعی مشــترک، آگاهی جمعی و تالش ایدئولوژیک برای رفع مشکالت 
جمعی در بین ایشــان یا غایب یا بســیار کمرنگ اســت. از این  رو، خواسته های این 
نســل به سختی برای مسئوالن امر شفاف خواهد شــد و متأسفانه آموزش های رسمی 
باعث شــده دوگانگی عمیقی بین نگاه های نظری ارائه شده و آنچه بدان عمل می کنند 

وجود داشته باشد. 
برخالف تصّور قبل که جوانان را پیشــرو در امر انتخابات و شورآفرینی های سیاسی 
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می دانســتند، این نسل تا درگیر جّو و شور انتخاباتی نشود، به صحنه نخواهد آمد و تا 
محدودۀ تعریف شدۀ ـ اغلب مجازی  ـ شــان تهدید و تحدید نگردد، کاری به عرصه های 
حقیقی زندگی سیاســی و اجتماعی نخواهند داشــت. شاید مهم ترین خواسته شان در 
زمینه های اجتماعی از نهادهای مرتبط با نظام این باشد که: »دست از سرشان بردارند 
و دخالتی در ســبک زندگی و نحوۀ زیســت ایشان نداشته باشند« و درعوض به دنبال 
مطالبات اقتصادی شــان از کار و شــغل و... هستند. سیاســت به تنهایی موضوع نسل 
حاضر نیست مگر اینکه به زندگی مجازی ایشان و یا تسهیالت الزم برای کار و فراغت 
مرتبط شود. مطالبات  بخشی نیز می تواند در کنار مطالبات باال جایی باز کنند، هرچند 
آمارها نشان می دهد که تفاوت بین مناطق مختلف به علت فراگیری اینترنت و رسانه 

بسیار کم شده است. 
به رسمیت شناختن جوانی و تفاوتی که با نسل های پیشین دارند، به رسمیت شناختن 
فراغت، لذت ها و مصرف و در یک کالم سبک زندگی ایشان که حتی با شعار آزادی های 
اجتماعی نســل قبل از خود نیز تا اندازه ای متفاوت اســت و تالش برای رفاه بیشتر و 
زندگی بهتر، مهم ترین خواســتۀ رأی  اّولی های این انتخابات است. مابقی فرعی است 

برای محّقق شدن این اصل.

پینوشت
1. البتــه الزم به توضیح اســت که تا زمــان نگارش مقاله، قانون جدید انتخابــات مصّوب نگردیده و 

حداقل ســن برای انتخابات خبرگان پانزده ســال و انتخابات مجلس شورای اسالمی 18 سال است. 

تالش مجلس محترم بر این اســت که بتواند کف ســن رأی دادن در هر دو انتخابات یکســان باشــد. 

در مــرداد ماه 1394، کلیات طرح دوفوریتی اصالح قانون انتخابات در مجلس رأی آورده اســت، اما 

دربارۀ یکی از جزئیات آن که ســن رأی دادن بوده، عالقه مندی مجلس بر آن شــده که تغییر ســن در 

جلســۀ دوره ای مجلس خبرگان مطرح شــده و افزایش سن در آن انتخابات مّدنظر قرار گیرد. مجلس 

خبرگان پیش تر با افزایش ســن مخالف بوده و پانزده ســال را ســن شــرعی و قانونی بلوغ در افراد 

دانسته است. در ضمن، در اجالس گذشته نیز اشاره ای به اصالح این قانون نشده است. ذکر سن 15 

تا 22 سال با فرض کاهش سن رأی دهندگان در مجلس اتفاق افتاده و اگر غیر این صورت پذیرد، سن 

ر أی اّولی ها همان 18 تا  22 خواهد بود. درصد رأی اّولی ها کاســته خواهد شد، اما تفاوتی در آمارها و 

مشــخصات و خواسته های این نسل ایجاد نخواهد شد.

2. برای شــناخت هرچه بیشــتر این نسل، تالش شد از طریق فضای مجازی با اعضای خود نسل و یا 
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با اولیا، معلمان یا کســانی که به نوعی در ارتباط مســتقیم با این نسل هستند گفتگو شود.

3. به جهت غیریکســانی و بعضًا عدم دقت در پیمایش ها، تالش شــده نتایج ارائه شــده به اســتناد 

پیمایش ســال 1392 باشــد و برخی تفاوت ها، نکات بارز یا قابل ارائه از پژوهش ســال 1390 ارائه 

گردد. الزم به توضیح اســت که وزارت ورزش یا سازمان مّلی جوانان قدیم در بازه های دوساله اقدام 

به جمع آوری ارزش ها و نگرش های جوانان کرده اســت. تالش شد که نیم نگاهی به نتایج سال های 

گذشته برای نوشتن این مقاله وجود داشته باشد. 

4. ارزش هــا و نگرش های مّلی جوانان )1392(. وزارت ورزش و جوانان. 

5. مطابق آمارهای ارائه شده، اعتقاد به اینکه دولت به جوانان اعتماد نمی کند، در سال 90 حدود 57 

درصد موافق داشــته است. تصّور از بی اعتمادی به جوانان مدام در حال افزایش بوده است. 

6. درصدها فقط موافقان و خیلی موافقان را نشــان داده و بی نظرها و نظرهای متوســط هم در کنار 

مخالف ها گذاشــته شده است. اگر قرار به محاســبۀ مخالفان این جمالت بود، درصدها بسیار بسیار 

پایین و میزان مشــارکت و اعتماد اجتماعی بسیار ناچیز می شد. 

7. به جریانات صفحات بچه پولدار ها، مرگ دختر پورشه ســوار، مرگ بازیگر و پســر تهیه کنندۀ مشهور 

و... می توان ارجاع داد.
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   انتخابات، آموزش عمومی و مسئلۀ آب
 

          جبار رحمانی

     عضو هیئت علمی انسان شناسی پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی 

یکی از مهم ترین ابعاد فضای انتخابی در ایران، شــعارهای انتخاباتی اســت که به خوبی 
فضای عمومی دغدغه ها و نیازهای مردمی و مکانیســم های پرداختن به آنها را در رابطه 
با قدرت سیاســی نشــان می دهد. تجربۀ عمومی از انتخابات بیانگر نوعی تعلیق قدرت 
و واژگون شــدن رابطۀ باالدســتی و پایین دستی است. همیشــه مردم هستند که برای 
امورشان ســراغ مقامات می روند، ولی این بار مسیر حرکت برعکس است؛ کسی که مقام 
بلندپایه ای )نمایندۀ مجلس/ خبرگان/ ریاســت جمهوری یا حتی شورای اسالمی( است، 
به ســراغ مردم مــی رود تا رأی جمع کند. در این فضای تعلیــق قدرت و رابطۀ معکوس 
اســت که نیازها و دغدغه های مردمی به شــعارهای انتخابات تبدیل می شوند تا بتوان 
فضای فکری ـ عاطفی رأی دهندگان را به ســمت کاندیدای خاص جلب کنند. به همین 
دلیل شــعارهای انتخاباتی بیانگــر ذهنیت، دغدغه، خواســته ها و اولویت های مردم و 

سپس صاحبان قدرت است.
تجربــۀ موجود بیانگر حســی از توخالی بودن شــعارهای انتخاباتی و خلف وعده پس 
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از آن اســت. حداقل در سطح نمایندگی مجلس و شــورا، انتخابات به یک بازی صوری 
غ از مسئلۀ صداقت و عدم صداقت کاندیداها، بخشی از این مسئله  تبدیل شده است. فار
ناشــی از ناآگاهی دقیق مــردم از نیازها و مهم تر از همه راه های حل و مکانیســم های 
پیگیری آن است. به همین دلیل دغدغه ها در نهایت به شعارهای ضعیف و سطحی بدل 
می شوند که به راحتی قابل تخلف و فراموشی خواهند بود. در نتیجۀ این شرایط، با نوعی 
شعارزدگی بی محتوا و بی اثر مواجه می شویم که نه مردم می دانند دقیقًا چه می خواهند 
و صرفًا ایده های کلی و متکثری دارند و مبهم هم هست و نه کاندیداها دقیقًا می دانند 

چه قولی داده اند و لذا به راحتی از زیر بار مسئولیت می توانند شانه خالی کنند.
از ســوی دیگر، عمومًا مهم ترین معنای انتخابات برای حکومت بازتولید مشــروعیت 
ایدئولوژی و هژمونی خودش اســت و این مسئله در عریان ترین وجه یعنی بیان صریح 
ایدئولــوژی و تقاضای باورمندی مردم به آن خودش را نشــان می دهد. به عبارت دیگر، 
باورمندی به ایدئولوژی دغدغۀ اصلی کاندیداهاست، زیرا تنها مقولۀ جدی و تعیین کنندۀ 
موقعیت کاندیدا در ســاختار قدرت اســت. به همین دلیل کاندیداها نه بر اساس کارایی 
و ســودمندی برای مردم، که بر اساس نسبتشان با ایدئولوژی حکومت تقسیم می شوند. 
توضیح اینکه شــواهد نشان می دهد تفاوت دو جناح اصلی، در انتساب یا عدم انتساب 
بــه پیروی عملی از والیت فقیه اســت. اما، این مســئله در فضایی کــه همۀ کاندیداها 
در قالــب پذیرش اصل قانون اساســی و والیت فقیه حق رقابــت را دارند، نوعی دعوای 
بی فایده اســت؛ یعنــی، رقیبان انتخاباتی محل نزاع را نــه در راه حل های متفاوت برای 
مشــکالت جامعه، که در موضوع مشــترک و غیرقابل بحث منتقل کرده اند که در نهایت 

فایده ای برای مردم ندارد.
این در حالی است که همۀ کاندیداها رسمًا موقع ثبت نام پیروی از این اصل را اعالم 
کرده انــد. در نتیجه، موضع غلــط رقابت انتخاباتی در بلندمدت به هســتۀ مرکزی نظام 
قدرت در ایران صدمه می زند. این در حالی اســت که این هستۀ اصلی، اصواًل نباید محل 
نزاع باشــد. لذا، بخش زیادی از انرژی انتخاباتِی ما صرف مجادله ای بی فایده برای مردم 
می شــود، گویی ایدئولوژی جمهوری اسالمی همیشه در بحران است و باید با انتخابات 
آن را بازتولیــد کند. اگر در این شــرایط، منازعه بر ســر ایدئولــوژی را برداریم، چیزی از 
انتخابات نخواهد ماند جز اندکی شــعار کلیشــه ای. این در حالی است که سودمندی و 
کارایی نظام چرخش قدرت در رفع نیازهای مردم )البته نیازهای واقعی و جدی جمعی 
و عمومــی(، بیش از هرچیز موجب اقتدار نظام خواهد شــد. لذا، در گفتمان انتخاباتی، 
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الزم است موضع رقابت نه بر سر هستۀ نظام سیاسی ایران )اندیشۀ والیت فقیه(، بلکه 
باید بر ســر مســائل کاربردی و دقیق مدیریت کشور یا منطقه و شهر باشد. از سوی دیگر، 
شــاید مســئلۀ مبانی قدرت در ایران در جایی مانند کالن شهر تهران قابل طرح باشد، اما 
مســئله آنجاست که در شهرســتان های کوچک هم حول این مسئله نزاع رخ می دهد. از 
این منظر بهتر است به جای رویکردی مکانیکی و سطحی به انتخابات به مثابۀ فضایی 
برای گســترش صوری ایدئولوژی سیاسی و بازتولید تبعیت ایدئولوژیک، آن را به مثابۀ 
فضایی برای آموزش و ارتقای فرهنگ سیاســی و تغییــر محل نزاع از موضوعات فرعی 
و بی نتیجــه به دغدغه های اصلی و حیاتی جامعه در نظــر بگیریم. نگاه به انتخابات به 
مثابۀ فرصت آموزش و ارتقای فرهنگ سیاســی، بیانگر رویکردی است که شرایط خاص 
انتخاباتی را )که حاوی نوعی شــور و شوق زنده برای مبادله با قدرت و گرفتن امتیازات 

است(، به فضایی آموزشی و تغییردهنده و ارتقابخش تبدیل می کند.
از ایــن منظر می توان به خوبی به نقش انتخابات برای تعریف مســائل اصلی جامعه، 
ارائۀ راهکار و نحوۀ مؤثر پیگیری آن پی برد؛ به عنوان نمونه، در این نوشــتار به مســئلۀ 

آب و وضعیت بحرانی آن توجه خواهیم کرد.
بحران آب در ایران به یکی از جدی ترین بحران های تاریخ معاصر تبدیل شــده اســت. 
روند فاجعه بار خشکسالی، استفادۀ نامناسب از ذخایر آب به ویژه در کشاورزی و مدیریت 
نامطلوب آب پیامدهای بســیاری داشــته که نشست دشت ها، خشک شدن دریاچه ها و 
رودها، وضعیت تنش آبی و... از پیامدهای اولیۀ آن است. هرچند عمومًا به غلط بحران 
آب را به تغییرات اقلیمی نسبت می دهند، درحالی که تغییرات اقلیمی در ایران تا حدی 
به مسئلۀ بحران آب دامن زده است نه اینکه موجب آن شده باشد. از سوی دیگر، عقالنیت 
محیط شــناختی سنتی در فرهنگ ایران که در طی هزاران سال منطق استفادۀ پایدار را از 
منابع طبیعی شکل داده بود، به حاشیه رانده شد و تحت تسلط ایدئولوژی های نوسازی 
در قبل و بعد از انقالب و شهوت توسعه، منطق استفاده از منابع طبیعی مبتنی بر تصّور 
وجود منابع نامحدود و اســتخراج مهارناپذیر آن رواج یافــت. در نتیجه آن وضعیت به 
تشــدید بحران آب و محیط زیســت در ایران منجر شــد. البته، خود مفاهیمی که به کار 
می بریــم به این فهم ناقص از بحران ها دامن می زنند؛ به عنوان مثال، ما معمواًل از واژۀ 
خشکســالی اســتفاده می کنیم، درحالی که این واژه کفایت الزم را برای درک این بحران 
ندارد، زیرا این واژه بیانگر خشــکی یک ســال است و در دانش فرهنگی ما معمواًل سال 
یا ســال های بعد این بحران کم آبی را رفع شــده تصّور می کردند؛ لذا، باید آن را تغییر داد 
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و از عصر و دورۀ خشکی یاد کرد، زیرا ما در سال یا سال های معدود خشکی قرار نداریم، 
مســئلۀ بحران آب در ایران یک بحران جدی اســت که نه تنها می تواند بیش از یک دهه، 
بلکه می تواند چندین نســل ادامه پیدا کند. چون بحران اصلی نه در منابع آب، بلکه در 
نحوۀ اســتفادۀ جمعیت ایران از آب است؛ استفاده ای مخرب و غارت گونه از منابع آب. 

لذا، دیر یا زود این بحران خودش را به شکلی جدی نشان می داد. 
در جامعــۀ ما، یکی از رویکردهای نادرســت برای مواجهه با بحــران آب، تقلیل آن به 
تحّوالت طبیعت و امر اقلیمی اســت. این رویکرد، انفعال موجود را توجیه می کند. اما، 
مطالعــات اجتماعی و فرهنگی آب در ایران نشــان می دهد کــه این بحران قبل و بیش 
از هرچیز یک مســئلۀ اجتماعی و فرهنگی اســت، زیرا ایرانیان همیشه در طول تاریخ با 
بحران آب مواجه بوده اند و به دالیل فرهنگی و اجتماعی خاصی توانســته اند این بحران 

را مدیریت کنند و تکنولوژی الزم را برای مدیریت آن )به ویژه قنات( خلق کنند.
آنچه در چند ســال اخیر در صحبت های محّققان برجســتۀ این عرصه دیده می شــود 
تأکید بر یک نکته اســت: »چرا مردم و مســئوالن نمی فهمند که آب نیست«. این نکته 
نشان دهندۀ نوعی گالیه از جدی نگرفتن بحران آب و انفعال در برای آن از سوی مردم و 
مسئوالن است. در وضعیت فعلی سه رویکرد کلی در برابر بحران آب موجود است: رویکرد 
اول، بحران را به گردن طبیعت و اقلیم خشــک می اندازد؛ مقصر اصلی تغییرات اقلیمی 
اســت؛ رویکرد دوم، مردم و رفتار غلط آنها را عامل اصلی می داند، لذا دایمًا به آنها گفته 
می شــود چه باید بکنند و چه نکنند، زیرا روش های غلط اســتفاده از آب توسط آنها این 
بحران را ایجاد کرده است؛ رویکرد سوم، مسئوالن و دولت را مجرم اصلی تلقی می کند. 
آنچــه اهمیــت دارد عدم اجماع بر درکی مشــترک از این بحران اســت. منطق اصلی 
فهم این بحران انداختن تقصیرها به گردن »دیگری« اســت. این دیگری یا دولت است 
یــا مردم یا طبیعت. ایــن نوع بازنمایی بحران بیش از هرچیــزی دو کارکرد ضمنی دارد 
که بســیار مهم هستند: کارکرد نخست، رفع اتهام از خویشــتن )فرد/ ما( و کارکرد دوم، 
رفع مســئولیت پذیری از خویشــتن در وضعیت موجود است. این دو وجه عمیقًا به هم  
پیوســته و وابسته اند و نتیجه اش این است که هرکس مقصر است، خودش درست کند. 
با شــناخت این منطق و مکانیســم واکنش مردم و مســئوالن در برابر بحران، می توان 
درک بهتری از انفعال عمومی نســبت به این بحران بزرگ به دست  آورد. شکافی که میان 
آگاهی مردم از بحران بزرگی که در آن هســتند )فاجعۀ خشکسالی بزرگی که در میانۀ آن 
هســتیم و رو به وخیم تر شدن دارد( و عدم تمایل به انجام وظیفه در قبال این مسئله و 
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شــانه خالی کردن از مسئولیت پذیری بیش از هرچیزی مبتنی است بر درکی غلط از منشأ 
بحران )دیگران( و راه حل آن )مقصر باید آن را حل کند(. ارائۀ درکی غیرواقعی از بحران 
آب و علل و دالیل آن و مهم تر از همه مستثنا کردن خویشتن در راه حل های آن، خودش 
بــه این بحران دامن می زند، چراکه در وضعیت بحرانی و اورژانســی، هر خطای کوچک 

آسیب های بزرگی را در پی خواهد داشت.
نکتــۀ کلیدی برای فهم وضعیت آسیب شــناختی مواجهۀ جامعۀ ایرانی با بحران آب، 
عــدم درک آن بــه مثابۀ یک امر جمعی اســت. جمعی بودن به این معنا که ریشــۀ این 
بحران در عملکرد جمعی و کل جامعه اســت و مســئولیت حــل آن نیز بر عهدۀ همگان 
اســت. وضعیت موجود ایران در بحران آب همانند جمعی اســت که در قایقی در میان 
دریا هســتند و هر حرکت بد فردی )تخریب قایق( جان همه را خواهد گرفت، چون این 
حرکــت که از یک فرد یا چند نفر ســر بزنــد، نتیجه اش برای همه اســت. لذا، باید همه 
مســئولیت حفظ سالمت قایق را به سهم خود داشته باشــند. این نوع درک از بحران ها 
تنها راه مناسب رفع خطر و حل مسئله است. بحران یک امر جمعی است و عزم جمعی 
را برای حل خودش می طلبد. دعوا و مناقشــه بر سر پیداکردن مقصر، عاملی برای تداوم 

غفلت و انفعال موجود است.
در جامعۀ ما مهم ترین فرصتی که در آن همۀ سطوح قدرت با هم مرتبط شده و به هم 
پیوند می خورد، فرصت انتخابات اســت؛ یعنی، جمع بودگی جامعه در این فضای تعلیق 
مجددًا بازتولید می شــود، همه می فهمند که مســافر یک کشتی هستند نه اینکه هرکس 
مجزا و جزیره ای از دیگران باشــد. از این جهت فضای انتخابات را می توان نوعی فضای 
تعلیق دانســت که درآن همۀ فاصله گذاری های قدرت و ایجاد تمایز میان سیاســیون و 
عامه کنار گذاشته می شود؛ قدرت در دست منبع اصلی خودش یعنی مردم قرار می گیرد 
و بــه صــور نمادین چرخۀ قدرت مجددًا از مردم به ســمت نماینــدگان پارلمانی حرکت 
می کنــد. به دلیــل تعلیق نظم روزمرۀ قــدرت، همۀ جامعه در یــک وحدت و همگونی 
نمادین با هم قرار می گیرند. به عبارت دیگر، حرف مردم در مقابل صاحبان قدرت خریدار 
و ارزش دارد. طالبان نمایندگی برای کســب رأی مجبورند خواسته های مردم و نیازهای 
آنها را بپذیرند و اراده و شعار سیاسی شان را در آن راستا مطرح کنند. به همین دلیل این 
فرصت جمع بودگی/ شدگی را باید فرصتی برای اصالح نگرش مردم نسبت به بحران های 
حیاتی جمعی مانند تخریب طبیعت، خشکی و کم آبی دانست. آنچه مهم است آگاهی 
کنشــگران انتخابات )نهادهای حکومتی، کاندیداها و عموم مردم( از یک مسئله و سهم 
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خودشــان در ایجاد آن و مهم تر از همه درک درســت از راه حل های آن و نحوۀ پیگیری 
آن است. شرایط انتخابات و فرصتی که برای شکل گیری درکی جمعی از مسائل جمعی 
اســت، به ما این امکان را می دهد همۀ سطوح جامعه را از عموم مردم تا کاندیداها )به 
تبــع آن، بعدها مجلس و قانون گذاری و دولت و...( در این درک جمعی از مســئلۀ آب 

سهیم کنیم.
به عبارت دیگر، انتخابات فرصتی اســت بــرای تصحیح نگرش و عملکرد غلط مردم و 
مسئوالن در مورد بحران آب. آنچه در انتخابات به مثابۀ فرصت آموزش و ارتقای فرهنگ 

سیاسی می توان انجام داد به ترتیب شامل موارد زیر است:
1. ایجاد درک درســت از مسئلۀ آب به عنوان یک امر جمعی و کالن برای همۀ اعضای 

جامعه؛
2. ایجاد درک دست از سهم مردم و سهم دولت در این بحران و برای حل آن؛

3. ایجاد آگاهی درســت از راه حل های مواجهۀ درست با بحران آب و سهم هر بخش 
در آن؛

4. ایجاد آگاهی درست از راه های پیگیری مؤثر راه  حل ها.
موارد چهارگانۀ باال صرفًا در ســطح آگاهــی رخ می دهد، اما برای حل یک بحران صرفًا 
آگاهی از آن کافی نیســت؛ بایــد آن را به یک امر حیثیتی و بســیار حیاتی تبدیل کرد. 
به عبارت دیگر، مســئله ای با این مؤلفه های چهارگانه باید به کانون فرهنگ سیاســی و 
فرهنگ عمومی کشــور تبدیل شود. موقعیت کانونی بیانگر یک حس تعلق جمعی و بار 
عاطفی شدید آن مسئله برای مردم است. در نتیجۀ پیوند بار معرفتی و عاطفی و ارزشی 
حول یک مســئلۀ کانونی برای جامعه، آن مســئله در فرهنگ سیاســی و عمومی نه تنها 
نظارت و حمایت عرف، بلکه نظارت و حمایت قدرت را در همۀ ســطوح به دنبال خواهد 
داشــت و هرگونه طفره رفتن و خطا و کم کاری موجب دریافت تنبیه و مجازات از جانب 
عرف و نهادهای رسمی خواهد شد. این فرایند دقیقًا مشابه روندی است که برای انرژی 
هســته ای رخ داد که یک امر بسیار تخصصی سیاســی و تکنولوژیکی، به دغدغۀ کانونی 
فرهنگ عمومی و سیاسی و حتی به بخشی از ایمان مردم تبدیل شد و هیچ کس حق و 
جرئت تخطی از آن را نداشت. همۀ دستگاه های تبلیغاتی دینی و فرهنگی در این راستا 

عمل می کردند.
تبدیل شدن بحران آب به مسئلۀ کانونی، آن را به منافع حیاتی تمام سطوح جامعه و 
الیه هــای قدرت تبدیل می کنــد. لذا، ارادۀ جمعی و عمومی را برای پیگیری و اجرای آن 
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ایجاد می کند در نتیجه مانع تبدیل شدن آن به یک شعار انتخاباتی تو خالی خواهد شد، 
بلکــه آن را به یک وعدۀ حیثیتی و حیاتــی تبدیل خواهد کرد. هم مردم می دانند دقیقًا 
دولت چه کارهایی را باید بکند و خودشــان چه باید بکنند، هم سیاسیون می دانند عدم 
تحّقق وعده ها یعنی پایان حیات سیاســی برای آنها. هرکسی هم حق خودش را می داند 
و هم مســئولیت خودش را. متأســفانه، باید گفت که بدون شک روند موجود به گونه ای 
اســت که آب به یک شعار پوشالی توخالی مبدل خواهد شد و هرچه بیشتر سبب ادامۀ 

بحران و گسترش آن به واسطۀ انفعال مداوم جمعی نسبت به آن خواهد شد.
اما، این مســئله هم قابل طرح اســت که باید این مسئله را به شیوه ای درست طراحی 
و اجرا کرد تا این فرصت آموزشــی انتخابات به مزیدی بر بحران تبدیل نشــود. برای این 
کار الزم اســت پیوندی میان تحقیقات علمی، روشــنفکران و نخبگان و فرهنگ عمومی 
ایجاد شود. منطق پیشنهادی طراحی راهکار عملی در این نوشتار مبتنی بر این ایده است 
كه بحران طبیعت و آب و مؤلفه ها و راهكارهای آن و آگاهی از ســهم گروه ها و نهادها 
برای حل این بحران توســط محّققان و روشنفكران به یك بخش مهم از آگاهی عمومی 
و مطالبات مردمی تبدیل شــود تا نمایندگان و كاندیداها لزومًا و اجبارًا از این بخش از 
فرهنگ عمومی سیاسی شعارهایشان را انتخاب كنند. برای این كار الزم است كه نخست 
آگاهی معتبر الزم تولید شده و سپس وارد حوزۀ عمومی و فرهنگ سیاسی مردم شود و 
در نهایت هم تأثیرش را بر جهت گیری انتخاباتی و شعارهای كاندیداها بگذارد. به عبارت 

دیگر، مراحل این کار بدین گونه خواهد بود:
الف.درحیطۀعلموتحقیق

1. انجام تحقیقات علمی بسیار دقیق در حیطۀ مطالعات اجتماعی و فرهنگی آب؛
2. تبدیل این نتایج به گزارش های راهبردی دقیق برای مقامات؛

3. تبدیل آنها به گزارش های عمومی برای مردم به جهت اصالح درک آنها از مسئله؛
4. ارائۀ دقیق راهکارهای علمی برای حل این بحران و مشخص کردن سهم مردم، دولت 
و تعامل میان آنها و تعیین دقیق و کاربردی مراحل آن از قانون گذاری تا نهادســازی و 

اجرای راهکارها؛
5. تنظیم این مباحث متناســب با شــرایط و الزامات هر منطقه، زیرا مســئلۀ آب در 
همه جــا یک فرم و یک وضع ندارد؛ راه حل ها هم بســته به منطقــه می تواند متفاوت 

باشند.

     انتخابات، آموزش عمومی و مسئلۀ آب / جبار رحمانی            



	 	 	 	ایران	در	آستانۀ	انتخابات											     270

ب.درحیطۀروشنفکرانونخبگان
آگاهی درســت از مســئلۀ آب و راه های حل آن می بایست توســط نخبگان و گروه های 
مرجع دایمًا و مکرر گفته شــود. در منابر و مجالــس مذهبی، علما به عنوان گروه مرجع 
کانونی قدرت می بایســت حمایــت اعتقادی و دینی از این مســئله ایجاد کنند و نوعی 
وظیفۀ شــرعی و اخالقی را برای حل آن شــکل دهند. ســایر نخبگان و روشــنفکران در 
فضاهــای عمومی دیگر مانند رســانه و محافــل علمی ـ فرهنگی می بایســت آب را به 
مثابۀ یک مســئلۀ کانونی و دغدغۀ حیاتی مردم تعریف کنند )البته، علما و روشنفکران 

می بایست از طریق تحقیقات علمی درست اطالعات الزم را به دست آورده باشند(.
ج. در حیطۀ رسانه ها

بحران محیط زیســت و آب در ایران باید به یکی از محورهای کلیدی در حوزۀ عمومی از 
طریق رسانه های ایران در سطح محلی و مّلی تبدیل شود. البته، باید مالحظات منطقه ای 
هر اســتان و شــهر را در صورت بندی پروبلماتیک آب به مثابۀ یکی از پروبلماتیک های 
محوری فرهنگ سیاســی رعایت کرد. هرچند تبدیل مسئلۀ آب به یک مسئلۀ کانونی در 
فرهنگ سیاســی ایران سبب می شود این مســئله در وهلۀ بعد در موقعیت های محلی 
بازتولید محلی پیدا کند، بهتر اســت برای جلوگیری از سوءتفاهم نسبت به صورت بندی 
بحران آب در شرایط منطقه ای، با استناد به تحقیقات علمی در سطح منطقه ای پرداخته 
شــود. مســئلۀ آب اگر جزء کلیدی فرهنگ سیاســی شــود، خودش راه خــودش را در 
گفتمان های محلی سیاســت باز خواهد کرد. اما، رسانه های محلی )شبکه های استانی، 
هفته نامه های اســتانی و سایت های خبری استانی و شــهری( هرکدام می توانند راهی 
برای توســعۀ این مســئله باشند. حتی، شــبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، تلگرام، 
وایبر و... هرکدام به نوبۀ خود می توانند به بســط و توسعۀ آگاهی از مسئلۀ آب در حوزۀ 

عمومی کمک کنند.
در نهایت آنکه با شــکل گیری آگاهی عمومی درســت از بحران آب و راه حل های آن 
در مســیرهای پیگیری و مســئولیت هرکس در آن و تبدیل شدن آن به دغدغۀ فرهنگی 
عمومی و مهم ترین خواست جامعۀ ایرانی از کاندیداها این مسئله سبب انتقال آگاهی 
درست مردم از بحران به فضای انتخاباتی و تبدیل شدن آن به شعار انتخاباتی خواهد شد 
و عماًل غیرمســتقیم این درک درســت و جمعی از بحران و حل آن به نظام قانون گذاری 
نظارت و قدرت منتقل می شود. به عبارت دیگر، ما با شکل جدیدی از فهم و حل مسائل 
اجتماعی مواجه خواهیم شــد: نوعی بســیج عمومی از پایین، از طریق مکانیســم ها و 
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فرصت های ناشــی از انتخابــات، برای ارتقای فرهنگ سیاســی و هدایت عقالنی آن به 
ســمت درک درست از مسئله و راه حل آن؛ یعنی انتخابات را به مثابۀ فرصتی برای حل 

مسائل اجتماعی باید دانست.
بحــران آب فقط در صورتی قابل حل اســت که به کانون فرهنــگ عمومی و مهم تر از 
همه به کانون فرهنگ سیاسی و منافع ایدئولوژیک نظام سیاسی ایران پیوند بخورد. در 
غیر این صورت، کشــتی جامعۀ ایرانی دچار بحران های بسیار بزرگ و خطرناکی می شود 
که قطعًا تلفات و هزینه های بســیاری خواهد داشت. نظام سیاسی ایران )در خردترین 
ســطوح قدرت تعامل یک کنشــگر با جامعه اش و در کالن ترین ســطح مدیریت کالن و 
قانون گذاری و اجرا( باید به این باور برســد که آب شرط بقای آن است. نه تنها مسئله ای 
کانونی برای بقای حکومت که شرط بقای جامعۀ ایرانی است. بحران آب به طور خاص و 
بحران محیط زیســت به طور عام باید به مسئله ای کانونی در هرگونه ایدئولوژی سیاسی 
در ایران و به عنوان بخشــی از نظام ارزشــی و ایمانی عمومی تبدیل شود. تنها راه بقای 
جامعه آن اســت که مســئلۀ آب و بحران محیط زیســت جدی گرفته شــود. انتخابات 
فرصتی است برای نجات جامعۀ ایرانی از طریق آموزش و ارتقای فرهنگ سیاسی و درک 
بحران ها، راه حل ها و پیگیری آنها. انتخابات فرصتی است برای ارتقای بحران های جدی 
و اصلی به کانون فرهنگ سیاســی و عمومی و ایجــاد عزم مّلی برای حل آنها. البته، به 
شیوه ای معکوس هم می تواند برای تحریف آگاهی و فرهنگ سیاسی و تخریب و سوء 

استفادۀ گروهی از آن استفاده شود و این به معنای تداوم و بدترشدن بحران هاست.
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   مطالبات در حوزۀ گاز طبیعی و آیندۀ ایران
 

          مجید عباسی

     کارشناس انرژی 

1.مقدمه
انتخابات فرصتی اســت برای گفتمان سازی در حوزه های مهم زندگی اجتماعی ایرانیان و 
منابع هیدروکربنی انرژی به ســبب نقش بی نظیرشــان در درآمدهای دولت از جمله این 
حوزه ها هستند. قصد ما در این جستار تمرکز بر گاز طبیعی و واکاوی اهم مسائل مربوط 

به آن در بیست سال آینده است.
به رغــم نقش كلیدی، بی نظیــر و غیر قابل كتمان منابــع هیدروكربنی انرژی در حیات 
اقتصادی و اجتماعی ایران در ســدۀ اخیر، در چند ســال گذشته، نفت و گاز بیش از آنكه 
مورد توجه سیاســت گذاران و برنامه ریزان قرار گرفته و بحث های كارشناســی در خصوص 
چگونگی بهره برداری بهینه از آنها شــكل گیرد، مورد عنایت روشــنفكران و منتقدانی بوده 
اســت كه در پی شفاف ســازی و به نوعی اثبات رابطه بین معضالت كنونی اقتصاد ایران 
و كاالی نفت هســتند. از این منظر و جدای دردسرهای سیاسی كه منابع نفت و گاز برای 
كشور به همراه آورده اند، این منابع متهم هستند كه مانع شكل گیری سیر طبیعی توسعه 
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در ایران و همچنین عامل بروز ناهنجاری های ناشــی از توســعۀ نامتوازن بوده اند. با این 
دیدگاه موافق باشــیم یا نه، باید توجه داشت كه در شــرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی 
ایران و حداقل برای آیندۀ نزدیك بیست ساله، جانشین قابل تصّوری برای درآمد های نفت 
و گاز ایران وجود ندارد و بعید اســت بدون ایــن درآمدها، بنیان نظام اقتصادی و به تبع 
آن اجتماعی ایران حفظ شود. در چنین شرایطی بهتر است منابع و توان تحقیقاتی كشور 
بیش از آنكه متوجه توجیه مشكالت گذشته باشد، متمركز بر یافتن راهی برای بهره برداری 
بهینه از منابع خدادادی كشــور گردد. اگر اشــتباهی هم در گذشته وجود داشته كه حتمًا 
همین طور اســت، بیشتر ناشی از چگونگی هزینه كرد درآمدهای حاصل شده از نفت و گاز 
است و منطقی نیست كه اصل ایجاد درآمد بهینه از منابع كشور در سایۀ این تنازعات مورد 
غفلت واقع شود. ایران با داشتن 10% ذخایر اثبات شدۀ نفت دنیا در رتبۀ چهارم و با داشتن 
17% ذخایر متعارف اثبات شدۀ گاز دنیا در رتبۀ دوم جهانی قرار می گیرد. چنین قابلیت های 
عظیمی برای بازدهی متناسب نیازمند توجه بیشتری هستند؛ به خصوص آنكه بازار انرژی 
دنیا با ورود بازیگرانی چون انرژی های نو و منابع نامتعارف هیدروكربنی اكنون به بازاری 

دوچندان رقابتی در مقایسه با گذشتۀ نزدیك تبدیل شده است.
2.نقشگازدربازارانرژیدنیا

منابع هیدروكربنی انرژی در هر سه حالت اصلی ماده وجود دارند: جامد، زغال سنگ؛ مایع، 
نفت خام؛ و گاز، گاز طبیعی. در میان منابع هیدروكربنی، گاز طبیعی پایین ترین شــدت 
كربن را داراست كه موجب می شود دی اكسید كربن كمتری در تولید هر واحد انرژی ایجاد 
کند و سوختی مقبول از لحاظ زیست محیطی شناخته شود. گاز برعكس نفت خام فرایند 
چندان مشــكلی برای آماده سازی جهت مصرف نهایی ندارد. این خصوصیات باعث شده 
اســت كه روزبه روز بر مصرف گاز دنیا افزوده شود. جدول زیر سهم سه حامل اصلی انرژی 

را در مصرف كل دنیا در بازه ای هفتادساله نشان می دهد.
جدول 1. سهم حامل های اصلی انرژی در مصرف انرژی دنیا از سال 1965 تا 2035

196520152035
27 درصد30 درصد38 درصدزغال سنگ

27 درصد31 درصد41 درصدنفت
27 درصد24 درصد16 درصدگاز

برای درك بهتر اهمیت گاز طبیعی، توجه به روند اســتفاده از انرژی های نونظیر انرژی 
خورشیدی و باد نیز می تواند راهگشا باشد. بر اساس آخرین پیش بینی ها، تا سال 2035 
و با وجود همۀ حمایت های صورت گرفته در جهت افزایش ســرعت استفاده از انرژی های 



275

نو، سهم آنها از بازار انرژی دنیا به 7% خواهد رسید.
در ســطح جهانــی، از گاز برای تولید برق )36%(، در صنایــع )41%(، حمل ونقل )2%( و 

سایرین شامل تأمین انرژی منازل )21%( استفاده می شود.
از ســوی دیگر، با توجه به شدت انرژی پایین تر و شكل گازی گاز طبیعی، حمل ونقل و 
ذخیرۀ گاز طبیعی با مشــكالت و چالش هایی همراه است. درحالی كه هزینۀ انتقال نفت 
بخش كوچكی از هزینۀ تمام شده آن را تشكیل می دهد، هزینۀ انتقال گاز در تعیین قیمت 
نهایی آن بســیار مؤثر اســت و به همین دلیل قیمت گاز برعكس قیمت نفت مشخص و 
استاندارد نیست و به جغرافیای سیاســی كشورهای تولید كننده و مصرف كننده بستگی 

دارد.
روش هــای عمدۀ انتقال گاز طبیعی عبارت اند از: خط لوله و LNG، كه مبتنی بر تبدیل 
گاز طبیعی به مایع با استفاده از فرایندهای فیزیكی فشار و سرمایش، انتقال گاز مایع و 

تبدیل مجدد آن به گاز در مقصد است.
در حــال حاضر، 22 درصــد انتقال گاز صادراتی دنیا از طریق خطــوط لوله و 10 درصد از 
طریق، LNG اســت، درحالی كه مطابق پیش بینی های صورت گرفته، این نسبت ها تا سال 
  LNG 2035 به ترتیب به 19% و 16% خواهند رســید كه نشان دهندۀ رشد روز افزون صنعت

در دنیاست.
نكتۀ حائز اهمیت در خصوص LNG آن اســت كــه این تكنولوژی اگرچه نه به تمامی، 

تقریبًا در انحصار شركت های امریكایی است.
3.منابعگازجهانوایران

با وجود منابع گستردۀ گاز متعارف در دنیا، منابع اصلی و بالقوۀ صادرات گاز دنیا از لحاظ 
جغرافیایــی تجمع یافته هســتند. حدود 70 درصد منابع اثبات شــدۀ گاز متعارف دنیا در 
روســیه و خاورمیانه متمركز شده است. در این میان، ســهم روسیه با 25%، ایران 17% و 
قطر 13% از منابع متعارف گاز جهان، پررنگ تر از سایرین است. میدان گازی پارس جنوبی، 
مشــترك بین ایران و قطر، به تنهایی 10%  درصد گاز جهان را در خود جای داده اســت. به 
اینها اضافه كنید كه میزان احتمال موفقیت در اكتشــاف منابع گازی در ایران به صورت 

میانگین حدود 79 درصد است، درحالی كه متوسط جهانی آن تنها 30% تا 35% است.
از میان روســیه، ایران و قطر به عنوان ســه كشور اول دارندۀ ذخایر متعارف گاز در دنیا، 
تنها ایران است كه تراز صادرات و واردات گازش با توجه به واردات گاز از تركمنستان تقریبًا 
صفر اســت. حدود 90 درصد صادرات روســیه از طریق خط لوله با تكیه بر زیرساخت های 
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عظیمی مشتمل بر 150.000 كیلومتر خط لوله نصب  شده  است، درحالی كه حدود 85 درصد 
صادرات گاز قطر از طریق LNG اســت. انتظار می رود تا 5 ســال دیگر،  امریكا و استرالیا با 
اســتفاده از منابع گازی نامتعارف خود به همراه قطر و روســیه، چهار صادركنندۀ اول گاز 
در دنیا باشند و طبیعی است كه ایران را كشور رقیب به شمار آورند. رشد تولید منابع گاز 
نامتعارف در امریكا و اســترالیا نشان دهندۀ آن است كه تا چه حد بازار گاز در خطر اشباع 
اســت و احتمال آن هســت كه با وجود این منابع عظیم، راهی برای تبدیل آن به ثروت 

گشوده نشود، هرچند این احتمال فعاًل در سطح نگران كننده ای نباشد.1
4.تهدیدهایبازارصادراتگازایران

1.4منابعنامتعارفگاز
شواهد حاكی از وجود منابع نامتعارف گاز در اروپا و به خصوص چین است، اگرچه هنوز 
هم میزان گاز قابل اســتخراج این منابع اثبات نشــده است. كشورهای اروپایی بیشتر به 
دالیل زیســت محیطی و چین با مالحظات فنی تا به حال چندان در توســعۀ این منابع 
فعــال نبوده اند؛ امریكا با هدف كاهش اتــكای مراكز عمدۀ مصرف انرژی جهان به منابع 
كشــورهایی كه عمومًا در راســتای سیاســت امریــكا حركت نمی كنند )روســیه، ایران و 
ونزوئال( برای جلوگیری از نفوذ اقتصادی و سیاســی آنها، فعاالنه به ترغیب اروپا و چین 
به اســتخراج منابع گازی نامتعارف می پردازد. هنوز هم هزینۀ استخراج منابع نامتعارف 
به مقدار قابل توجهی بیش از منابع متعارف ایران اســت، با پیشرفت تكنولوژی و حركت 
شركت های امریكایی متخصص در این زمینه به بازارهای خارج از امریكا، احتمال افزایش 

تولید و كاهش نیاز اروپا و چین به گاز وارداتی وجود خواهد داشت.
2.4خطلولۀزیردریاییترکمنستانـآذربایجان

درحالی كه اروپا فعاالنه به دنبال متنّوع ســاختن منابع انرژی خود اســت كه بیش از حد 
به روســیه متكی اســت، گاز آذربایجان كه با استفاده از خط لولۀ TANAP به اروپا منتقل 
خواهد شــد، مكفی به نظر نمی رســد. ولی، منابع تركمنستان كه حدود 4 درصد منابع گاز 
متعارف جهان را شامل می شــوند، می تواند رقیب قدرتمندی برای گاز روس ها باشند. از 
این رو و با توجه به تحریم های ایران، خط لولۀ زیردریایی بین تركمنســتان و آذربایجان 
پیشنهاد شده است كه معروف به خط لولۀ Trans Caspian است. اگرچه مالحظات فنی 
و زیست محیطی قابل توجهی در راه اجرایی شدن این پروژه قرار دارد و نفوذ دولت روسیه در 
تركمنستان به قوت خود باقی است و همین طور با توجه به آنكه نظام حقوقی دریاچۀ خزر 
هنوز هم نهایی نشده است و مانعی جدی در راه اجرایی شدن این پروژه است، كشورهای 
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تركیه و آذربایجان برای منتفع شــدن از ترانزیت گاز تركمنستان، به دنبال عملی شدن این 
پروژه هســتند و در این راه از پشــتیبانی امریكا نیز برخوردارند. در صورت عملی شدن این 

خط لوله، عماًل بازار گاز اروپا برای ایران تمام شده خواهد بود.
3.4منابعگازیشمالآفریقا

اخیرًا در آگوســت 2015، شــركت ایتالیایی ENI موفق به كشــف منابع گازی عظیمی در 
مخزن ZOHR مصر شده است كه می تواند برای تغذیۀ بازار اروپا مورد استفاده واقع شود. 
در حال حاضر، پروژه ای در این زمینه به تصویب نرســیده اســت و هنوز میزان تخصیص 
این گاز به بازار داخلی مصر و سهم صادرات مشخص نیست. ولی، حتی در صورت مصرف 
داخلی آن، منابع رژیم صهیونیستی و قبرس كه پیش از این قرار بود به مصر صادر شوند، 
می توانند برای صادرات به اروپا مورد استفاده واقع شوند. ENI اعالم کرده است كه در حال 

مطالعه برای شروع تولید از مخزن ZOHR تا سال 2020 است.
4.4تحریمها

با وجود تحریم ها، ایران چندان قادر به گســترش صادرات گاز خود نخواهد بود، همان طور 
كه تنها قرارداد جدی صادرات گاز ایران پیش از شروع تحریم ها منعقد شده است. عالوه بر 
آن، ادامۀ تحریم های امریكا حتی در صورت لغو تحریم های بین المللی، باز هم سدی در 
مقابل گشایش در صادرات گاز ایران خواهد بود، چنان كه پیش از این هم ذكر شد، عمدۀ 
تكنولوژی LNG متعلق به شركت های امریكایی است و رقابت در این بازار بدون كمك این 

شركت ها به سختی میسر است.
5.4رشدبیشازپیشمصرفداخلی

بر اســاس پیش بینی های ســال 2015، ایران با تولید ســاالنه 160 میلیارد مترمكعب گاز، 
تولید كنندۀ سوم گاز دنیا پس از روسیه و امریكاست و در عین حال جایگاهی در صادرات 
گاز ندارد. اگرچه جایگاه ایران در مصرف ســرانۀ گاز خارج از ده كشور اول دنیاست، به هر 
صــورت با افزایش مداوم مصرف داخلی كه چندان هــم بازدهی مطلوبی ندارد2، ظرفیت 

چندانی برای صادرات باقی نخواهد ماند.
5.جمعبندیوپیشنهادها

TANAP1.5تالشجهتایفاینقشدرصادراتگازبهاروپاباخریدسهامخطلولۀ
TANAP یا Trans Anatolian Natural Gas Pipeline قسمت مركزی از یك كریدور است 
كــه برای انتقال گاز حوزۀ دریای خــزر )در حال حاضر فقط گاز آذربایجان( به اروپا طراحی 
شــده اســت و طول كشور تركیه را پوشــش می دهد. گاز ورودی به این خط لوله از پروژۀ 
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شاه دنیز-2 آذربایجان تأمین می شود و ایران نیز با واسطۀ شركت NICO، 10 درصد در این 
پــروژه ســهم دارد. در اهمیت این پروژه همین بس كه این پروژه از معدود اســتثناهای 
تحریم ایران بوده اســت و مجریان اجازۀ ادامۀ سرمایه گذاری حتی با وجود شریك ایرانی 
 TANAP ،داشته اند. اگرچه حاشیۀ سود این پروژه با نرخ های فعلی گاز چندان باال نیست
نقش كلیدی در شكستن حصر جغرافیایی حوزۀ نفت و گاز خزر دارد و با توجه به جلوبودن 
این پروژه در مقایسه با رقبایی چون Turkish Stream كه از سوی روسیه دنبال می شود، 
دور از ذهن نیست كه در آیندۀ نزدیك نقش مؤثری در اقتصاد و ژئوپولوتیك منطقه بازی 
كند. با توجه به محذورات مالی دولت، شاید سرمایه گذاری متقابل آذربایجان و تركیه در 

یكی از پروژه های باالدستی ایران قابل بررسی باشد.
2.5عدمتعجیلدرنهاییشدنرژیمحقوقیخزر

رژیم حقوقی دریای خزر از زمان فروپاشــی شــوروی ســابق و ازدیاد کشــورهای ساحلی 
آن نامشــخص است. مالقات های فراوانی میان روســیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و 
آذربایجان برای تعیین رژیم حقوقی و ســهم هریک از کشــورها از منابع این دریا صورت 
گرفته اســت؛ حتی گهگاه اعالم می شــود پیشــرفت های خوبی در دستیابی به یک رژیم 
حقوقی مقبوِل همۀ کشــورهای ساحلی رخ داده است. باید توجه کرد که ایران منبع نفت 
و گاز مشترِك در حال بهره برداری و یا حتی در حال توسعه از جانب همسایگان، در دریای 
خزر ندارد. هزینۀ استخراج منابع ایران در دریای خزر با توجه به عمق آب، قابل مقایسه با 
منابع خشكی و خلیج فارس نیست. بنابراین، نفع ایران در نهایی شدن رژیم حقوقی خزر، در 
مقایسه با خطر اجرایی شدن خط لولۀ زیردریایی تركمنستانـ  آذربایجان قابل چشم پوشی 

است و بهتر است تا حد امکان تصویب رژیم حقوقی جدید خزر به تعویق افتد.
3.5بازبینیاستراتژیCNGکشور

سهم حمل ونقل در مقایسه با سایر صنایع در سبد مصرف گاز دنیا چندان قابل توجه نیست. 
ایران از جملۀ معدود کشورهای دنیاست که در گسترش مصرف CNG سرمایه گذاری قابل 
مالحظه ای انجام داده اند. این کوشش به خصوص با محدودیت های اعمال شده بر واردات 

بنزین دوچندان شد تا جبرانی بر کمبود بنزین باشد.
 CNG با توجه به افزایش ظرفیت تولید بنزین در کشــور در ســال های پیش رو، نیاز به
بــرای صنعت حمل ونقل کاهش خواهد یافت. از ســوی دیگــر، مطابق آخرین تحقیقات 
صورت گرفتــه در حالی کــه مصرف CNG برای خودروهای ســنگینی نظیــر اتوبوس ها و 
کامیون های شــهری کاماًل اقتصادی است، ابهامات جدی در خصوص اقتصادی بودن این 
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ســوخت برای خودروهای سواری شخصی وجود دارد. بنابراین، الزم است استراتژی کشور 
در صنعت CNG مورد بازبینی واقع شود و سعی گردد از زیربناهای ایجادشده در حوزه هایی 

که توجیه اقتصادی مقبول تری دارند استفاده شود.
4.5اعمالمدیریتواحددرتحقیقاتوپژوهشهایموردنیازجهتاکتشــاف،

تولید،انتقالوصادراتگاز
با توجه به محدودیت منابع و به جهت افزایش کیفیت و اثربخشی تحقیقات و پژوهش های 
مرتبط با صنعت گاز، الزم اســت مدیریت واحــدی وظیفۀ هدایت پژوهش های راهبردی 

مورد نیاز این صنعت را بر عهده گیرد و بر حوزه های زیر متمرکز گردد:
- گرچه ذخایر گاز متعارف ایران به قدر كافی قابل توجه اند و قابلیت افزایش آنها نیز از 
شــانس بسیار باالیی برخوردار است، در جهت تثبیت جایگاه ایران در آیندۀ بلند مدت بازار 
گاز جهان و استقالل از دانش رقبا، الزم است مطالعات منابع گاز نامتعارف در ایران آغاز 

گردد.
- حتــی در صورت نبــوِد هرگونه تحریم در اســتفاده از تكنولــوژی LNG، باز هم خط 
لولــه گزینــه ای قابل توجه در انتقال و صادارت گاز اســت. در حال حاضر، خطوط لولۀ گاز 
نصب شــده در كشور عمومًا جوان هستند، ولی به زودی وارد میانۀ عمر خود خواهند شد 
و با مشــكالتی نظیر خوردگی مواجه می شــوند و به شــكل طبیعی ایران نیازمند توسعۀ 
تكنولوژی های ایمن ســازی خطوط لوله است و نیاز اســت پروژه های تحقیقاتی در این 

خصوص با جدیت دنبال شوند.
- در حال حاضر، طرح جامع انرژی کشور در مؤسسۀ مطالعات بین المللی انرژی در حال 
انجام است و اطالعات مورد نیاز برای برنامه ریزی و سیاست گذاری صادرات گاز در بیست 
سال آینده می تواند جزء مهمی از آن را تشکیل دهد تا به سؤاالت زیر پاسخ مناسب داده 

شود:
o تخمین نیاز داخل و هدف صادرات برای بیست سال آینده؛

o تخمین نیاز داخل به تفكیك بخش صنعت، برق، خانگی، حمل ونقل و پتروشیمی و 
سیاست قیمت گذاری هر بخش؛

o تخمین سهم LNG و خط لوله در صادرات گاز متناسب با بازارهای صادراتی گاز؛
o تخمین سرمایه گذاری داخلی و خارجی مورد نیاز برای هر بخش؛

o تدوین سیاســت های چندبخشی به همراه ســایر وزارت های مرتبط نظیر وزارت امور 
خارجه، وزارت صنایع و وزارت نیرو جهت گسترش منابع گازی؛
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5.5ارتقایجایگاهواثربخشیشرکتملّیگازباانتصابمعاونانوزارتخانههای
نفت،خارجه،نیروواقتصادبهعضویتهیئتمدیرۀآن.

پینوشت
1. برخی احتماالت حاکی از آن است که حمایت ترکیه و قطر از سقوط رژیم اسد به سبب مخالفت اسد 

با اتصال گاز قطر به خط لولۀ گاز ترکیه به اروپا بوده است و روسیه هم به دلیل جلوگیری از چنین خط 

لوله ای از سوریه حمایت تمام قد می کند.

2. چنان كه ضریب شــدت انرژی كه نشــان دهندۀ میزان انرژی مصرف شده برای تولید یك دالر از تولید 

سرانۀ كشور است، در ایران دو برابر میانگین جهانی است.



   انتخابات و اقلیت های مغفول: صدا و ژئوپلیتیک قومی و دینی
 

          مهرداد عربستانی

    عضو هیئت علمی انسان شناسی، دانشگاه تهران 

1.مقدمه
بســیاری از اوقــات در تحلیل، سیاســت گذاری و مدیریت اجتماعی و سیاســی، برخی 
واقعیات از قلمرو گفتمانی حذف شــده و به ســمت حوزه های غیرگفتمانی واپس رانده 
می شــوند. به عبارت دیگر، ایــن واقعیات کمابیش مجال بروزدر حــوزۀ نمادین )حوزۀ 
 )Subconscious( »را نمی یابند و به گونه ای به فضای »تحــت آگاه )زبــان و گفتمــان
سوق داده می شــوند. این نادیده انگاشتن یک واقعیت اجتماعی عمدتًا می تواند نتیجۀ 
دو رویکرد به این واقعیات باشــد: پنهان شــدن این واقعیات از ســطح آگاهی به علت 
اعمال گونه ای از چارچوب شناختی غیرفراگیر که باعث فاصله بین واقعیت اجتماعی و 
توضیح آن می شود؛ و دیگر نوعی از کنش که در عین تشخیص و اذعان به این واقعیات، 
لحاظ کــردن آنها را در فهم و کنــش اجتماعی بی فایده و ناشــدنی می انگارد. در رویکرد 
نخســت، نظام شناختی با نوعی سوگیری و چشم پوشــی از تحلیل مفروضات خویش، 
تصویــری معوج از واقعیات را القــا می کند؛ چیزی که معادل همان مفهوم کالســیک 
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»ایدئولــوژی بــه منزلۀ آگاهی کاذب« اســت. امــا در رویکرد دوم، واقعیات در ســطح 
تشــخیص انکار نمی شوند و ســازوکار پیچیده تری در طرد آنها از حوزۀ نمادین مشارکت 
دارد. این ســازوکار ریشــه در نوعی بدبینی و بی اعتمادی به انگیزه ها و نیات انسان ها و 
دادن اولویت به »کارآمدی« در برنامه ریزی، سیاست گذاری و سیاست ورزی دارد؛ یعنی، 
نوعی کلبی مســلکی )Cynicism( که به دلیل بی اعتمادی به آنچه می توان ذات بشــری 
دانســت، وضع موجود را عماًل بهترین وضع دانســته و هر پیشنهاد جایگزین را به دلیل 
ذات غیرقابل  اعتماد بشــری هادی بــه وضعیتی اگر نه بدتر، حداقل مشــابه وضعیت 
موجود قلمداد می کند: حداقل نظم و قانونی وجود دارد که بهتر از هر هرج ومرجی است 
که وضعیت جایگزین آن را ایجاد خواهد کرد. این رویکرد چیزی است که اسالُوی ژیژک 
)1989: 24-27( آن را »بدبینی1 به مثابۀ شــکلی از ایدئولوژی« می نامد. در این شکل از 
ایدئولوژی، شــیوۀ کنش تابعی از شناخت »کاذب« نیســت، بلکه موضوع این است که 
در عین تشــخیص فاصله بین واقعیات و شــناخت، در واقعیت اجتماعی طوری رفتار 
می شــود که گویی این شــناخت صادق و جامع است و وضعیت موجود بدتر از وضعیت 
جایگزین نیســت. در این حالت، مشکل تّوهم در شناخت نیست، بلکه در کنش واقعی 
اجتماعی است که با این استدالل بدبینانه خود را بازتولید می  کند. به عبارت دیگر، اینجا 
مســئله فقط بی توجهی نیست، بلکه َلختی و سکونی )Inertia( است که در مقابل تغییر 
مقاومت می کند. مقاومت در برابر تغییر و بازتولید وضعیت موجود، که طبعًا با عالیق و 
منافع فردی و گروهی در هم تنیده اســت، گاهی رانۀ »استدالل های ماهرانه« مبتنی بر 

مفروضات بدبینی و کفایت هستند.
در هر حال، حاصل کمابیش یک چیز اســت: یک فانتــزی ایدئولوژیک، یعنی تصویر 
نامتحرّکی که بر واقعیات متحرّک تحمیل می شــود؛ تصویری که بخشــی از واقعیت را 
عمــاًل نادیده می گیرد و واپس می راند. اما با چشم پوشــی عملی یــا نظری از واقعیات 
مســلمًا وجود این واقعیات منتفی نمی شــود: آنچه واپس رانده شود بازمی گردد و خود 
را به ما، به واقعیت اجتماعی ما، تحمیل می کند و کســی نمی داند که این بازگشت امر 

واپس رانده شده چگونه و با چه شدتی خواهد بود.
چیــدن ایــن مقدمــات زمینه ای بــود کــه مایلــم واقعیــات اجتماعــی کمابیش 
نادیده انگاشته شــده ای را در آن قرار دهم: موضــوع اهمیت حضور صدای اقلیت، به ویژه 
اقلیــت پرجمعیت و تصدیق نشــدۀ اهل ســّنت و اقلیت های قومــیـ  دینی دیگری که 
اهمیــت ژئوپلیتیک قومی آنها کمابیش در اجزای مختلف حاکمیت و به ویژه انتخابات 
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که بهانۀ این نوشتار است، مغفول واقع شده اند.
نظام حاکمیت در کشــور ما بر اســاس قانون اساســی کشــور تلفیقی از جمهوریت و 
اســالمیت اســت. در جمهوری اســالمی، اگرچه شــریعت و ارزش های اسالمی دست 
بــاال را در تعیین چارچوب سیاســی و کشــورداری دارند، قانون اساســی ســازوکارهای 
مردم ســاالرانه ای را هم برای تدارک مشــارکت آحاد جامعــه و حتی اقلیت های مذهبی 
کشــور تعبیه کرده اســت. برگزاری ده ها انتخابات پس از انقالب اسالمی، که به خصوص 
برخی از آنها تغییرات مهمی در فضای سیاســی و اجتماعی کشــور ایجاد کردند، شــاهد 
اهمیت این انتخابات و اثربخشــی آن در مقدرات کشــور هستند. انتخابات در کشور به 
عنوان ســازوکاری با پیش زمینۀ دموکراســی مبتنی بر نمایندگی، اساسًا ابزاری است که 
الزم است به واسطۀ آن تالش شود تا حتی المقدور اصناف مختلف مردم )اصناف قومی، 
دینی، سیاسی و غیره( بتوانند در حاکمیت توسط منتخبینشان نمایندگی شوند و صدای 

ایشان در بخش قانون گذاری و نظارت شنیده شود.
طبق اصل 13 قانون اساسی فقط ایرانیان زرتشتی، مسیحی و کلیمی به عنوان اقلیت 
دینی شــناخته می شــوند و به این ترتیب در اجرای مراســم دینی شان آزاد هستند و در 
احوال شــخصیه می توانند بر طبق دین خود رفتار کنند. البته، این آزادی مقید به اصول 
استقالل، آزادی، وحدت مّلی و موازین اسالمی است و نباید به گونه ای باشد که اساس 
جمهوری اسالمی را نقض کند. مطابق اصل شصت وچهارم قانون اساسی )پس از تجدید 
نظر( »زرتشــتیان و كلیمیان هركدام یك نماینده و مسیحیان آشورى و كلدانى مجموعًا 
یك نماینده و مســیحیان ارمنى جنوب و شمال هركدام یك نماینده انتخاب می كنند«. 
منطق این ســهمیه بندی یکی بر اساس نسبت جمعیتی آن اقلیت و دیگری لزوم وجود 
حداقل یک نماینده برای اقلیت های کم جمعیت در مجلس اســت، ولو با فرض نســبت 
جمعیتی آن اقلیت به جمعیت کل، تخصیص یک نماینده ضروری نباشد. این تمهیدات 
قانونی بر اساس پیش فرضی از تعریف »اقلیت دینی« بنا شده اند که به تأمل مجدد نیاز 
دارد، به ویژه در مورد اهل سّنت و پیروان ادیان »شرعًا« معتبری )اهل کتاب( که نادیده 
گرفته شــده اند. از طرف دیگر، ژئوپولتیک قومی در تخصیص نمایندگان نیز امری است 
کــه به توجه جدی نیاز دارد و نادیده گرفتن آن، چه به دلیل مغفول ماندن و چه به علت 

َلختی در برابر تغییر، می تواند در خالف جهت انسجام مّلی ارزیابی شود. 
2.اقلیتیکهنیست

جمهوری اسالمی ایران آشکارا بر اساس تفسیری شیعی از اسالم طراحی شده است. در 
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قانون اساســی، اگرچه تقریبًا هیچ جا از تشیع نام برده نشده و در همه جا از واژۀ فراگیر 
»اســالم« یاد شده است، به روشنی فحوایی شــیعی در آن قابل تشخیص است. یکی از 
مبانی اصلی قانون اساســی، یعنی والیت فقیه و نیز اشــاره به امامت و والیت، همگی 
داللت های شــیعی در قانون اساســی هســتند. مضاف بر آن، اصل پنجم صراحتًا مدل 
جمهوری اســالمی را مدلی برای حکومت اسالمی در عصر غیبت حضرت ولی عصر)عج( 
عنوان می کند. برجســتگی عناصر شیعی امری واضح در تعریف هویت مّلی در جمهوری 
اســالمی ایران اســت. این در حالی اســت که تعداد قابل توجهی از ایرانیان اهل سّنت 
وجود دارند که بر اســاس اصول اعتقادی شان طبعًا با غلبۀ تعریف شیعی از هویت مّلی 
به حاشــیۀ هویت مّلی رانده می شوند. اهل سّنت ایران بی تردید برای خود هویتی مجزا 
از هویت شــیعی تعریف می کنند؛ یعنی، خودآگاهی اهل ســّنت بودن در جامعۀ غالب 
شــیعی. این امر سازوکاری »طبیعی« و اجتناب ناپذیر است و انکار آن فقط با فشار یک 
فانتزی ایدئولوژیک ممکن است صورت بگیرد. به عبارت دیگر، نادیده گرفتن این هویت 
فقط می تواند بر اســاس تصویری از هویت مّلی ـ دینی کشــور صــورت بگیرد که امری 
خیالی )یک دستی جامعۀ اسالمی ایران( را بر واقعیت قالب می زند. اصرار بر جادادن این 
هویت در داخل هویت مّلی ـ اسالمی بدون تصدیق تفاوت هویتی، عماًل به انکار هویت 
ایشــان منجر می شود؛ واپس راندنی که بازگشــت آن می تواند پرهزینه و شاید همراه با 
انفجار باشد.2  اهمیت این امر زمانی بیشتر آشکار می شود که به موج ویرانگر مناقشات 
فرقه ای در منطقه، از افغانستان و پاکستان گرفته تا سوریه و عراق، توجه کنیم. واکنش 
انفجاری دیگر حرکت حوثی های شــیعی در یمن است که می توان آن را واکنش به این 
انکار هویت حوثی ـ شــیعی در یمن دانست. این نکته هم حائز اهمیت است که اگرچه 
ایران نسبت به کل منطقه از حیث درگیری های فرقه ای از امنیت و ثبات باالیی برخوردار 
بوده است، نباید واکنش های انفجاری ـ این بار انفجارهای واقعی ـ به خصوص در مناطق 
شــرق و جنوب شــرقی ایران را که با هویت های بنیادگرایی ســّنی تغذیه می شوند از یاد 
برد؛ و نیز باید دانســت که منبــع تغذیۀ دیگر این واکنش ها همۀ سیاســت گذاری ها و 
مستثناســازی هایی اســت که به انکار هویت ســّنی دامن می زنند. آیا این واکنش های 

شدید نوعی بازگشت امر واپس رانده نیست؟ 
به نظر نگارنده، الزم است که انسجام و وفاق مّلی با اذعان و تصدیقی آشکارتر از این 
هویت دینی مستقل ـ یعنی هویت اهل سنت ـ تقویت شود. نمی توان اصرار کرد که اهل 
ســّنت در کشوری اسالمی و همراه با بقیه جمعیت مسلمان ]شیعی[ از حقوقی یکسان 
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برابرند و با آنها یکســان معامله می شــود، در حالی که به عنوان مثال همچنان در مقابل 
برپایی یک مســجد اهل ســّنت در پایتخت مقاومت های صریحــی وجود دارد. اگر اهل 
ســّنت در قانون و در عمل، اقلیت قلمداد نشده اند، پیامد این امر برابری کامل ایشان از 
نظر حقوق مدنی و سیاســی با اکثریت شــیعی ایران نبوده است، بلکه به سادگی نتیجۀ 
مفغول شدن و گونه ای انکار تفاوت های هویتی ایشان و استثنا کردن و محرومیتشان از 

برخی از حقوق مدنی و سیاسی بوده است که ایشان برای خود قائل اند. 
در کلیۀ انتخابات کشــور، با توجه به اینکه اهل ســّنت در مناطقی از کشور از اکثریت 
نســبی یا مطلق جمعیتــی برخوردارند، می توان گفــت که همان توزیــع جغرافیایی و 
جمعیتی نمایندگان )مجلس شورای اســالمی، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و نیز 
شــوراهای شــهر( می تواند نمایندگی اهل ســنت را در این مجالس و شوراها »منطقًا« 
تضمیــن کند. اما، باید توجــه کرد که این نمایندگی همچنان نــه نمایندگی یک اقلیت 
)چراکه ایشــان در قانــون به عنوان اقلیت قلمداد نشــده اند(، بلکه نمایندگی منطقه ای 
قلمداد می شــود. لذا، این امر نمی تواند ضمانتی بــرای نمایندگی عالیق و منافع اقلیت 
به عنوان یک واحد با هویت مجزا باشــد. سیاست هویت در اینجا بسیار مهم است. این 
»اقلیت با هویت اقلیت« است که به تصدیق و نمایندگی نیاز دارد و حضور اقلیت بدون 
تصدیق هویت اقلیتی، امری نیست که نمایندگی اقلیت را استیفا کند؛ یعنی، نماینده ای 
که رســمًا عالیق متفاوت یک اقلیت را، البته در چارچوب کشــوری اســالمی و شیعی، 
نمایندگی کند.3 تنها به این صورت اســت که اقلیت ســّنی می تواند »صدای خود« را در 
حاکمیت، یا حداقل بخشــی از حاکمیت که حوزۀ قانون گذاری و نظارت اســت، بشنود؛ 
صدایــی که در نهایت گرایش به مرکز، به هویــت مّلی و تمایل به ادغام با هویت مّلی را 

تقویت می کند. 
وقتی از نظر ژئوپلتیک به پراکنش جغرافیایی اهل ســنت ایران توجه کنیم، آشــکارا 
می بینیم که عمده ترین مناطق سّنی نشــین در حاشــیه های شرقی، غربی و جنوبی و تا 
حدودی در شمال کشور قرار دارند. هر استراتژی برای جذب این هویت در هویت مّلی با 
تصدیق هویت و رأی ایشــان و ذی نفع کردنشان در حاکمیت، از جمله در مجلس شورای 
اسالمی، می تواند قدمی اساسی در تقویت مرزهای مّلی و ارتقای انسجام مّلی باشد. به 

این موضوع در بخش سوم همین نوشتار بیشتر پرداخته خواهد شد.
3.اهلکتابیکهاقلیتنیست

صابئین مندائی ایران، قوم ـ دینی باســتانی با ســابقه ای بیش از دوهزارســاله )مطابق 
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بــا روایات مکتوب درون دینی ایشــان(، و یــا حداقل بیش از هزارســاله )مطابق منابع 
تاریخی(4 در ایران هســتند. اگرچه این نوشــتار پروای بحثی تاریخی در مورد این قومـ  
دین را ندارد و آن را به بررســی های مفصل تاریخی در این مورد ارجاع می دهد، موضوع 
تعییــن هویــت آنها به عنوان پیروان دینی اهل کتاب امری اســت که می تواند در مرکز 
توجه این نوشــتار باشد. مطابق آرای بســیاری از صاحب نظران، ایشان همان صابئینی 
هستند که در قرآن در عداد اهل کتاب از آنها یاد شده است، اگرچه به علت قّلت جمعیت 
این گروه و قلمرو زندگی ایشــان که در مناطقی از خوزســتان بوده است، شناخت اندکی 
از ایشــان وجود داشــته و حتی مردم محلی نیز اطالعات روشــنی از ایشان نداشته اند. 
بگذریم که با انتشــار مطالعات و مطالب علمی و گزارش های خبری از این قوم ـ دین، 
ایشــان امروزه گروهی کمابیش شناخته شــده در ایران و حتی جهان هستند. همان طور 
که می دانید، این مردم در شــمار اقلیت های مشروع دینی در قانون اساسی ذکر نشده اند 
و ایــن امــر نه تنها در حوزۀ نمایندگی در حاکمیت، بلکه حتی در معیشــت، اشــتغال و 
زیست روزمره نیز ایشان را با مشکالت قانونی مواجه می کرده است. آنچه تغییر مثبتی 
در زیســت روزانه و امور دینی و اجتماعی ایشان ایجاد کرد، فتوای مقام رهبری در مورد 
ایشــان بود. مقام رهبری طی فتوایی )1375( که در دهۀ هشــتاد شمسی در جواب به 
یک اســتفتا صادر کردند، ایشان را اهل کتاب قلمداد کرده و تعامل با ایشان را مشابه با 
تعامل باقی اهل کتاب دانستند. این امر گشایش وسیعی در امور اجتماعی و دینی این 

مردم ایجاد کرد.5 
ولی از آن حیث که ایشــان همچنان در قانون رســمی کشور اقلیت قلمداد نمی شوند، 
هنوز کاماًل حقوق دیگر اقلیت های کشور را ندارند و به رغم تساهل و مساعدت ها و گاهی 
تقابل های مســئوالن محلی، ایشان همچنان جایگاه حقوقی نامعلومی دارند. به عبارت 
دیگر، بعد از حدود بیســت ســال از اعالم فتوای عالی ترین مرجع حاکمیتی در کشــور، 
لختی و ســکون اجرایی، که باعث شــده است که بعد از این ســال ها هنوز اقدامی برای 
رسمیت بخشــیدن به حضور ایشان نشود، همچنان ایشــان را از حوزۀ تعریف قانونی و 

مّلی واپس می راند. 
کوتاه سخن اینکه در اینجا شهروندانی »شرعی« و »عرفی« در کشور داریم که »رسمًا« 
از حق صدا در حاکمیت واپس رانده شــده اند. ســهل است حتی برای حقوق عادی خود 
نیز در تقال هســتند. جدا از اهمیت موضوع از نظر حقوق انسانی، که خود موضوع بسیار 
مهمی اســت، و حق شــرعی ایشــان برای زندگی ذیل لوای جمهوری اســالمی، از نظر 
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حاکمیت سیاســی شــاید بتوان اهمیت این مردم را نه فقط در تعداد ایشــان،6 بلکه به 
شناخته شــدن این مردم در ســطح دنیا، گسترش مرزهای قومی ایشــان به ورای ایران 
)عــراق و در دهه های اخیر شــکل گیری اجتماعات مهاجر صابئین در اروپا، اســترالیا و 

امریکای شمالی( دانست؛ به عبارتی اهمیت ایشان به لحاظ ژئوپلتیک قومی. 
4.ژئوپلتیکقومیـدینیوبازشناسیصدایاقلیت

ایران امروز باقی ماندۀ امپراتوری گســترده ای است که وجود قومیت ها و صاحبان ادیان 
مختلــف در آن امــری بدیهی و تبعی چنین میراثی اســت. لزوم بازشناســی این تکثر 
قومی و دینی امری اســت که مّدنظر تدوین کنندگان قانون اساســی کشــور بوده است. 
قانون گــذاران این بازشناســی را در حق نمایندگی اقلیت های دینــی در انتخابات لحاظ 
کرده اند. باید توجه کرد که عمدۀ اقلیت مغفول در این قانون، یعنی اهل ســّنت و حتی 
صابئیــن، به لحاظ پراکنــش جغرافیایی در بخش های پیرامونی و مرزی کشــور زندگی 
می کنند. کُردهای ســّنی در غرب و شــمال غربی، بلوچ ها و سیستانی های سّنی در تقریبًا 
تمام مرزهای شــرقی کشــور، ترکمن هــا، ُازبک ها و تالش های ســّنی در بخش هایی از 
مناطق مرزی شمال کشور، و نیز سّنی های استان هرمزگان در مرزهای آبی جنوب کشور 
در کرانۀ خلیج فارس، و صابئین مندایی، با وجود قلت جمعیت، در مناطق اســتراتژیک 
جنوب شرق. دو نکته در اینجا حائز اهمیت هستند: یکی برجستگی عنصر سّنی در هویت 
قومی این اقوام و دیگری گســترش مرزهای قومی ایشان به فراتر از مرزهای جغرافیایی 
کشور. با توجه به غلبۀ هویت شیعی در هویت مّلی و عدم تصدیق هویت مستقل سنی، 
ایــن وضعیت گرایش به گریــز از مرکز و فراروی از مرزهای جغرافیایی و هویتی کشــور 
را امــری اجتناب ناپذیر می کند. به این ترتیب، اگر تقویت مرزها، انســجام مّلی و ثبات 
سیاسی در دستور کار باشد، تمهید راهبردهایی برای تقویت گرایش های معطوف به مرکز 

می بایست در دستور کار قرار گیرند. 
تضمین نمایندگــی این اقلیت ها و حضور صدای واضح ایشــان در مجالس انتخابی 
کشــور یکی از راهکارهایی اســت که می تواند گرایش به مرکز را در این قومیت ها تقویت 
کند. برخی تأکید بر حقوق شــهروندی را بدون توجــه به آگاهی )هویت( دینی و قومی 
مردم بهترین راه نمایندگی مردم در حاکمیت می دانند. به عبارتی، اگر همۀ آحاد جامعه 
شــهروندانی با حقوق یکســان قلمداد شــوند، دیگر مفهومی از اقلیت نخواهیم داشت 
)Akhbari and Zolfeghari, 2010( و تبعــًا لزوم لحاظ کردن صدای اقلیت در انتخابات 
هم منتفی خواهد بود. به نظر نمی رســد چنین نســخه ای برای کشــوری مانند ایران که 
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رســمًا و عماًل حقوق شهروندِی اقلیت تابعی از وابســتگی دینی ایشان قلمداد می شود 
و منافع متعارض قومی ـ دینی آشــکارا در کار هســتند، کارآمد باشد، مضاف بر اینکه با 
اقلیت های تصدیق نشــده ای مثل اهل تســّنن و صابئین مندائی و پراکنش جغرافیایی 
اقلیت هــا در مناطــق مرزی، این امر را حتــی خطیرتر نیز می کنــد. راه دیگر نیز تصدیق 
اقلیت ها و تعبیۀ راهکارهایی برای شنیده شــدن صدای ایشان در حاکمیت و به ویژه در 

مجلس نمایندگان است. 
نکته اینجاســت کــه به رغم وجود برخی نمایندگان ســّنی مذهب در مجلس شــورای 
اســالمی، ایشــان رســمًا به عنوان نمایندگان عالیق و منافع اهل تســنن وارد مجلس 
نمی شــوند. همان منطقی که نمایندۀ اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی را ایجاب 

می کند، لزوم نمایندگان اهل تسّنن ایران را هم ایجاب می کند. 
صابئیــن مندایــی نیز پیــش از این تنهــا به دلیل گنجینــۀ متون دینــی و به لحاظ 
زبان شناســی مورد توجه برخی محّققان عمدتًا غیرایرانی بوده اند. اّما، انقالب اســالمی 
در ایــران، جنگ بین عراق و ایران و نیز جنگ هــای اول و دوم خلیج فارس و ناآرامی ها 
و بی ثباتی های عراق باعث مهاجرت گســتردۀ این مردم به کشــورهای دیگر شده است. 
این امر توجهاتی را به این اقلیت ناشــناخته جلب کرد و امروزه عالوه بر اینکه محّققان 
متعــددی جنبه هــای مختلف تاریخ و فرهنــگ این مردم را پژوهــش می کنند، حضور 
اجتماعات ایشــان در جوامع غربی نیز باعث توجه به سنت های فرهنگی این قوم و نیز 
وضعیت ایشــان از حیث حقوق بشر شده اســت. این در حالی است که کنار دست ما در 
داخل ایران، این اقلیت قومی ـ دینی که هیچ منع شرعی برای ورود به عرصۀ بازشناسی 
رســمی ندارند، همچنان زندگی را در حاشیۀ قوانین ادامه می دهند و همان طور که گفته 
شــد، ســوای وظیفۀ اخالقی و انسانی و حتی شــرعی، و به رغم اهمیت استراتژیکشان 
از حیث ژئوپلتیک )مرزنشــینی( و نیز برجسته شدن در ســطح جهانی به عنوان نمادی 
از وضعیت حقوق بشــر در داخل کشــور، اقدامی برای تثبیت و بازشناسی حقوق ایشان 

صورت نگرفته است.
5.مخلصکالموپیشنهاد

گمان نمی کنــم اینکه اگر اقلیتی وجود دارد باید حقوق فرهنگی، قانونی و مدنی اش به 
رســمیت شناخته شود، امر مناقشهپذیری باشــد. اهل سّنت هویت دینی )خودآگاهی( 
متفاوتی از اهل تشــیع دارند و اســتفاده از واژه های فراگیری مثل اسالم برای پوشش 
هم شیعه ها و هم سّنی های ایران، فقط تحمیل یک فانتزی7 بر واقعیت اجتماعی ایران 
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است. از دیگر سو، اقلیتی دینی مثل صابئین مندائی نیز اگرچه منع شرعی و عرفی برای 
رســمیت یافتن ندارند، همچنان در حاشیه های حقوقی و هویتی کشور زندگی می کنند. 
تداوم تأخیر در به   رسمیت شناختن و اعطای حقوق شرعی و قانونی این اقلیت ها چیزی 
اســت که به تأمل نیاز دارد. تحّقق این رسمیت، تخصیص نمایندۀ ویژه به این اقلیت ها 
در مجلس شورای اسالمی است. حتی، با توجه به پراکنش جغرافیایی این اقلیت ها، که 
عمدتًا در مناطق مرزی هســتند، تخصیص نمایندگانی بیشتر از نسبت جمعیتی ایشان 
بــه منظور تقویت صدای ایشــان در مجلــس و نیز تقویت گرایش بــه مرکز نیز می تواند 
موضوعی قابل بررسی باشد. نقطۀ شروع برای تحّقق این امر نیز می تواند گشودن گفتمان 
»نمایندگی اهل ســنت و نمایندگی صابئین مندائی« در ادبیات سیاسی دولت باشد که 

با اقدامات عملی مثل تهیۀ الیحه و تصویب قانونی دنبال شود.
مانــع اصلی، فاصلۀ بین شــناخت و اقــدام عملی برای تصدیق هویت مســتقل این 
اقلیت هاســت. این همان ایستایی و ســکونی )Inertia( است که حتی به رغم اذعان به 
واقعیــت، بــا نوعی ایدئولوژی بدبینانــه )Cynic( هر اقدامی بــرای رویکرد جایگزین را 
پیشــاپیش نافرجام می داند. به نظر می رســد که تغییر در این رویکرد خواهان یک ارادۀ 
سیاســی و ایجاد سرمشــق گفتمانی حاکمیتی اســت که تغییر و دادن صدا را تســهیل 
کــرده و حتــی مطالبه کند.8 به نظر نگارنده، تعلل بیشــتر در این امر نه الزامًا ناشــی از 
دغدغه های »امنیتی«، بلکه ناشــی از اصرار بر یک فانتزی است که حاصل آن واپس زنی 
واقعیات است. واقعیاتی که مانند هرآنچه پس رانده شود، دیر یا زود، با شدتی غیرقابل 
پیش بینی برمی گردد؛ کمااینکه خشونت و بی ثباتی های فرقه ای که می توان آنها را ناشی 
از تغافل هــای ایدئولوژیک و واپس رانی های تاریخی دانســت، امــروزه کل منطقه را به 
تشــنج کشانده اند؛ تشنجی که ایران، هم به لحاظ جغرافیایی و هم اجتماعی، در لبۀ آن 

قرار دارد. 

پینوشت
1. یا همان کلبی مسلکی

2. دیرزمانــی از ایــن موضوع نمی گذرد که تــرکان جوان در ترکیۀ نوین، کُردهــا را با فانتزی ایدئولوژی 

پان ترکــی، ُترک های کوهســتانی نامیدند. واپس راندن واقعیتی )هویت مســتقل قومی( که حداقل تا 

به امروز همچنان جبهۀ جنگی ـ گاه سیاســی وگاه کاماًل نظامی ـ گشــوده در برابرتمام دولت های ترکیۀ 

مدرن قرار داده است.
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3. آمار دقیقی ازتعداد اهل سّنت در ایران موجود نیست. اصواًل، در سرشماری ها نیزگزینه ای برای تمایز 

اهل تشــیع از اهل ســّنت وجود ندارد و فقط به اظهار یکی از دین های رسمی، یعنی اسالم، مسیحیت 

)به تفکیک ارمنی، آشــوری و کلدانی و سایر مسیحیان(، کلیمی و آئین زرتشت، برای وابستگی دینی 

اکتفا شده است. این خط مشی در سرشماری نیز از تبعات غفلت از وجود یک هویت سّنی است.

4. نگاه کنید به: Arabestani, 2012؛ Lupieri, 2008؛ عربستانی، 1384 )تجدید چاپ 1388(، 
1390

5. باید توجه داشــت که جمعیت صابئین مندائی در عراق از ایران بیشــتر است و ایشان در عراق اصواًل 

به عنوان یکی از ادیان رسمی کشور شناخته شده و از حقوق مدنی برخوردار بوده اند، اگرچه ناآرامی های 

دهه های گذشته درعراق سخت زندگی این اقلیت کوچک وآسیب پذیر را تحت تأثیر قرار داده است. 

6. هیچ آمار رسمی از جمعیت ایشان موجود نیست. برآوردها حاکی از حدود 10000 نفر صابئی در ایران 

است، هرچند برآورد خود ایشان به حدود 20000 نفر می رسد.

7. فانتزی یا Fantasme در آرای لکان در تفســیر فروید، تصویری است که در برابر درک مستقیم از امر 

.)Evans, 1996: 60-61( واقع می ایستد و آن را مطابق با تمایلی ناآگاه تغییر می دهد

8. در شــهریور 1394، پس ازحدود 37 سال از تأســیس جمهوری اسالمی ایران، آقای صالح ادیبی به 

عنوان نخســتین سفیر اهل ســنت ایران، از میان بیش از 90 سفارتخانۀ ایرانی درکشورهای مختلف، به 

عنوان ســفیر ایران در ویتنام و کامبوج منصوب شــد. این اقدام که در دولت آقای حسن روحانی شکل 

گرفت، اگرچه اکنون بیش از هرچیز ممکن اســت عملی نمادین قلمداد شــود، می تواند طلیعۀ تغییر 

گفتمان حاکمیتی به نفع مشارکت واقعی اهل سنت در حاکمیت و تقویت گرایش به مرکز باشد. آقای 

ادیبی در مصاحبه ای با اشــاره به این انتصاب ابراز کرد: »مخالفان نظام که همواره روی بحث اقلیت ها 

مانــور می دهند، از برخی اتفاقات داخلی بهره بــرداری تبلیغاتی می کنند؛ از جمله اینکه نیروهای نخبۀ 

اهل ســنت یا کرد عهده دار مسئولیت های مهم نمی شوند. اما، با این اقدام دولت یازدهم آنها به نوعی 

خلع ســالح و دچار شــوک شدند، گویی اصاًل انتظار چنین اقدامی را نداشــتند. اینکه یک چهرۀ علمی 

دوســتدار نظام و انقالب، اهل ســنت و کرد سفیر ایران در دو کشــور خارجی شود، برای آنها گران تمام 

شده است« )ادیبی، 1394(.
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     رصد اقتصاد هنر ایران در آستانۀ انتخابات مجلس شورای اسالمی
  

یدی           محمدرضا مر

    عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران 

1.مقدمه
گفته هــا پیرامون اقتصاد هنر زیاد و برنامه ها برای رونق بازار هنر اندک اســت. برگزاری 
همایش ها و نشســت های مدیران و یادداشــت های مطبوعاتی دربــارۀ اقتصاد هنر در 
حال افزایش اســت، اما تولیدات دانشگاهی برای آن محدود و اندک است. ظاهرًا، هنوز 
اقتصاددانــان بــاور و امیــدی به رونق بازار هنر ایــران ندارند و این موضــوع را از جمله 
اولویت های پژوهشی خود نمی دانند. این در حالی است که مدیران فرهنگی و هنرمندان 

مدام از ضرورت پرداختن به اقتصاد هنر صحبت می کنند. 
همچــون دیگــر بخش های اقتصادی، هــرگاه دولت بــه فروش موفق نفــت در بازار 
دســت نمی یابد، رو به ســوی بخش خصوصــی می کند و از رونق اقتصــاد غیردولتی و 
خصوصی سازی صحبت به میان می آورد. در این شرایط، با کاهش بودجه های فرهنگی، 
بحث از خصوصی سازی بخش هنر و تقویت اقتصاد صنایع فرهنگی به عنوان یک راهکار 
مطرح می شــود. اما، سرمایه گذاری بخش خصوصی در هنر بســیار پرریسک است، زیرا 
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بالفاصله پس از موفقیت موســمی دولــت در فروش نفت، نهادهای دولتی تحت عنوان 
حمایت از هنر به رقیب اصلی بخش خصوصی تبدیل می شــود؛ به عنوان مثال، کاهش 
شــدید بودجۀ دولت در بخش تئاتر موجب شــد که بحث خصوصی سازی تئاتر با جدیت 
مطرح و دنبال شــود. طی دو سال گذشته، ســالن های متعدد نمایش در تهران تأسیس 
شــده اند، اما اغلب آنها از آیندۀ پیش رو نگران هســتند، زیرا با رفع تحریم ها و فروش 
مجدد نفت و افزایش بودجه  های هنری، دوباره دولت از حضور و فعالیت بخش خصوصی 
احســاس بی نیازی می کند و با اعمال ممیزی های بیشــتر، فعالیت بخش خصوصی را 
به حاشــیه می برد. در حال حاضر، نه تنها شــرایط عرفی و هنجــاری در تعیین مرزهای 
ممیزی تعیین کننده است، بلکه ضعف و توان اقتصادی دولت نیز بر شدت سخت گیری 
ممیزی ها تأثیرگذار اســت. رونق اقتصاد هنر مســتلزم تضمین امنیت در سرمایه گذاری 

بخش خصوصی در هنر است. 
در شــرایط پس از تحریم که همه منتظر گشــایش در جریان های اقتصادی هســتند، 
هنرمندان نیز به تغییرات امیدوارند؛ این امیدواری فقط برای افزایش بودجه های دولتی 
در بخش هنر نیســت، بلکه برای افزایش ثبات و امنیت در ســرمایه گذاری های فرهنگی 
اســت. در انتخابات پیش رو، برگزیده شــدن کاندیداهایی که عمیقًا به حضور و فعالیت 
بخش خصوصی باور داشــته باشــند و اعتماد نهادینه شــده به مدیران مراکز غیردولتی 
داشــته باشند، در نظام تصمیم گیری اقتصاد هنر و رونق بخشی به بازار هنر نقش اصلی 
را دارد. اکنون که دولت خود را متوّلی گفتمان اعتدال می داند، بیش از همیشــه انتظار 
مــی رود که رابطۀ متوازن میــان بخش خصوصی و دولتی در محــور تصمیم گیری های 
دولتــی قرار گیرد.1 در ادامه، به انتخابات پیش رو و مســائل مرتبــط با رونق اقتصادی 

هنری پرداخته خواهد شد. 
2.اقتصادهنردرویترینهایانتخاباتی

فضاهــای هنری در تهــران متمرکز اســت و هنرمندان به عدالت توزیعــی در فضاهای 
فرهنگــی و رویدادهای هنری نقد دارند. فاصلۀ تئاتر و ســینمای شهرســتان ها با مراکز 
استان بسیار زیاد است، به گونه ای که هنرمندان ناگزیر از مهاجرت به تهران هستند؛ این 
جریان به ســکون در حیات هنری دیگر شهرهای ایران منجر شده است. در این بخش به 
ســه انتظار عمدۀ هنرمندان در تحّقق رونق اقتصاد هنر و البته وعده های انتخاباتی برای 

تحّقق آن اشاره می شود. 
الــف. بخش مهمــی از مطالبات در روزهــای انتخابات و البته وعده هــای انتخاباتی 
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در شهرســتان ها، مربوط به ســاخت ســالن ها و مجتمع های فرهنگی است؛ وعده هایی 
که اگرچه توســط نمایندگان پیشــین محّقق نشده اســت، همچنان برای رأی دهندگان 
امیدوارکننده اســت. ساخت فضاهای فرهنگی اولین گام برای رونق دادن به اقتصاد هنر 
است، زیرا ســالن های مناسب، امکان برگزاری کنســرت ها و اجرای نمایش ها را فراهم 
می ســازد و همین مسئله بستر را برای تأســیس آموزشگاه های موسیقی و تئاتر و دیگر 
مراکــز هنری فراهم می کند و در نهایت رونق آموزش هنر موجب اشــتغال هنرمندان به 
عنوان مدرس می شــود. از همین رو، ساخت سالن ها و تاالرهای هنری نقش مهمی در 
رونق دادن به اقتصاد هنر دارد. اما، ســاخت زیربناهای فرهنگی به بودجه هایی نیاز دارد 
که اغلب محدود اســت و جذب آنها برای شهرستان ها دشوار است. لذا، بخش مهمی از 
کار نمایندگان مجلس چانه زنی و رایزنی برای جذب بودجه های عمرانی در بخش فرهنگ 

است. 
ب. دولــت بزرگ ترین حامی و تأمین کنندۀ مالی هنر بوده اســت. اگرچه هنرمندان از 
نهادهــای دولتــی و انتظارات دولتی فاصله می گیرند، وظیفــۀ دولت را نمایش و خرید 
آثارشــان می دانند. از ســوی دیگر، منابع محــدود دولتی که اقدام بــه خرید آثار هنری 
می کنند، با انتقادات مهمی همچون ســوگیری سیاســی در خرید آثار و رانت در حمایت 
از آثــار هنری مواجه هســتند. لذا، یکی از درخواســت های مهم هنرمنــدان در گفتمان 
عدالت محور، ازبین بردن رانت جویی در حمایت های هنری اســت. اما، عدم شــفافیت در 
نظام بودجه و شــیوۀ هزینه کردن آن، گمانه زنی هــا و ابهام ها را در حمایت ها و رانت ها 
تشدید می کند. بدیهی است که بخشی از وعده های انتخاباتی متوجه این شفاف سازی ها 

و رفع ابهامات است. 
ج. اقتصــاد هنر به صــورت نمادین عمل می کند؛ یعنــی، رویدادهایی همچون حراج 
تهران و حراج کریستیز با قیمت های فروش باال نشان از موفقیت بازار هنر ایران و رونق 
اقتصاد هنر دارد. اما، واقعیت این اســت که ســهم اغلب هنرمندان از این بازار کم است 
و تعداد بســیار محدودی از آثار به موفقیت فروش دست می یابند. لذا، انتظار هنرمندان 
شامل توسعۀ بازار هنر ایران است. فاصلۀ بسیار زیاد شرایط معیشتی هنرمندان در تهران 
و شهرســتان ها و تمرکز تقاضاهای فرهنگی در تهران موجب عدم توازن در نوع فعالیت 
هنری شده اســت. تمرکز حیات هنری در تهران موجب تضعیف جریان تولید و مصرف 
هنر در دیگر نقاط ایران شده است. لذا، یکی دیگر از انتظارات هنرمندان توزیع مناسب تر 
رویدادهای هنری در سراســر کشــور اســت. رویدادهای هنر نه تنها با خود شور و شعف 
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هنری را می آورند، بلکه اندک  بودجه هایی را نصیب شهرســتان ها می کند که در حاشــیۀ 
آن برای معیشت هنرمندان مؤثر اســت. لذا، یکی دیگر از وعده هایی انتخاباتی افزایش 
رویدادهای هنر مّلی در حوزۀ انتخاباتی اســت؛2 وعده ای که تحّقق آن میّســر است و به 
تصمیم گیری و مدیریت پیچیده نیاز ندارد و راه حل موقتی برای رونق محدود بازار هنر 

در مناطق کوچک ارائه می دهد. 
وعده ها برای رونق اقتصادی هنر نه تنها در ویترین های انتخاباتی نمایندگان مجلس، 
بلکــه در ویترین عملکرد دولت ها نیز دیده می شــود. همان گونه که در پایان دولت دوم 
آقــای خاتمی طرح »حمایت از خرید آثاری هنری« مطرح شــد و پس از توقف طوالنی 
در اجرایی شــدن آن، در پایــان دولت دوم احمدی نژاد دوباره این طرح مطرح شــد و به 
تصویب رســید. ظاهرًا، دولت ها با تصویب طرح هایی همچون »طرح خرید آثار هنری«، 
کــه بــار مالی و انتظارات فرهنگی زیادی به همراه دارد، ناتوانی در اجرای آن را به دولت 

بعد می سپارند. 
3.اقتصادهنردربرنامۀششمتوسعهوجایگاهتصمیمسازمجلس

تأســیس موزه های خصوصی، تقویت حمایت ها برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
تأسیس هتل ها و مجتمع های فرهنگی، تسهیل صادرات محصوالت فرهنگی و تأسیس 
شــرکت های هنربنیان از جمله مهم تریــن انتظارات جامعۀ فرهنگــی از تصمیم گیران 
توســعۀ کشور اســت؛ به عنوان مثال، پیگیری برنامه هایی چون »شهر خالق« به هویت 
بین المللــی فرهنگ و هنر ایران کمک بســیار خواهد کــرد؛ همان گونه که در حال حاضر 
اصفهان به عنوان شــهر خالق صنایع دســتی و تبریز به عنوان شــهر خالق فرش به ثبت 
جهانی رسیده اند. ثبت جهانی این شهرها موجب رونق گردشگری و اقتصاد صنایع دستی 
و افزایش رویدادهای هنری خواهد شد. در دوران پیش رو، رقابت میان استان هایی که 
پتانسیل گردشــگری دارند و رایزنی ها برای جذب تسهیالت مرتبط با توسعۀ گردشگری 

میان نمایندگان مجلس افزایش خواهد یافت. 
یکی از رویدادهای مهم در عرصۀ مدیریت کشــور، تصویب برنامۀ ششــم توسعه است 
کــه امیدواری های تازه ای در رونــق اقتصاد هنر به وجود آورده اســت، به ویژه اینکه به 
صنعت ایرانگردی به عنوان یکی از اصول سیاســت های توسعۀ کشور توجه شده و یکی 
از 12 محور اصلی در برنامۀ ششــم توسعه است. قرار است تا پایان برنامۀ ششم، صنعت 
گردشگری به توسعۀ پایدار دست یابد و ایرانگردهای خارجی حداقل به پنج برابر افزایش 

یابند. این اولویت چشم انداز تازه ای به اقتصاد فرهنگ داده است. 
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از دیگر طرح های مهم پیش رو در برنامۀ ششــم توســعه اجرایی شدن طرح »پیوست 
فرهنگــی« اســت که بر اقتصــاد هنر تأثیر خواهد داشــت. یکی از بندهــای اصول کلی 
سیاست های برنامۀ ششم )بند 70( بر نقشۀ مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی تأکید 
دارد. در برنامۀ پنجم نیز بر اجرایی شــدن پیوست فرهنگی تأکید شده بود و نگارش آن به 
شورای عالی انقالب فرهنگی سپرده شــد. طرح پیوست فرهنگی به معنای هزینه کردن 
بخشــی از ســرمایه گذاری های صنایع بزرگ در بخش فرهنگ است. هر طرح صنعتی و 
معدنی منجر به خســارت هایی در بافت اجتماعی و فرهنگی پیرامون خود می گردد؛ لذا، 
باید برای کاهش آســیب ها و افزایش کارایی ها، ســرمایه گذاری و هزینه گردد. احتمااًل، 
جهت دادن به شــیوۀ هزینه کردن ســرمایه های مرتبط با پیوست فرهنگی، با مذاکرات و 
چانه زنی ها همراه باشــد؛ چانه زنی هایی که نمایندگان مجلس آن را با انتظارات فرهنگی 

مردم مناطق پیرامونی طرح همراه می کنند.
اجرای طرح پیوست فرهنگی یک فرصت تاریخی مهم برای اقتصاد فرهنگ به خصوص 
برای بخش صنایع دستی روستایی است، زیرا اغلب طرح های صنعتی و معدنی در مناطق 
دور از شهرها و پیرامون روســتایی احداث می شوند. اجرای این پروژه های مّلی معمواًل 
بافت ســنتی و تاریخی روســتاهای مجاور را از بین می برد؛ لذا، باید پیوســت فرهنگی 
متناســب با بافت روستایی تعریف شود. نمی توان در پیوســت فرهنگی روستاها فقط 
پیش بینی ســاخت مسجد کرد؛ بدیهی است که روستا مسجد دارد. نمی توان برای روستا 
ســالن سینما ساخت، زیرا اغلب متناسب با بافت منطقه نیست، بلکه پیوست فرهنگی 
باید در ارتباط با صنایع دســتی و دستاوردهای سنتی روســتا باشد تا این دستاوردهای 

فرهنگی در سایۀ ساخت پروژه های مّلی امکان حیات و رشد مجدد یابند.
یکــی از طرح هایی که تصویب آن همچنان با چانه زنی  ها و رایزنی ها در مجلس همراه 
اســت، اجرای طرح نیم هزارم )0.05( درصد اعتبارات است که امیدهای زیادی به اجرای 
آن و رونــق دادن بازار هنر اســت. در برنامۀ چهارم توســعه، مــادۀ 104 )بند ی( آمده بود 
که »به دولت اجازه داده می شــود تا نیم درصد )0.5%( از اعتبارات دســتگاه های موضوع 
مادۀ )160( این قانون را با پیشــنهاد رئیس دســتگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی، 
هنری، ســینمایی و مطبوعاتی جهت ترویج فضایل اخالقی و معارف اســالمی كاركنان 
خــود هزینه نماید«؛ همچنین در همین ماده )بند و( آمده بود که »كلیۀ دســتگاه های 
اجرایی و مجریان طرح های تملك دارایی های ســرمایه ای مجازند، تا یك درصد )1%( از 
اعتبارات احداث بناها و ســاختمان های خود را برای طراحی، ســاخت، نصب و نمایش 
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آثار هنری متناســب با فرهنگ دینی و مّلــی و یادمان های دفاع مقدس در همان طرح 
صرف نمایند«.

پیگیــری برای تصویب و اجرای این بند در طول برنامۀ چهارم ادامه یافت و آیین نامۀ 
اجرای این طرح سال 1385 به تصویب هیئت وزیران رسید، اما اجرای آن عملیاتی نشد. 
ازآنجاکه این بند در برنامۀ پنجم وارد نشــد، این طرح از طریق مجلس به تأیید رسید تا 
امکان اجرای آن فراهم گردد. در طول دولت یازدهم نیز معاونت هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی همچنان تالش کرد که قید »مجاز« را در این آیین نامه به »الزام« تغییر 
دهــد، به گونه ای که ســازمان های دولتی ملزم به هزینه کــردن در بخش فرهنگ گردند. 
بــا این حال، اجرای »طــرح خرید آثار« بــا تجربه های مثبتی همراه نبوده اســت، زیرا 
نگرانی هایی از جهت گیری های سیاســی در خرید و رانت در خرید آثار گزینش شده برای 
جامعۀ هنری وجود دارد. همچنیــن، قیمت گذاری های مبهم در بازار آثار هنری موجب 
شده است که مدیران کمتر به خرید آثار هنری گرایش داشته باشند، زیرا ارائۀ فاکتورهای 
خریــد آثار هنری همواره با ابهام همراه بوده اســت )عدم ارائــۀ اظهارنامه های مالیاتی 
توسط نگارخانه ها موجب شده است که فاکتورهای فروش گالری ها اعتبار مالی نداشته 

باشد و اغلب از سوی ذی حسابان مورد ابهام و اشکال قرار می گیرد(.
    رویداد مهم دیگر که در مجلس شــورای اسالمی بعدی به بحث گذاشته خواهدشد، 
موضوع پیوستن ایران به معاهدۀ برن است. پیوستن به معاهدۀ برن موافقان و مخالفان 
خود را دارد و در سال های گذشته بارها در نشست های مشترک میان موافقان و منتقدان 
بــا نمایدگان تالش شــد که ابعاد و پیامدهــای مثبت و منفی معاهــدات برن ارزیابی 
شــود.3 حتی در گامی بزرگ تر قرار است که پیوستن به کنوانسیون برن مقدمۀ پیوستن 
به ســازمان تجارت جهانی باشد. در مجموع، امیدواری های برای پیامدهای پیوستن به 
کنوانســیون برن بیش از مضراب آن است. با این حال، تصمیم گیرندگان در این مسئله 
نمایندگان مجلس بعدی خواهند بود. لذا، بهتر اســت که کاندیداها در مواضع انتخاباتی 

به این مسئله نیز بپردازند و حتی نمایندگان از این منظر مورد پرسش قرار گیرند.
واقعیت این اســت کــه مباحث پیرامون اقتصاد هنر در حاشــیۀ وعده های انتخاباتی 
قــرار دارد؛ اغلب نمایندگان بر اهمیت این بحث و راهکارهای رونق دادن به بازار هنر آگاه 
نیســتند. لذا، الزم اســت که طرح مطالبات هنرمحور از سوی رسانه ها بیشتر دنبال شود 
و فعاالن اجتماعی در طرح و بحث آن کوشــا باشــند. در پایان بایــد امیدوار بود اکنون 
کــه دولت تصمیم جدی بــه برنامه ریزی در اقتصــاد هنر دارد و صنــدوق اعتباری هنر 
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در تالش اســت که تعامالت بیشــتری با نهادهای پولی )بانک ها و مؤسسات دولتی و 
خصوصی( داشــته باشــد، نمایندگان در مجلس بعدی بتوانند زیرساخت های حقوقی و 

ساختار مدیریت کالن را برای اعتمادسازی در سرمایه گذاری هنر فراهم آورند.

پینوشت
1. آقای روحانی در سخنرانی های انتخاباتی خود اعالم کرده بودند که: »معتقدم هنرمندان ما می توانند 

هدایتگر باشــند و راه را بر جامعه و دولت نشــان دهند. کار هنر را نباید به »دســتوربگیر« بسپاریم. کار 

فرهنگ را باید به اصحاب هنر بسپاریم؛ به کسانی که هنر را تجربه کردند و در فضای هنر زندگی کرده اند 

و من معتقدم این مردم هستند که به کار هنرمند ارزش می دهند«.

2. اگرچه در وعده های انتخاباتی آقای روحانی نیز بر تمرکززدایی از پایتخت تأکید شده است و گفته اند: 

»مهم ترین راهکار برای حل بسیاری از مشکالت را تمرکززدایی می دانم«. 

3. کنوانســون یا معاهــدۀ برن یک معاهــدۀ بین المللی در خصوص حق تکثیر و حق مؤلف اســت و 

کشــورهای امضاکننده را ملزم می کند که آثار پدیدآورندگان ســایر کشورهای عضو معاهده را همچون 

آثار پدیدآورندگان تبعۀ خود، مورد حمایت کپی رایت قرار دهند. مخالفان پیوستن ایران به این معاهده 

معتقدنــد که ایران بیش از آنکه تولیدکنندۀ علم، فرهنگ و محصوالت این حوزه باشــد، مصرف کننده 

اســت و پیوستن ایران به این کنوانســیون هزینه های بسیاری را به دولت و مردم تحمیل خواهد کرد. 

اما در حال حاضر، گسترۀ نشر و بازنشر فرامرزی شده و پیوستن ایران به این معاهده سودآوری زیادی 

برای صنعت نشر آثار نوشتاری و شنیداری به همراه دارد و به تقویت زیرساخت حقوقی اقتصاد فرهنگ 

منجر می شود.
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      رویکرد شبکه های تلویزیونی ماهواره ای به انتخابات در ایران
  

          عبدالله بیچرانلو

عضو هیئت علمی ارتباطات دانشگاه تهران

1.مقدمه
ظهور آنتن های بشــقابی بر فراز بام های منازل در ایران، از ســال 1371 آغاز شد. از همان 
روزهای اول، بحث در مورد ماهواره )همانند بحث در مورد ویدئو در دهۀ 1360(، در میان 
مردم، رسانه های مّلی و نهادهای گوناگون بـــسیار داغ بـود و تـلویزیون های ماهواره ای 
در مرکز هراس مّلی از تهاجم فرهنگی غرب قرار داشــت. در اردیبهشت 1373، عده ای از 
نمایندگان مجلس )اعضای کمیســیون فرهنگ و ارشــاد اسالمی( پیش نویس الیحه ای 
را تنظیم کردند که بر طبق آن، اســتفادۀ شخصی از تلویزیون های ماهواره ای ممنوع شد. 
این الیحه موجی از منازعات فکری را در میان نمایندگان مجلس برانگیخت، اما سرانجام 
پس از بحث ها و مشاجرات بسیار و پس از 4 ماه حالت تعلیق، مجلس شورای اسالمی 
با علم به اینکه ممکن است اعمال این قانون مقدور نباشد، قانونی را در تاریخ 23 بهمن 
1373 به تصویب رســاند که طبق آن، مالکیت و استفاده از تجهیزات ماهواره ای ممنوع 

شد. 
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با گذشــت بیــش از دو دهه از تصویب قانــون و به  رغم تحــّوالت گوناگون اجتماعی 
و فّناورانــه در این زمینه و شــکل گیری فضای نوین رســانه ای در جهــان،  قانون مذکور 
همچنان کمابیش اعمال می شود. در این فضا، با تحّوالت شتابان فّناوری های گوناگون 
اطالعات و ارتباطات و فشــردگی شــدید زمان و فضا روبه رو هســتیم و مفهوم جامعه 
معنای گذشتۀ خود را از دست داده است و نمی توان در قالب مرزهای سرزمینی یا همان 
دولت ـ ملت به پدیده ها و مســائل نگریست، بلکه باید رویکردی باز و بدون مرز یا فراتر 

از مرزها به آن داشت. 
رســانه ها در فضای نوین فرامرزی در هر تحّول یا پدیده اجتماعی، سیاســی و... سهم 
و نقش خاص خودشــان را ایفا می کنند؛ از جملــه در موضوع مهمی مانند انتخابات که 
اکنون هر دو ســال یک بار  در ایران برگزار می شود. در گذشته، یعنی تا اواسط دهۀ 1380، 
نقش و سهمی که رسانه های بیرون از مرزهای ایران در انتخابات در ایران ایفا می کردند 
محــدود بود، چون از یکســو قانون منع مالکیت و اســتفاده از تجهیــزات ماهواره ای با 
حدت و جدیت بیشــتری اعمال می شــد و از ســوی دیگر، در ســوی عرضه یعنی تولید 
محتوا در شبکه های تلویزیونی ماهواره ای،  پیام جدی و قابل اعتنای چندانی برای عرضه 
وجود نداشــت. در نیمۀ دوم دهۀ  1380، با تأسیس شبکه های متعدد فارسی زبان، که از 
پشــتیبانی مالی و لجستیکی کافی برای تولید برنامه و تداوم حیاتشان برخوردار بودند، 
تحّولی اساسی در این زمینه رخ داد و شبکه های تلویزیونی همچون بی بی سی فارسی و 
»من و تو 1« وارد این عرصه شدند و به بازیگران فعالی در عرصۀ انتخابات تبدیل شدند. 
بر اساس پیمایش ها و مطالعات گوناگون و آمار اعالم شده از سوی محّققان و مقامات 
رســمی کشــور، توجه و اقبال مخاطبان ایرانی به تلویزیون های ماهواره ای در نیمۀ دوم 
دهۀ 1380 رشــدی فزاینده داشــت، اما به تدریج از اواخر ســال 1392، بــا خوابیدن تب 
ســریال های تــرک و افول برنامه های برخی شــبکه های پرمخاطب، رونــد نزولی جذب 
مخاطب آغاز شــد. در عین حال، عامل کلیدی دیگری تأثیر بســیار چشــمگیری بر این 
موضوع داشته  است: توسعۀ شبکه های اجتماعی مجازی مانند فیس بوک و اینستاگرام 
و نیز گســترش شبکه های اجتماعی موبایلی به ویژه تلگرام. عامل اخیر توجه بسیاری از 
تماشاگران سنتی تلویزیون های ماهواره ای را به سوی خود کشانده و بخش چشمگیری 

از مصرف رسانه ای ایرانیان را به خود اختصاص داده است. 
نقش آفرینی شبکه های تلویزیونی ماهواره ای در هر دورۀ انتخاباتی در ایران، تابعی از 
میزان توجه و اقبال مخاطبان به این شــبکه ها بوده اســت؛ یعنی، این شبکه ها تا نیمۀ 
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دوم دهۀ 1380 نقش جدی و چشــمگیری در این زمینه نداشــتند، اما اوج نقش آفرینی 
این شــبکه ها در انتخابات دهمین دورۀ ریاســت جمهوری بود، چراکه شبکۀ بی بی سی 
فارســی، که در دی 1387 تأسیس شــد، به تدریج تا هنگام انتخابات که در خرداد 1388 
برگزار شــد، توانســت اعتماد بســیاری از مخاطبان را جلب کند، به ویژه در حوادث پس 
از انتخابات که بســیاری از رســانه ها از جمله تلویزیون داخلی بــا چالش اعتبار مواجه 
شدند، بی بی ســی فارسی توانست از سرمایۀ اجتماعی که در طول پنج ماه اندوخته بود، 

بهره برداری کند و در نقش منبعی با اعتبار باال برای بسیاری از مخاطبان ظاهر شود.
بخشی از گرایش مخاطبان به شبکه هایی مانند بی بی سی فارسی و من و تو 1 ناشی از 
این بوده اســت که شبکه های مذکور تالش کرده اند نیازهای زمین مانده ارتباطی جامعۀ 
ایران را تأمین کنند. بر مبنای نظریۀ نیازجویی، رســانه ها به نیازهای آموزشی، تفریحی 
و... مخاطبان پاســخ می گویند. مخاطب برای رفع نیازهای خود به دنبال رســانه می رود 
و در صورتی که نیازهای او برطرف شــود، پیام آن رسانه را با اختیار و انتخاب می پذیرد. 
هرچه یک رســانه بتواند نیازهای بیشتری را برآورده کند، اعتماد و اطمینان مخاطب به 
آن بیشتر می شود و در درازمدت، مخاطب تا حدی پیش می رود که حتی از رسانه و پیام 
آن دفاع هم می کند. این شــبکه ها نیز دقیقًا چنین ســیری را طی کرده و با شناســایی 
نیازهای ارتباطی، اطالعاتی، ســرگرمی و تفریحی مخاطبان ایرانی کوشــیده اند در جهت 

رفع این نیازها گام بردارند تا بتوانند مخاطبان بیشتری را جلب کنند. 
بــه عنوان نمونه، شــیوه های پرداختن تلویزیون کشــورمان بــه مقوله هایی همچون 
موسیقی به گونه ای بوده است که نیاز مخاطبان در این زمینه رفع نشده است. موسیقی 
در تلویزیون کشــورمان جایگاه برجســته ای ندارد و موضوعی بســیار حاشــیه ای است، 
درحالی که برنامه های بســیاری از شــبکه های ماهواره ای را ویدئوکلیپ های موســیقی 
تشــکیل می دهند. همچنین، در حیطۀ خبر و اطالع رســانی، همواره بسیاری از نخبگان 
و حتی بخشــی از مردم عادی، منتقد رویکرد و شیوۀ خبررسانی غیرحرفه ای صداوسیما 
بوده اند و در مقابل، حتی بســیاری از مدیران و خبرنگاران صداوســیما رویکرد حرفه ای 
بی بی سی را تحسین کرده اند، چراکه زبان و بیان بی بی سی تداعی تبلیغات سیاسی ندارد 
و همواره می کوشــد تصویری بینابین بین رسانه های داخلی و رسانه های ضد جمهوری 
اسالمی ایران مانند ِان آی تی وی )NITV( و پارس تی وی ایجاد کند و با این شیوه هویت 

رسانه ای بینابینی برای خود تعریف کرده است.
شبکه های تلویزیونی ماهواره ای از این امتیاز برخوردارند که به جناح یا گفتمان مطرح 
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خاصی در ایران وابســته نیستند و این موضوع نیز باعث می شود که در پرداختن به نهاد 
غ از هر گونه مالحظه ای  قدرت و سیاســت و اجــزای آن در ایران بی پرده، بی پروا و فــار
عمل کنند و صرفًا به وابســتگی های خود در خارج از ایران توجه داشــته باشند؛ به عالوه 
به طور ســنتی، هیچ یک از انتخابات کشور اهمیت انتخابات ریاست جمهوری را ندارد و 
این موضوع نیز ناشی از شأن و جایگاه و نیز قدرت و اختیارات گستردۀ رئیس جمهور در 
قیاس با دیگر منتَخبان در انتخابات دیگر اســت؛ از این رو، رســانه ها نیز وزن و اهمیت 
بیشــتری برای انتخابات ریاست جمهوری قائل می شوند و به دیگر انتخابات وزن بسیار 
کمتــری می دهند. از ایــن رو، درحالی که در میان بســیاری از سیاســیون و جناح های 
سیاسی در ایران مباحثات و مناقشات انتخاباتی با جدیت دنبال می شود، در شبکه های 
ماهواره ای به جز در برخی برنامه های بی بی سی فارسی و من و تو، که به انعکاس فضای 
رسانه ای )مطبوعات و خبرگزاری های( ایران می پردازند، موضوع انتخابات بسیار کمرنگ 
اســت و تا شروع نام نویسی نامزدها در انتخابات نیز به همین صورت خواهد بود. البته، 
باید تأکید کرد هریک از شــبکه های مطرح ماهواره ای رویکرد خاص خود را به انتخابات 
پیش رو دارند؛ به عنوان نمونه، شــبکۀ ِجم که اخیرًا بخش های خبری متعدد و مفصلی 
را راه اندازی کرده است، ُپرواضح است که در پوشش اخبار و رویدادهای ایران و از جمله 
انتخابات به هیچ وجه به دنبال تنش و تقابل با جمهوری اســالمی ایران نیســت، چراکه 
این شبکه از آغاز تأسیس، همواره رویکردی تجاری را پی گرفته  است و به دنبال حداکثر 
درآمد ممکن از تبلیغات تجاری اســت. از این رو، شــبکۀ مذکور حتی تالش می کند با 
روندی بسیار مالیم و عاری از هرگونه تعارض با سیاست های جمهوری اسالمی ایران، به 
موضوع انتخابات نیز بپردازد تا شــاید بتواند با کسب مجوزهای الزم، از این مجرا امکان 
جلب هرچه بیشــتر تبلیغات تجاری شــرکت های ایرانی را به دســت آورد. اخیرًا، عالوه 
بر شــرکت های خارجی که محصوالت خود را در ایران عرضه می کنند، برخی شــرکت های 

ایرانی نیز همکاری خود را با این شبکه آغاز کرده اند.
با توجه به رویکرد شــبکۀ تلویزیونی ماهواره ای بی بی ســی و من و تو، که در گذشــته 
در کنــار تلویزیون صدای امریکا مهم ترین شــبکه های متمرکز فعال بــر انتخابات ایران 
بوده انــد، می توان پیش بینی کرد که در فضای خاص این دوره از انتخابات نیز با شــروع 
فرایند انتخابات، به ویژه با نام نویســی نامزدهای برجسته در انتخابات، این شبکه ها چه 

خط مشی را در پیش بگیرند:
تمرکز جــدی بر فرایند نظارت شــورای نگهبان و موضع گیری هــا و اختالف نظرهای 
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گوناگون در داخل کشــور در خصوص موضوع اســتصوابی بودن نظارت این شورا، تمرکز 
بســیار پررنگ بر ردشــدن احتمالی برخی نامزدهای اصالح طلب توسط شورای نگهبان، 
برجسته کردن حضور شخصیت ها و نهادهای دینی و نظامی در فرایند انتخابات و حمایت 
آنها از نامزدهایی با گرایش های خاص فکریـ  سیاســی، تمرکز بر آرایش سیاســی کشور 
به ویژه فعاالن دانشگاهی و مدنی در آستانۀ انتخابات، پرداختن به چگونگی نقش آفرینی 
فعاالن وابســته به برخی گرایش های سیاســی ماننــد مّلی ـ مذهبی هــا در انتخابات، 
پرداختــن به تقابل هــای گفتمانی نامزدهــا در انتخابات پیش  رو که بســیار تحت تأثیر 
فضای پســاتوافق در ایران خواهد بود، پرداختن به حواشی برنامه های انتخاباتی به ویژه 
لغوشــدن احتمالی برخی سخنرانی ها یا مناظره ها در دانشگاه ها یا فضای حراستی و نیز 
قیل و قال هــای برخی از این برنامه ها، از جمله محورهــای تمرکز در برنامه های گوناگون 

خبری، تحلیلی و گفتگویی خواهد بود.
در عیــن حال، باید توجه داشــت که شــبکۀ من و تو رویکرد خاص تــری را نیز دنبال 
می کنــد کــه گرچه گاه پنهان و خفیف اســت، در هر حال در خبرهای این شــبکه دنبال 
می شود و در انتخابات پیش رو نیز دنبال خواهد شد: زیر سؤال بردن مدل حکومت و در 
نتیجه هر انتخاباتی که در ایران برگزار می شود. بنابراین، انتظار می رود پوشش انتخابات 

پیش رو در ایران در این شبکه، پیوسته همراه با این سوگیری اساسی باشد.
2.انتخاباتوضرورتسیالیتسیاستهایرسانهای

حضور فعال شــبکه هایی مانند بی بی ســی فارســی و »من و تو« و توســعۀ ارتباطات 
اجتماعــی مجازی، در فضای فرامرزی و فرادولت ـ ملتی، این واقعیت را در برابر ما قرار 
داده است که در موضوع مهمی مانند انتخابات، با فضایی فاقد مرکزیت روبه رو هستیم؛ 
یعنی، در ســاختار قبلی، امکان مدیریت افکار عمومی و نظارت بر آنها توســط دولت ها 
بیشتر بود، اما در شرایط جدید، دولت ها به طور مطلق نمی توانند همچون دنیای واقعی 
فرایندهای ارتباطی را کنترل کنند. بنابراین، تعریف پیشین از مدیریت مشارکت سیاسی 
کــه عمودی یا از باال به پایین بود و نه از طریق تعامل شــبکه های گوناگون یا الیه های 
گوناگون ســاختارهای اجتماعی، دچار چالش  شــده است؛ البته، این موضوع به صورت 
مطلق مطرح نیست و به این معنی نیست که دولت ها مدیریت افکار عمومی را در فضای 
رســانه های نوین و نظارت بر آنها کاماًل از دســت داده اند، اما این نظارت با چالش هایی 

اساسی مواجه شده است. 
تردیدی نیست که انتخابات امر سیاسی مهمی است که به مشارکت جمعی آحاد جامعه 
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نیاز دارد. در تحّقق این امر مهم، نقش آفرینی عوامل بیرون از ســاختار سیاســی کشــور 
همچون شــبکه های تلویزیونی ماهواره ای بر ساختار تحمیل می شود، ولی پویایی ها از 
دل خود ساختار می جوشد و اجزای ساختار باید به صورت جمعی حیات خودمختار خود 
را بســازند. در برخورد با فّناوری های ارتباطات همچــون ماهواره های پخش تلویزیونی، 
نباید روش  های گوناگون محدودکردن دسترسی ها نهایت سعی سیاست گذاران فرهنگی 
ـ اجتماعی باشــد. تجربه هــای برخورد با هریک از فّناوری هــای نوین ارتباطی همچون 
ویدئو، تلویزیون های ماهواره ای، اینترنت، شــبکه های اجتماعی مجازی و شــبکه های 
موبایلی حاکی از اتخاذ پیوســتۀ سیاســت تحذیر و تحدید بوده است، به نحوی که این 
سیاســت ها با حیات خودمختار جامعه در تعارض بوده و به همین دلیل نوعی مقاومت 
سرســختانه در برابر این سیاســت ها شــکل گرفته  اســت. در برهه های مختلف، اجرای 
این سیاســت ها، به ویژه در مورد ماهواره و اینترنت، از جانب بخشــی از جامعه ســلب 
اختیار و آزادی آنها تلقی شــده اســت. در واقع، در نظر آنها، »انسداد فرهنگی« »انسداد 
سیاسی« تلقی شده است. گرچه سیاست گذاران پیوسته دغدغه های فرهنگیـ  اجتماعی 
همچون تقویت استحکام خانواده، تأمین امنیت اخالقی جامعه و مواردی از این دست 
را انگیزۀ اتخاذ سیاســت های کنترل رســانه های نوین برمی شــمرند، در مجموع، بخش 
عمدۀ مصرف کنندگان این رســانه ها این قبیل سیاســت ها را با رویکردهای اساسی تر در 
پیوند می دانند. الزم به نظر می رســد که در انتخابات پیش رو در سیاست های مربوط به 
رســانه های نوین و در قبــال تلویزیون های ماهواره ای تجدید نظر شــود، چراکه هرگونه 
ایجاد محدودیت در دسترسی های رسانه ای، از مصرف کنندگان این رسانه ها سلب اعتماد 
می کند و بی شــک در میزان مشــارکت آنها در فرایندهای اساسی سیاسی کشور همچون 
انتخابات مؤثر خواهد بود. به عالوه، این قبیل محدودیت ها معمواًل به لحاظ روانی باعث 

اصرار بیشتر بخشی از مردم برای دسترسی خواهد بود. 
نکتۀ جالب توجه این است که فضای انتخاباتی در شبکه های داخلی تلویزیونی بسیار 
کمرنگ تر از شبکه های ماهواره ای است؛ این در حالی است که در فضای پساتوافِق ایران 
و شــش کشــور طرف مذاکره در مورد برنامۀ هسته ای ایران، ضروری است به تدریج و در 
رونــدی مالیــم و آرام و به دور از هیاهو تمهیدات اقناعی ویژه ای برای جلب مشــارکت 

مردم در انتخابات پیش  رو صورت گیرد. 
باید توجه داشــت که در نبود چنین رویکردی، شبکه های تلویزیونی ماهواره ای دست 
برتر را خواهند داشت. این مسئله از این واقعیت ناشی می شود که شبکه های تلویزیونی 
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ماهواره ای، شبکه های متجانس تلویزیون داخلی هستند و مخاطبان شبکه های داخلی 
در صورتــی که نتواننــد در فرایندی اقناعی اعتماد مخاطبــان را جلب کنند، مخاطبان از 
آنها روگردان خواهند شــد و به رویکرد شــبکه های ماهواره ای به مثابۀ دیگری و رقیب 
شــبکه های داخلی رو می برند. تجربه های گذشــته به ویژه در شــرایط خاص سال 1388 
مؤید این روند اســت. در واقع، انتظار این اســت که در دورۀ جدید مدیریت صداوسیما، 
این رسانه ها به ویژه سیما سنت کلیشه ای معمول خود را در بمباران تبلیغاتی جامعه در 
یک ماه پیش از انتخابات با برنامه هایی مشحون از موسیقی، شعار، حضور پرتکرار برخی 
تحلیلگران ثابت و روش هایی از این دست کنار بگذارد و روش هایی نوآورانه و اعتمادساز 

را برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو در پیش بگیرد.

                رویکرد شبکه های تلویزیونی ماهواره ای به انتخابات در ایران / عبدالله بیچرانلو     





      استفاده از ظرفیت پیام رسان های موبایلی در انتخابات
  

          شادی ضابط

     دکترای ارتباطات اجتماعی دانشگاه گرونویل فرانسه 

1.مقدمه
اولین شبکه های اجتماعی مجازی که فراگیر شد، شکل روابط در بسیاری حوزه ها تغییر 
کرد. شــبکه های اجتماعی اینترنتــی کمک کردند تا افراد در کنــار تجربۀ جامعۀ واقعی 
بتوانند جامعه ای مجازی نیز بسازند و روابط خود را به شکل دیگری سامان دهند. جامعۀ 
مجــازی به دلیل فراتررفتــن از مکان و زمان به کاربرانش امکان داد تا اشــکال جدیدی 
از رابطــه را تجربه کنند. همچنیــن در قیاس با جامعۀ واقعی، ایــن اجتماعات مجازی 
اســتقالل باالتری از قدرت های سیاسی و اقتصادی داشت و کمتر تحت فشار ملزومات 
جامعۀ واقعی بود. نتیجۀ این تغییرات به حوزۀ سیاســت نیز کشــیده شد. در سال های 
اخیــر از کمپین های انتخاباتی موفق تا جنبش هــای اجتماعی و حتی انقالب هایی که 
موجب تغییر نظام سیاسی در برخی کشورهای دیکتاتوری شد، جملگی از این ابزار جدید 

برای سامان دهی هواداران، اطالع رسانی و تبلیغ برنامه ها و ارزش هایشان بهره گرفتند.
کشور ما نیز از تأثیر این شبکه ها در پهنۀ سیاست بر کنار نبوده است. از انتخابات 88 
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و حــوادث پس از آن تا انتخابــات 92 و کمپین های جوانان برای تبلیغ نامزد انتخاباتی 
خود، این شبکه ها در تحّوالت سیاسی نقش آفرین بوده اند. تحّوالت ارتباطی اینترنتی اما 
در شبکه های مجازی متوقف نمانده و مراحل تکاملی جدیدی را تجربه کرده است. اکنون 
نسل جدیدی از شبکه های اجتماعی پدید آمده و با سرعت در حال فراگیرشدن است، اما 
ابزار الزم برای استفاده از آن نه کامپیوترهای شخصی، که گوشی های تلفن همراه است.

آماری که هرازگاه از سوی مسئوالن در مورد تعداد کاربران پیام رسان های موبایلی چون 
وایبر، تلگرام و واتساپ ارائه می شود، نشان می دهد که این ابزارهای ارتباطی جای خود 
را در میان کاربران ایرانی باز کرده و اقشــار مختلف جامعه، بخشــی از نیازهای ارتباطی 

خود را از طریق این پیام رسان ها برطرف می کنند.
در حال حاضر، از این پیام رسان های موبایلی که می توان برخی از آنها را روی کامپیوتر 
نیز نصب کرد، به دو طریق خصوصی و گروهی استفاده می شود: ارتباط های خصوصی و 
دو به دو با خویشــاوندان، دوستان، همکاران و حتی افراد ناشناسی برقرار می شود که در 
گروه های مختلف حضور دارند. عضویت در گروه های خانوادگی، دوستی، علمی، سرگرمی، 
خبری، سیاسی و غیره نوع دیگری از برقراری ارتباط از طریق این پیام رسان های موبایلی 
اســت. برخی از ایــن گروه ها با موضوع خاصی ایجاد می شــود و اعضا موظف اند از درج 
مطالــب غیرمرتبط خودداری کنند. در برخی دیگر نظیر گروه های خانوادگی یا دوســتی، 
هر نوع مطلبی که مطابق سلیقه جمع باشد منتشر می گردد. نگاه اجمالی به این گروه ها 
نشان می دهد که مطالب طنز، دل نوشته های عاشقانه، یا جمالت قصار که اغلب امضای 
فرد مشــهوری، به غلط یا درست، پای آن به چشــم می خورد، بیشترین طرفدار را دارد و 
بیشــترین بازنشر را به خود اختصاص می دهد. مشــاهدات نشان می دهد عضوشدن در 
گروه های مختلف ایجادشده در این پیام رسان های موبایلی آنقدر متعدد شده که می توان 

این پیام رسان های موبایلی را گروه محور ارزیابی کرد.
با توجه به درپیش بودن انتخابات مجلس شــورای اســالمی و مجلس خبرگان رهبری 
دور از انتظار نیســت که روابط شکل گرفته و تقویت شــده از طریق این ابزارها، به زودی 
همگام با فضای کلی کشور سیاسی تر شده و فعاالن سیاسی و انتخاباتی نیز سعی کنند 
تــا با فعالیت هایشــان از این روابط در جهت خواســته های خود بهره بــرداری کنند. لذا، 
شناخت قابلیت های این پیام رسان های موبایلی جهت استفاده احتمالی از آنها با هدف 
اطالع رســانی، برقراری ارتباط و تبلیغات انتخاباتی ضروری به نظر می رسد. این نوشتار 
در وهلۀ نخســت به طرح دالیل موفقیت این پیام رســان های موبایلی می پردازد، سپس 
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محاســن و نقاط قوت آنها را بررســی می کند، و نهایتًا ویژگی های ارتباطی شــبکه های 
ایجادشــده از طریق این ابزارک ها و تأثیــرات احتمالی آن را بر انتخابات مورد بحث قرار 

می دهد. 
2.دالیلاقبالپیامرسانهایموبایلی

عالوه بر ارتباط های خصوصی و دو به دو، پیام رسان های موبایلی توانسته اند شبکه های 
ارتباطــی بیــن کاربران به وجود بیاورند که مطابق تعاریف علمی می توان آنها را شــبکۀ 
اجتماعی ارزیابی کرد. اســتفاده از این امتیاز در انتخابات پیش رو مفید به نظر می رسد، 
لذا توجه به آن ضروری است و باید از فرصتی که این ابزارها برای ایجاد شبکه به نامزدها 

و طرفدارانشان می دهند استفاده کرد. 
هرچند شبکه های اجتماعی اینترنتی دیگری نظیر فیس بوک و توییتر در میان ایرانیان 
محبوبیت دارند، به نظر می رسد پیام رسان های موبایلی در قیاس با شبکه های اجتماعی 
اینترنتی همچون فیس بوک و توییتر از اقبال عمومی بیشتری برخوردار شده و در میان 
اقشــار بیشــتری از جامعه ما نفوذ یافته اند. برخی دالیل توضیح دهندۀ این موفقیت را 

می توان بدین شرح برشمرد:
هزینۀتمامشده: قیمت تمام شــدۀ یک دستگاه تلفن هوشمند عمومًا پایین تر از یک 
دســتگاه کامپیوتر اســت. لذا، گام نخســت که دسترســی به ابزار ارتباطی است آسان تر 
می شود. به عالوه، امروزه تلفن همراه آنچنان فراگیر شده که کمتر کسی می تواند زندگی 
بــدون آن را تصّور کند. بنابراین، زمانی که فــرد قصد خرید تلفن همراه می کند، احتمال 
اینکه با کمی هزینۀ اضافه تر، گوشــی هوشــمند تهیه کند باالســت. این احتمال البته 
میان جوانان و میانســاالن به مراتب باالتر اســت. ضمنًا، گوشــی های هوشمند از طریق 
پیام رسان های موبایلی اینترنتی موبایلی در بسیاری موارد هزینه های معمول ارتباطی را 
نیز برای کاربرانشــان کاهش می دهند، چراکه کاربران صاحب این پیام رسان های موبایلی 
می توانند به جای زنگ زدن یا فرســتادن پیامک، از طریق این ابزارها پیام خود را ارســال 
کنند. این تلفن های هوشــمند دسترســی به نسل قدیمی تر شــبکه های اجتماعی نظیر 
فیس بــوک و توییتر را از طریق پیام رســان موبایلی  ســهل تر کرده اند، امــا به دلیل زیر، 
پیام رســان های موبایلی همچنان در ســهل الوصول تربودن گوی سبقت را از فیس بوک و 

توییتر می ربایند.
فیلترینگ: پیام رســان های موبایلی فیلتر نیســتند و کاربران ســاکن ایــران می توانند 
)برخالف شــبکه های اجتماعی فیلترشــده نظیر فیس بوک( بدون نیاز به فیلترشکن از 
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انها اســتفاده کنند. لذا، اســتفاده از آنها در تلفن همراه آسان تر از استفاده از فیس بوک و 
توییتر است.

الگوبرداریازدیگران: کامپیوتر، چه میزی چه همراه، غالبًا در منزل فرد باقی می ماند 
و به بیرون از منزل راه پیدا نمی کند. درحالی که تلفن همراه همواره همراه استفاده کننده 
است و متصل شدن به اینترنت و ورود به گروه های مختلف اجتماعی می تواند در مقابل 
دیدگان ســایر اســتفاده کنندگان صورت بگیرد. همین قابلیت دیده شــدن ابزار ارتباطی 
وسیلۀ تبلیغ آن را فراهم می سازد و این مورد در کنار امکانات ارتباطی متعددی که تلفن 
همراه هوشمند در اختیار کاربر قرار می دهد، نیاز به داشتن آن را در دیگران ایجاد می کند. 
البته، برای این ادعا تحقیقات دقیق الزم اســت اما مشــاهدات اولیه نشان می دهد که 
کاربران شبکه های اجتماعی فیلترشده در صورت دارابودن کامپیوتر، عمدتًا از تلفن همراه 
بــرای مراجعه به صفحۀ فیس بوک یا توییتر خود اســتفاده نمی کنند. دلیل این موضوع 
می تواند نیاز به اجرای فیلترشکن و پایین آمدن سرعت اینترنت در دستگاه تلفن، طراحی 

مناسب تر این شبکه ها برای کامپیوتر و... باشد.
فشــاراجتماعی: برخالف شــبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک کــه فردمحور بودند، 
ابزارهــای موبایلی غالبًا گروه محور هســتند. وقتی کســی بر اســاس محــوری همچون 
خویشــاوندی، همــکاری و... گروهی ایجاد می کند، تالش خواهــد کرد تا جاهای خالی 
موجود در گروه را پر نماید. جمع شــدن خویشاوندان، همکاران، همکالسی ها و... در یک 
گروه تلگرامی یا واتســاپی و فشــارآوردن به عضو غایب و ترغیب وی برای پیوســتن به 
گروه، موجب تشــویق فرد به خرید تلفن هوشــمند و نصب نرم افزارهای ارتباطی جهت 

عضوشدن در گروه ها و ایجاد ارتباط با دیگر اعضا می شود.
کاربریآسانگوشــیتلفنهمراه: کاربری کامپیوتر و شــبکه های ویندوزی نیاز به 
حداقل مهارت داشت و همین باعث می شد بسیاری از اقشار جامعه به سمت آن جذب 
نشــوند. ولی استفاده از پیام رســان های موبایلی موبایل ساده تر است و افراد بیشتری را 
درگیر می کند. در ثانی، اســتفاده از تلفن همــراه به فردی که قباًل صاحب این ابزار ولو از 
نوع غیرهوشــمندش بــوده، این اعتمادبه نفس را می دهد کــه می تواند با این ابزار حتی 
از نــوع جدیدش کار کند. این در حالی اســت که این فرد مســلط به دانش اســتفاده از 
کامپیوتــر نبوده و حتــی با وجود حضور یک کامپیوتر در منــزل عالقه ای به عضویت در 
شبکه های اجتماعی نداشته است. اما، تسلط او بر تلفن همراه و این ذهنیت که استفاده 
از پیام رســان های موبایلی مانند فرستادن پیامک است تشویقش می کند تا به این ابزار 
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روی آورد. ارجاع به اســتفاده های پیشــین نقش مهمــی در روی آوردن افراد به فّناوری 
جدید ارتباطی و اطالعاتی دارد.

1.2محاسن
نوع ارتباطات در پیام رســان های موبایلی در قیاس با نســل قبلی شبکه های مجازی از 
مزیت هایی برخوردار اســت که آنها را برای کاربرانشان جذاب تر می سازد و موجب تشویق 
افراد برای انتقال روابط خود به این ابزارک ها می شود. برخی از این محاسن عبارت اند از:

گروهمحوربودنروابط: چنان  که گفته شد در پیام رسان های موبایلی برخالف شبکه های 
مجازی اســاس ارتباطات بر پایۀ گروه هاســت. گروه محور بودن این ابزار به این معناست 
که تولید محتوا صرفًا در یک گروه انجام می گیرد. در نســل قبلی شــبکه های اجتماعی 
مجازی، اساس کار بر این است که افراد صاحب یک صفحۀ شخصی هستند و پیام های 
تولیدی شان را روی آن منتشر می کنند؛ البته، بسته به شبکۀ مورد استفاده ممکن است 
امکاناتی را هم برای مدیریت مخاطبان در اختیار کاربر قرار دهد، اما در اغلب شبکه های 
موبایلی از این صفحۀ شــخصی خبری نیســت و حضور و فعالیت کاربر صرفًا در گروه ها 
معنا پیدا می کند. البته، برخی شــبکه های اجتماعی پیشین نظیر فیس بوک نیز امکان 
ایجاد گروه و فعالیت بر اســاس گــروه را نیز فراهم کرده اند، اما اســاس فعالیت در این 
شــبکه ها و وجه غالــب این فعالیت ها بر پایۀ صفحه های شــخصی کاربران و ارتباطات 

میان آنها استوار است.
تولید پیام ها در پیام رســان های موبایلی متناســب با گروه اســت و اعضای یک گروه 
می توانند با یکدیگر وارد تعامل و گفتگو شــوند، بی آنکه گفتگویشان موجب آزار دیگران 

شود یا کسانی خارج از گروه بتوانند در آن اخالل کنند.
سرعتانتشارباال: از دیگر محاســن ایــن پیام رسان های موبایلی سرعت انتشار باالی 
پیام ها و به اصطالح دست به دست شدن سریع مطالب است. دست به دست کردن مطالب 
در این ابزارها آنقدر ســاده اســت که افراد ترغیب می شــوند تا هر مطلبی را که برایشان 
اهمیت یا جذابیت دارد، در گروه های دیگری که متناســب می دانند ارسال کنند، آنچنان 
کــه کاربران گاه در طول یــک روز مطلب جدیدی را بارهــا در گروه های مختلف دریافت 
می کنند. البته، از نگاهی دیگر می توان همین موضوع را به عنوان ایراد پیام رســان های 
موبایلی موبایلی نیز دید اما باید توجه داشــت که این ابزارها قادرند اخبار، شــایعات و 
اطالعات مهم را در زمانی اندک به همه برســانند ولو اینکه کســانی مجبور شــوند پیام 

مربوطه را چندین بار رؤیت کنند.
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امکاناتتکنیکی: برخی از این پیام رســان های موبایلی نظیر تلگرام امکان ایجاد لینک 
را بــه مدیرگــروه می دهد و کاربران تلگرام می توانند از طریــق این لینک که در گروه های 
دیگــر یا در وب منتشرشــده به عضویت آن گــروه دربیایند. برخی از ســایت ها عالوه بر 
اینکه مطالب خود را در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند، از این گروه ها جهت جذب 
مخاطب جدید اســتفاده می کنند؛ مخاطبی که در شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و 
توییتر فعالیت نمی کند یا اساسًا به کامپیوتر و اینترنت دسترسی ندارد. همچنین، تلگرام 
امکان ایجاد روبات هایی را داده که با عضوکردنشان در گروه ها به صورت اتوماتیک اقدام 
به ارسال پیام های ازپیش  طراحی شده می نمایند؛ فی المثل، سایت های خبری می توانند 
با تولید این روبات ها و اضافه کردنشان به گروه های خبری، اخبار تولیدی هر روزه سایت 
یا خبرگزاری خود را به گروه مذکور ارسال کنند. این امر خصوصًا در امر تبلیغات می تواند 

کاربرد زیادی داشته باشد.
فرق این پیام رســان های موبایلی و برتری آنان به شــبکه های اجتماعی پیشین این 
اســت که برای اینکه مخاطب در شــبکه های اجتماعی مطالب ما را ببیند، باید با ما )یا 
کســی که آن را هم رسانی کرده( دوست باشــد یا صفحۀ ما )یا کسی که آن را هم رسانی 
کرده( را دنبال کند. اما، در این گروه ها، کافی است مخاطب عضو گروهی باشد که مطلب 
در آن منتشــر می شود؛ یعنی، نیاز نیست که مخاطب مستقیم یا با واسطه با ما دوست 
باشــد. در این صورت وی پیــام را دریافت می کند؛ هرچند که دریافــت پیام به معنای 

خواندن و اندیشیدن به آن نیست، اما گام نخست محسوب می شود.
البته، این پیام رســان ها در مقایسه با شبکه های اجتماعی پیشین با محدودیت هایی 
نیز مواجه هســتند؛ مثاًل، تعداد اعضا در گروه ها محدود به دویســت نفر اســت. البته، 
اســتفاده کنندگان این مشــکل را با ایجاد شمارۀ دو، سه و... همان گروه و ارسال مطالب 
واحــد به همــۀ گروه ها تا حدودی حل کرده اند. در عین حال، خود این موضوع نیز از این 
منظر که تعداد نســبتًا کم اعضا امکان تعامل بیشــتری میان ایشــان را فراهم می کند 

می تواند نکتۀ مثبتی تلقی شود.
3.ویژگیارتباطیپیامرسانهایموبایلیوانتخابات

در آنچه به برقراری ارتباط از طریق این ابزارهای ارتباطی مربوط اســت، می توان به چند 
نکته اشاره کرد:

فراتررفتنارتباطازســطحفردی: شبکه های موبایلی امکان می دهند تا ارتباطات از 
ســطح دونفره فراتر رود و در عین حال به دلیل گروه محور بودن، بسته بودن و محدودیت 
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گروه ها رســانۀ جمعی عام محســوب نمی شوند؛ یعنی، شــبکه های موبایلی جایی بین 
ارتباط چهره به چهره و رســانه های ارتباطی مثل روزنامه ها و شــبکه های تلویزیونی قرار 
می گیرند. به دلیل ســکوت قوانین در مورد این رسانه های نوپدید، برخی مسائل از جمله 
محدودیت های زمانی و شــکلی تبلیغات به چالش کشــیده خواهد شد؛ بدین معنا که 
گروه هایی که از طریق این ابزارک ها ایجاد شــده اســت، در قالب بحث و گفتگو در مورد 
انتخابــات به مکانی برای تبلیغــات و حتی ضد تبلیغ، شایعه ســازی و تخریب تبدیل 
شــود و این موارد حتی به خارج از زمان تعیین شده برای تبلیغات انتخاباتی نیز کشیده 
شــود؛ مواردی که می تواند در دنیای واقعی و حتی سایر شبکه های اجتماعی مجازی با 

مجازات روبه رو شود.
فراگیریپویشهایجمعی: عمومی تربودن کاربری پیام رســان های موبایلی و حضور 
اقشار مختلف در این شبکه ها امکان می دهد تا حرکت های جمعی با پشتیبانی بیشتری 
همراه شــود و افراد زیادتری در پویش های جمعی درگیر شــوند. نمونۀ اخیر آن تحریم 
محصوالت ایران خودرو و سایپاست که ایدۀ آن از همین شبکه های موبایلی شروع شده 
و به تدریج از طریق دست به دست شــدن در گروه های مختلف منتشــر شــد و بخش های 
وسیعی از جامعه را با خود همراه ساخت. چنانچه تحّوالت سیاسی ماه های آینده از سطح 
انتخابات فراتر رود، این پیام رســان های موبایلی می توانند به ابزاری در دست گروه های 
سیاســی تبدیل شوند تا از طریق آن ضمن اطالع رســانی در مورد مسائل مورد نظرشان، 
به تهییج و ســازماندهی هوادارانشان بپردازند. این توانمندی را تا حدی سایر شبکه های 
مجازی نیز داشتند، البته با دو تفاوت: نخست اینکه تنّوع کاربرانشان به اندازۀ دارندگان 
تلفن های هوشــمند همراه نبود و دیگر اینکه امکان نظارت و کنترل بر پیام رســان های 
موبایلی موبایلی به دلیل فضای نیمه خصوصی گروه ها و مشــارکت افراد بیشتر در توزیع 

پیام ها ضعیف تر است و این ابزارها از تهدید کمتر و درجۀ آزادی بیشتری برخوردارند.
تأثیرپذیریازفضایسیاسی: شبکه های موبایلی به دلیلی ویژگی گروه محوربودنشان 
کمــک می کنند تا ارتباطــات افراد در دنیای واقعی گســترش یافته و جمع های واقعی 
بیش از پیش در کنار هم و هم سخن یکدیگر باشند. در ایامی چون انتخابات که سیاست 
در فضای واقعی غلبه کرده و در بسیاری محافل سخن از انتخابات خواهد بود، شبکه های 
موبایلی نیز که مبتنی بر این روابط واقعی شــکل گرفته اند، بی تأثیر از این فضا نخواهد 
بود و در نتیجه گروه های خانوادگی، همکاری و دوســتی نیز محل مباحثات سیاســی و 
بحث در مورد انتخابات خواهد شــد. از این رو، شــبکه های موبایلی که خود تحت تأثیر 
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فضای واقعی سیاســی شــده اند، به احتمال زیاد باعث تشدید فضای سیاسی شده و در 
کنار سایر عوامل، هیجان انتخابات را افزایش خواهند داد.

توزیــعاخبارازطریقکانالهــایارتباطی: امکان جدیــد تلگرام بــرای ایجاد کانال 
اختصاصــی و عضویــت نامحدود افــراد در کانال ها، با توجه به نکاتــی که پیش از این 
در مورد کاربری آســان این ابزارها و طیف بســیار گســترده و متنــّوع کاربران تلفن های 
هوشــمند گفته شــد، فرصت ایده آلی است برای فعاالن سیاسی و خبری تا از این طریق 
به راحتی و با محدودیت های اندک، از مخاطبان گســترده برخوردار شده و پیام های خود 
را بــه دیگران منتقل کنند. در حال حاضر، بســیاری از خبرگزاری ها، ســایت های خبری، 
احزاب و دســته جات سیاســی اقدام به راه اندازی کانال اختصاصی خود کرده و در حال 
جذب مخاطب و گسترش دامنۀ نفوذ خود هستند. این امکان اگر تلگرام همچنان رها از 
فیلترینگ بماند، احتمااًل می تواند در آستانۀ انتخابات چنان گردشی از پیام های مکتوب 
سیاســی، عکس  ـ خبرها و حتی شــایعات ایجاد کند که تاکنون نظیــر آن در انتخابات 
مختلف کشــور ما تجربه نشــده است. چنین مســئله ای عالوه بر گســترش خبررسانی 
می تواند به جنگ های روانی در آستانۀ انتخابات نیز دامن زده و فعاالن سیاسی و حتی 
برگزارکنندگان انتخابــات را مکررًا در برابر اذهان برانگیخته جامعه در موضوعات مختلف 

قرار دهد.
4.جمعبندی

این مقاله به معرفی و شــناخت پتانسیل های پیام رســان های موبایلی در اطالع رسانی، 
برقراری ارتباط و ایجاد شــبکه اختصاص داشت. مطالعۀ کاربردی تر چگونگی استفاده از 
این پیام رســان ها در انتخابات نیازمند پژوهش های گســترده تر است که به بررسی دقیق 

استفاده ها و گرایش های کاربران این ابزارها بپردازد.
چنانچه مشــاهده کردیم، به دالیل اقتصادی، اجتماعی و تکنیکی این پیام رسان ها با 
توجه کاربران تلفن همراه مواجه شده اند. در مجموع، با اندکی خوش بینی می توان انتظار 
داشــت اســتفاده از پیام رسان های موبایلی همچنان به گســترش خود ادامه داده و این 
ابزارها تا زمان انتخابات بخش های بیشــتری از جامعه را به خود جذب کنند استفاده از 
این پیام رسان ها حجم مراودات در روابط واقعی بین فردی را افزایش داده و از این جهت 
موجب تقویت ارتباطات افقی در جامعه می شــوند. همین ارتباطات افقی تقویت شــده 
می توانند در ایامی چون انتخابات که جامعه به لحاظ سیاســی برانگیخته می شــود، به 
تقویت جامعۀ سیاسی شده انجامیده و تأثیرپذیری این جامعه را از سایر مؤلفه های مؤثر 
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بر تصمیمات شــهروندان کاهش دهد؛ در عین حال که گروه های سیاســی و نامزدها نیز 
فرصت دارند تا با تسلط و استفاده بهینه از این ابزارها در جهت خواست ها و منافع خود 

بهره برداری کرده و کاربران را تحت تأثیر قرار دهند.
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   آن الین بدون ایمیل
 

یان           محمد معمار

یت رسانه، دانشگاه تهران  دانشجوی دکترای مدیر     

1.یکبرخورد
ســه سال پیش در ایام عزاداری محّرم، در گوشــه ای از شهر مشغول عکاسی از 
یــک چایخانۀ صلواتی بــودم. یکی از خدمت گزاران چایخانــه عکس ها را روی 
نمایشــگر دوربین دید و خواست تا برای او بفرســتم. گفت: »می تونی بلوتوث 
بکنی؟« پاسخ دادم: »دوربینم بلوتوث نداره، آدرس ایمیلت رو بده تا بعدًا برات 
ایمیل کنم«. گفت: »ایمیل ندارم. شــماره م رو می دم، روی وایبر برام بفرست«.

این برخورد برای من هیجان انگیز بود. پیش از آن، پیش فرض ذهنی من این 
بود که اگر کســی ایمیل )به عنوان حداقل ضــرورت حضور در فضای آن الین( 
نداشــته باشــد، خارج از دایرۀ تعامالت مجازی قرار می گیــرد. اما، آن مواجهه 
انگیزه ای شد تا در این مدت گوشه ای از ذهنم مشغول کسانی باشد که از لحاظ 
تنّوع اســتفاده از ابزارهای ارتباطی نوین، »آن الین های حداقلی« هســتند. به 
همین ســبب، عالوه بر هرازگاهی گفت وگو بــا صاحب نظران و کاربران معمولی 
دربارۀ این پدیــده، از تعامالت اجتماعی ام هم برای یافتن نمونه های بیشــتر 
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استفاده می کردم.
از زمــان آن برخــورد، ذهنم درگیر یافتــن نمونه هایی بود که اگــر نه آن قدر 
اســتثنایی، ولی به هر حال در چارچوب کلی »آن الین های حداقلی« بگنجند. با 
کمی دقت بیشتر، متوجه شدم که از قضا این جور کاربران چندان دور از دسترس 
و نادر نیستند. در گروه وایبری فامیل، که بعدًا به تلگرام منتقل شد، نمونه های 
متعددی از نوجوان های ده ساله تا ریش سفیدهای هفتادساله دیدم که از سایر 
ابزارهــای ارتباطی آن الین، به جز پیام رســان ها، اســتفادۀ چندانــی نمی کنند. 
در میــان مغازه دارها، راننده های تاکســی، دانش آموزان دبســتانی، کارمندان، 
بازنشســته ها و خانم های خانه دار با کســانی مواجه شــدم که از پیام رسان ها 
بیش از هر امکان دیگری در دســتگاه تلفن همراهشــان بهره می برند. سهولت 
اســتفاده، هزینۀ پایین، عــدم محدویت زمانی و مکانــی در ارتباط با دیگران، 
خصوصًا در حالت دســته جمعی، جذابیت و فایدۀ بیشتر تصویر نسبت به متن 

و عقب نمانــدن از قافله، برخی از علل اصلی روی آوردن آنها به این ابزارها بود.
هدف از این جســتار، ارائۀ یک روایت از نحوۀ ظهور این آن الین های حداقلی 

اســت تا بتوان با شناخت بهتری، ورود آنها را به عرصۀ آن الین دنبال کرد.
2.دورانطالییبلوتوثبازی

بــه گمانم برای درک بهتر وضعیت کســانی که به تازگــی و از طریق ابزارهای نو 
به جماعت آن الین پیوســته اند، بررســی یکی از پدیده های قدیمی تر می تواند 
روشــنگر باشد. در بازه ای که شاید شــروع آن به یک دهۀ پیش برگردد، بلوتوث 
جای خود را در جامعۀ ما به عنوان یک ابزار ارتباطی میان فردِی مؤثر و قدرتمند 
باز کرد. »بلوتوثت رو روشــن کن« یا »بلوتوث جدید چی داری؟« از عبارت های 
آغازگر رایج در صحبت های افراد آشــنا بود که گاه حتی نقش یخ شکن را هم در 
آغاز ارتباط دو غریبه بازی می کرد. »بلوتوث جدید« به نوعی همان »اس ام اس 

جدید« بود که چند سال پیش از آن رایج شده بود.
مبادلــۀ محتوای صوتی ـ تصویــری موجود روی تلفن هــای همراه از طریق 
بلوتــوث، یکی از اتفاقات رایج در میان آشــنایان مانند جمع های دوســتانه و 
خانوادگی یا حتی »دورهمی های کور« )یعنی افراد غریبه بدون ارتباط مستقیم 
با مخاطب هدف از قبیل جمعیت متروســوار( محســوب می شــد، تا جایی که 
»بلوتوث بازی« گاهی اوقات تابع مشــخصات یک مراســم آیینی بود. داشتن 
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محتــوای نو و جذاب بــرای این مبادله های میان فردی و دســته جمعی، نقش 
پررنگی در شــکل گیری و تحّول ارتباط های شــخصی داشــت و می توانست با 

جلب توجه دیگران، به منبع اقتدار، اعتبار، احترام یا عزت نفس تبدیل شــود.
شاید بتوان دوران طالیی بلوتوث بازی را با بازه ای مشخص کرد که با ماجرای 
انتشار فیلم مستهجن یکی از بازیگران سرشناس تلویزیونی آغاز و با رخدادهای 
پیرامــون انتخابات ریاســت جمهوری ســال 1388 خاتمه می یابــد. کاوش در 
علل ظهــور و افول بلوتوث، می تواند یک ســرنخ مناســب در فهم پویایی های 
متعلق به پیام رســان های اجتماعی در اختیار ما قرار دهد، چون مرســوم ترین 
ابزارهای تعاملی الکترونیک از زمان کم رنگ شــدن بلوتوث بازی تا زمان شیوع 
پیام رســان ها، شــبکه های اجتماعی وب محور بوده اند که تفاوت های جدی از 

لحاظ مهارت الزم برای کاربری با این ابزارهای ســاده تر داشته اند.
از منظر فنی، بلوتوث نخســت ابزاری برای انتقــال محتوا بود که به تدریج به 
ابزاری برای متصل ســازی ســخت افزارها به یکدیگر تقلیل پیــدا کرد. در بافت 
جوامع توســعه یافته، گســترش و نفوذ حضور آن الین در زندگی روزمره به ویژه 
شبکه های اجتماعی متداول مانند فیس بوک، افزایش سرعت انتقال داده ها )و 
به موازات آن، افزایش حجم فایل های چندرسانه ای، و در عین حال ثابت ماندن 
نســبی ســرعت بلوتوث برای تبادل محتوا که آن را برای انتقال محتوای به روز 
نســبتًا ناکارآمد می کرد(، و نبود موانعی از قبیل فیلتر وب ســایت ها، زمینه را 
برای گذار از بســتر بلوتوث به شــبکه های اجتماعی برای انتقال داده ها فراهم 
ســاخت. امتنــاِع یکی از مهم ترین برندهای ســخت افزاری در حــوزۀ ابزارهای 
موبایل، یعنی شــرکت اپل، از پیاده سازی بلوتوث در دستگاه های خود نیز یکی 
از عواملی بود که به جانشینی شبکه های اجتماعی به جای بلوتوث برای انتقال 

محتوا کمک شایانی کرد.
امــا، در بافــت جامعۀ مــا، گذار از بلوتــوث به شــبکه های اجتماعی چندان 
بی دردســر نبود. در جوامع توسعه یافته، ســرعت باالی انتقال آن الین اطالعات 
موجب می شــد تــا مبادلۀ آن الین به رقیبــی قدرتمند برای ابزار کم ســرعت تِر 
بلوتوث تبدیل شــود، در حالی که پایین ماندن سرعت اینترنت در کشورمان، آن 
مزیــت رقابتی را از مبادلۀ آن الین می گرفت؛ همچنین، عبور از انواع ســدهای 
موجود برای اســتفاده از شــبکه های اجتماعی وب محور در بافت جامعۀ ما، به 
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مجموعه ای از مهارت های ویژه نیاز داشــت که هرکســی قادر یا مایل به کسب 
آنها نبود.

بلوتوث بازی را شــاید بتوان به نوعی در ادامۀ مــوج »اس ام اس بازی« تلقی 
کــرد، اما آنچه ایــن دو موج را از هــم متمایز می ســاخت، محوریت محتوای 
صوتــی ـ تصویری در تبادالت از طریق بلوتوث بود. از منظر ســنتی و تاریخی، 
توان تولید محتوای متنی نزد کاربران ایرانی توزیع شده تر و متکثرتر از محتوای 
صوتی ـ تصویری بوده است. این نکته در کنار فزونی طبیعی محتوای متنی در 
مقایســه با رقبای چندرسانه ای اش موجب شد تا با گذار از موج پیامک بازی به 
بلوتوث بازی، نســبت نقش توزیع کنندگی به تولیدکنندگی افزایش پیدا کرده و 

تعداد بیشــتری از کاربران صرفًا در نقش توزیع کننده ظاهر شوند.
چنیــن فضایی به کاربرانی در نقش موتورهای موّلد نیاز داشــت تا با تجمیع 
محتوا بتوانند سرشــاخه های انتشــار در میــان کاربران ابزارهــای الکترونیک 
باشند. اما، شبکه های اجتماعی به  رغم همۀ محدودیت های خود، جذابیت های 
ویژه ای برای این موتورهای مولد داشــتند. به روزتربودن )هم از جهت محتوا و 
هم از جهت ُمد(، دسترسی به مخاطبان گسترده تر و شاید مهم تر از همه امکان 
انباشــت اعتبــار حاصل از ارائۀ محتــوای جذاب برای هر کاربــر در قالب نوعی 
ســرمایۀ اجتماعی، موتورهای موّلد و به تبع آنها بخشی از دنبال کنندگان را به 
کوچ به سوی این شبکه ها واداشت. برخی دردسرهای بلوتوث، خواه بحران های 
حوزۀ هنجاری )مانند حساســیت بیشــتر نســبت به حریم خصوصی( و خواه 
تحّوالت حوزۀ فّناورانه )مشــخصًا تغییر سازوکار اتصال دستگاه های موبایل به 
یکدیگــر از طریق بلوتوث که مرحلۀ تأیید رمز پیونــد را ضروری می کرد( نیز در 

زمرۀ عواملی بود که قدری از بی میلی را نســبت به این ابزار رقم زد.
برای گذار از بلوتوث به عرصۀ شبکه های اجتماعی مرسوم، کاربران باید عالوه 
بر تحمل دشواری های حاصل از تأخیر در توسعۀ زیرساخت های ارتباطی کشور، 
از یک حد آستانه ای از امکانات سخت افزاری و مهارت های نرم افزاری برخوردار 
می بودند تا حداقل رضایت مندی الزم برای به صرفه بودن این کوچ را فراهم کند.

به گمان من، این حد آســتانه ای برای تعداد قابــل توجهی از بازیگران فعال 
دوران طالیی بلوتوث بازی فراهم نبود که موجب شد آنها از قافله عقب بمانند. 
بدین ترتیب، یک شکاف دیجیتال درون جامعه رقم خورد تا عده ای بیش و کم 
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پابه پای فّناوری جلو بروند و عده ای دیگر به منزلگاه سابق خود که دیگر تا حدی 
راکد شده  بود دل خوش کنند.

3.پسازبلوتوث،پیشازپیامرسانها
محــور بحث من در تحلیــل »آن الین های حداقلی« این اســت که آن جماعت 
جامانده از قافلۀ وب تعاملی، با ظهور پیام رسان ها آن الین شده اند تا بدنۀ اصلی 
»آن الین های بدون ایمیل« )در مقام یک تمثیل( را شــکل دهند. اما، پیش از 
بررســی حضور دوبارۀ این جماعت در عرصۀ ارتباطات الکترونیک و تالقی آنها 
با جماعت همیشــه در صحنۀ آن الین، به گمانم بهتر اســت مروری اجمالی بر 
سرگذشــت دو گروهی داشــته باشــیم که با پایان دوران طالیی بلوتوث بازی، 

راهشان از هم جدا شد.
پایان دوران پرنشــاط بلوتوث بازی به معنای تمام شــدن استفاده از آن ابزار 
ارتباطی نبوده و نیســت، همان گونه که بسیاری رسانه های جدید با ظهور خود، 
به رغم آنکه ســهم عمدۀ بازار را از رسانه های قبلی گرفتند، به کلی جانشین آنها 
نشــدند. هنوز هم می توان ُخرده جمع هایی را سراغ گرفت که ارتباط هایی از آن 
طریــق، حتی گاه با تمامــی مختصات آیینی یک دهۀ پیــش خود ادامه دارد. 
یک ســال ونیم پیش در یکی از هم صحبتی ها با کاربران فضای مجازی، یکی از 
دوســتانم به نکتۀ ظریفی اشــاره کرد: »پیرمردهای بلوتوث بازی که االن چیزی 
دستشــان نمی آید و با حســرت به فیس بوک نگاه می کنند، آدم های غمگینی 
هســتند«. اگر »پیرمرد« را استعاره از کسانی بگیریم که تا حدودی مایل اما به 
هر دلیل ناتوان از پیوســتن به آن کوچ بوده اند، این تعبیر می تواند تا حدودی 
بــه فهم حال وهوای این ُخرده جمع ها کمک کند. بــه هر روی، تردیدی در رکود 

این بازار نیست.
اما، آنها که در سوی دیگر شکاف دیجیتال قرار گرفتند، چندین سال پرجنجال 
را، که خصوصًا تحت تأثیر رخدادهای سال 1388 بود، صرف تعامل های آن الین 
کردند. دســته بندی و توضیــح تمامی رفتارهای کاربران شــبکه های اجتماعی 
در این بازه میانی اگر نه غیرممکن، حداقل بســیار دشــوار اســت. با این حال، 
می تــوان ادعا کرد که یک سلســله روندهای کلی در سمت وســوی فعالیت آنها 
وجود داشــته است. بخشی از این روندهای مشــترک را می توان چنین تبیین 
کــرد که ُخرده گروه های فعال در فضای آن الیــن در این بازه، ضمن تأثیرپذیری 
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از ســابقۀ کاربران قدیمی تر وِب تعاملی، هریــک به تدریج مجموعه هنجارهای 
رفتــاری ویژۀ خود را شــکل دادند. ایــن مجموعه های هنجارها اگرچه بســیار 
متنّوع اند، در بســتر تعامالت چندین ساله، هریک تاحدودی به سمت سازگاری 
درونی حرکت کرده اســت و در میان برخی از آنها می توان اصل های مشترکی را 
نیز ردیابی کرد؛ به عنوان نمونه، تالش برای صحت ســنجی شنیده ها و توجه به 
اینکه »هر مطلبی که در اینترنت منتشــر می شود لزومًا موثق نیست«، یا اینکه 
هر ماجرایی می تواند از چندین و چند زبان روایت شــود که گاه این روایت ها با 
یکدیگر ناهمخوانی اساســی دارنــد و انتخاب میان آنها به ابزاری خارج از خود 
روایــت نیاز دارد، در زمرۀ آن روندهای کلی مشــترک هســتند که در میان این 

ُخرده گروه ها می توان مشاهده کرد.
در اینجا باید نکته ای را متذکر شــد: وجود شکاف دیجیتال به معنای گسست 
کامل این دو جماعت از همدیگر نبوده اســت، بلکه بهتر اســت این دو گروه را 
به مثابۀ دو ســر پرتجمع یک طیف دانســت که افراد دیگــری نیز میانۀ طیف 
را ُپر کرده اند. به همین ســبب، از یکســو محتوای تجمیع شــده توسط کاربران 
وب کمابیش راه خود را به ســمت آنهایــی که وارد فضای تعامالت الکترونیک 
جدید نشده بودند پیدا می کرد. شدت این جریان عمدتًا یک طرفه به طور خاص 
در حوزه هــای ســرگرمی و خیریه و البته در برخی پدیده های سیاســی افزایش 
پیــدا می کرد تا پیوندی غیرارگانیک اما مداوم بر جا باشــد. از ســوی دیگر، به 
مــرور زمان، مهاجرت از دنیای آف الین به دنیای آن الین )و البته گاهی اوقات 
مهاجــرت معکوس( نیز ُرخ می داد. این جابه جایــی افراد نیز تاحدی به تعامل 
گروه های حاضر در دو ســوی شــکاف کمک می کرد. با این حال، شــاید بتوان 
مدعی شــد میزان مهاجــرت از دنیای آف الین به آن الین آن قــدر زیاد نبود که 
مهاجران بتوانند آشــوبی در میان جامعۀ به  نســبت حرفه ای تر کاربران آن الین 

ایجاد کنند.
4.ظهورپیامرسانها

ع کاربری اینترنت میــان ایرانی ها  در دورانــی که چت یاهــو حکمران بالمنــاز
بود، ایمیل یاهو صرفًا ابزاری برای دسترســی به چت روم ها محسوب می شد و 
کارویژۀ آن الین بودن »چت« بود. بسیاری از کاربران تازه کار ایرانی در آن دوران، 

تجربۀ آن الین بودن خود را با جاذبۀ چت شروع کرده اند.
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    ظهور پیام رســان ها زمینه ساز آن الین شدن کسانی شده است که تا پیش از 
ایــن به هر دلیل از جامعۀ آن الیــن ایرانی ها1 دور مانده بودند. اما، این بار برای 
نخســتین تجربۀ آن الین شدن، حتی به ســاختن یک آدرس ایمیل هم نیازی 
نیســت، بلکه واردکردن شــمارۀ تلفن در نرم افزارهای پیام رســانی که بعضًا به 
طور پیش فرض روی دســتگاه های موبایل نصب شده اند، کفایت می کند تا یک 
ایرانی دیگر آن الین شــود و »چت« را شــروع کند. هرچند بازی های آن الین به 
نوعــی پیش قراول ظهور جماعت تازه وارد فضای مجــازی بودند که تنها حضور 
آن الینشان در نرم افزارهای بازی رقم می خورد، جاذبۀ قدیمی و ماندگار گفت وگو 
یــا همان چت بود که در قامتی جدید شــیوع فراگیر ایــن نوع آن الین بودگی را 

رقم زد.
بنا به تجربه ها و مشــاهده های چند ســال اخیر می توان به جرئت مدعی شد 
که هم اکنون تعامالت مجازی یک شــبکۀ ارتباطی غیررسمی، مؤثر و فراگیر را 
در جامعۀ ایــران بنا نهاده اند. به نظر من، ابزارهای پیام رســاِن موبایلی آخرین 
حلقۀ زنجیری بوده اند که با فراگیرکردن تجربۀ آن الین، به تعمیق و اســتحکام 
این شــبکه کمک کرده اند. این شبکۀ ارتباطی غیررســمی، که در نقطۀ کور دید 
عمــوم کاربران، ناظــران و تحلیلگران )به اســتثنای ارائه دهندگان زیرســاخت 
نرم افزارهای پیام رســان2( قرار دارد، قدرت خــود را در انتقال اطالعات، هدایت 
افکار عمومی و حتی بسیج میدانی در سال های اخیر به نمایش گذاشته است، 
هرچند که نمی توان انتظار داشــت این خودنمایــی در تمامی پدیده های حائز 
اهمیت سیاســی، اجتماعی یا فرهنگی به وضوح دیده شــود. بستر مهیاست و 
مواردی از قدرت نمایی هم ُرخ داده اســت،3 اما پیش بینی موارد بعدی نه یک 

برآورد دقیق، بلکه تابع تحّوالت یک فضای آشوبناک اند.
به گمانم بخش مهمی از جذابیت این پیام رسان ها به حضور گسترده و فعال 
کاربران حداقلی فضای آن الین وابســته اســت، تا جایی که کاربران حرفه ای تر 
وب را نیز به ســوی خود جذب کرده اســت. این وضعیت همســو با روندهای 
جهانی است که از گســترش نفوذ پیام رسان ها و جانشینی آنها به جای تماس 
و پیــام معمولی از طریق اپراتور تلفن همراه خبر می دهند.4 در فقدان داده های 
آماری متقن )تا جایی که نگارندۀ این جســتار بررســی کرده اســت(، ادعاهای 
کّمی دربارۀ کلیت این فضای نوپدید نمی توانند اعتبار چندانی داشــته باشــند. 
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امــا، بــه نظرم حداقل آمارهــای مورد اعتمــاد نیز حکایت از درجــه ای از نفوذ 
پیام رســان ها دارند کــه نمی توان آن را صرفًا به کاربــران حرفه ای تر و قدیمی تر 
فضای آن الین منســوب کرد. برخی آیتم های خبــری در تعدادی از کانال های 
جدیدالتأســیس تلگــرام رکورد نزدیک بــه نیم میلیون بار مشــاهده هم زده اند 
کــه این ارقام به علت زیرســاختی بودن آمار »تعداد مشــاهده«، یک رقم قابل 
اعتماد اســت. چنین رکوردهایی در مقایســه با آمار مشــاهدۀ اخبار پرمخاطب 
مطرح ترین وب ســایت های خبری فارســی، که بنا به جســت وجوهای نگارنده 
از مرتبــۀ یک صدهزار بازدید اســت، معنــای قابل توجهی می یابــد. حتی اگر 
بــرای تصحیح خدشــه های احتمالی آمــاری بخواهیم ضریب افزایشــی برای 
بازدیدهای وب ســایت های خبری و ضریب کاهشــی برای تعداد مشاهده های 
درون پیام رســان قائل شویم، باز هم صدای بیدارشدن یک غول ُخفته به گوش 

می رسد.
کمبود تحقیق های جدی پیرامون پیام رســان ها می تواند تاحدی آشــوبناک 
جلوه کــردن ایــن فضای نوظهــور را توضیح دهــد، اما به گمــان من علت های 
بنیادین تــری نیز در جریان اند که این فضا را به واقع آشــوبناک می کنند. تالقی 
جریان کاربران آن الین قدیمی و اخالق و هنجارهای خاصشــان با نســل جدید 
و به تعبیری شورشــِی کاربران آن الین در بســتر پیام رســان ها )که با جمعیتی 
انبوه به نوعی در حال بازتکرار تجربۀ آغازین کاربران حرفه ای تر هستند( یکی از 
این علل اســت. یک توییت متعلق به نسل قدیمی آن الین ها، این حال وهوا را 
به خوبی تشــریح می کند: »ما پیر می شیم تا اینهایی که با وایبر و وی چت و... 

به فضای مجازی وارد شــدن، قواعد این فضا رو یاد بگیرن«.
5.درآستانۀانتخابات

برخالف اجتماعات کاربران حرفه ای تر فضای مجازی که بیش و کم از مجموعه 
هنجارهــای جاافتــاده ای تبعیــت می کننــد و گروه بندی های کاربــران در آنها 
تاحدودی روشن تر اســت، پیام رسان ها یک زمین مســطح برای مبادلۀ تقریبًا 
هرگونــه محتوای اطالعاتــی را در اختیار کاربران گذاشــته اند. به دالیل متعدد، 

زمین مســطح به ضرر آنهایی است که مهارت کمتری در این بازی دارند.
یکم، تازه واردان فضای مجازی به ســادگی مســحور جاذبه هــای این محیط 
جدید می شوند و با سازوکار آن ناآشنایند. به همین دلیل، کاربر تازه کار در برابر 
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فریب های ماهرانه تر کاربران باســابقه، خواه از روی بامزه بازی باشد یا بر اساس 
دســتورکارهای مشخص، بی دفاع می شود. این مسئله گاه به قدری وخیم است 

که دســت مایۀ مضحکه و تمسخر این تازه واردان را فراهم می کند.
دوم، پیام های همخوان شــده در این بسترها، به اســتثنای مواردی که پیام 
اصلِی متعلق به شناســه های معروف یا کانال های رســمی »فوروارد« می شود، 
فاقد وثاقت منبع اند و صحت ســنجی تک تک پیام هــای وارده کاری پرزحمت 

است که هرکسی توان یا میل آن را ندارد.
سوم، تولید محتوا و ادبیات جدید، حتی در چالشی ترین دورهمی های موجود 
در پیام رســان ها، سهم بسیار اندکی از محتوای مبادله شده را به خود اختصاص 
می دهــد. نقش توزیع گری ایده ها، آن هم معمواًل بدون تأمل و تعمق، بســیار 

پررنگ تر از تولیدگری است.
چهارم، حتی در فضاهای نسبتًا آزاد رسانه ای، »تبلیغ منفی« )بی اعتبار کردن 
رقیب( اثربخش تر از »تبلیغ مثبت« )ترویج خود( اســت. از یکسو اثبات نقص 
ســاده تر از نشان دادن کارآمدی است و از سوی دیگر، بدی های »الف« بیشتر از 
خوبی های »ب« در ذهن مخاطب می ماند. این وضعیت در بســتر پیام رسان ها، 
زمینــه را برای تخریب رقبا از طریق ارائۀ اطالعات درســت و غلط، مســتعدتر 

می کند.
به این دالیل، »آن الین های حداقلی« در برابر جریان اطالعات در پیام رسان ها 
آســیب پذیر می شــوند. راه  حل البته ترکیبی از آموزش و تجربه گری با ُبن مایۀ 
اعتمــاد بــه مردم اســت. ُبریدن پــای این تــازه واردان از فضــای آن الین، در 
خوش بینانه تریــن حالت، بحــران احتمالی را به تعویق می انــدازد و در حالت 

بدبینانه بحرانی شدیدتر را برای آینده رقم می زند.
6.وآینده

با آخرین نمونۀ خاص پدیدۀ آن الین های حداقلی، اردیبهشــت  امســال برخورد 
داشتم. در قهوه خانه ای در بازار تجریش عکاسی می کردم. جوان کارگر بیست ودو 
ســاله ای از من خواست تا عکســی هم از او بگیرم و برایش بفرستم. به سیاق 
تجربۀ سه ساله و کنجکاوی شخصی، آدرس ایمیل خواستم. پاسخ داد: »ایمیل 
برام سخته، روی اینستا برام بفرست« و آیدی اینستاگرامش را داد. پرسیدم که 
»جایی غیر از اینســتاگرام هم هستی؟« به عمد »جا« را مبهم انتخاب کردم تا 
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سمت وســوی ذهنی اش را بشنوم. جواب داد: »بله، پنج شنبه ها هم می آم این 
قهوه خونه. ولی اینستا همو ببینیم راحت تره، مگه نه؟«

تجربــۀ آن الین، در صورت های متنّوع و اغواگــر، خود را به مردم عرضه و گاه 
تحمیل می کند. این تجربه به مرور زمان ساده تر و بهره مندی از آن رضایت بخش تر 
و در مواردی ضروری تر می شــود تــا عطش به ظاهر ســیری ناپذیر فّناوری های 
آن الین به فراگیری و هم گرایی رســانه ای را پاســخ دهد و ما به آن فّناوری ها 
وابسته تر می شــویم؛ یا به تعبیر شری تورکل5، انتظاراتمان از فّناوری بیشتر و 

انتظاراتمان از یکدیگر کمتر می شود.6

پینوشت
1. علــت تأکیــد من بر »جامعۀ آن الین ایرانی ها« به جای فضای آن الین آن اســت که به نظرم، فضای 

کاربری ایرانی ها/ فارســی زبان ها تا حد زیادی یک جامعۀ بســته اســت. این جامعه از طریق گره های 

خاصــی )مثــاًل از طریق خبرگزاری هایی که واســطۀ ورود اخبــار خارجی به میان کاربران فارســی زبان 

هســتند( با فضای آن الین غیرفارســی زبان ها تعامل دارد، اما تعامل ارگانیک میان فارســی زبان ها با 

فضای آن الین بین المللی محدود به دســته های خاص و محدودی از کاربران می شــود. در مواردی هم 

که می توان روند رو به  رشد بهره گیری انفرادی از فضای آن الین جهانی را سراغ گرفت، جریان اطالعات 

عمومًا یک طرفه یعنی از سوی فضای آن الین جهانی به سمت جامعۀ کاربران فارسی زبان است و کمتر 

نشانه ای از تأثیرگذاری مستقیم و انفرادی فارسی زبانان بر مخاطبان بین المللی وجود دارد.

2. قرارگرفتن در همین نقطۀ کور اســت که نهادهای دولتی، نیمه دولتی یا خصوصی متعددی را، خواه 

آگاهانه یا ناخودآگاه، به راه اندازی پیام رســان های بومی ترغیب کرده اســت که عمومًا تاکنون در برابر 

رقبــای خارجی خود ناموفق بوده اند. به نظر من، که ناظر مراحل ابتدایی راه اندازی یکی از این ابزارهای 

بومی بوده ام، کمبود فّناورانه، مشکالت برنامه ریزی و اجرا یا مواردی از این قبیل نقش پررنگی در عدم 

موفقیت نهایی این پروژه ها نداشــته اند. فضای رســانه های جدید قابل حاکمیت از جنس حکمرانی بر 

رســانه های قدیم نیست و تالش برای سلطه بر این فضا، بی اعتمادی انباشته ای را نزد کاربران رقم زده 

است که پروژه های پیام رسان بومی میراث دار آن شده اند.

3. به گمانم، مهم ترین وجه ماجراهای حول فوت مرحوم مرتضی پاشــایی، خودنمایی همین شــبکۀ 

ارتباطی غیررسمی بود.

4. شهریور ماه امسال، روزنامۀ گاردین در گزارش یک پیمایش مّلی پیرامون کاربرد تلفن های هوشمند 

توســط ساکنان انگلســتان، از افزایش تعداد کاربران تلفن های هوشــمند از 52% در سال 2012 به %76 
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در ابتدای ســال جاری میالدی خبر داده بود. نکتــۀ جالب توجه آن بود که در همین بازه زمانی، تعداد 

صاحبان تلفن های همراه که حداقل یک تماس صوتی معمولی )از طریق اپراتور تلفن همراه( در هفته 

 One in four UK smartphone می گیرند، از 96% به 75% کاهش یافته است )گزارش گاردین با عنوان

owners does not make phone calls weekly، 8 سپتامبر 2015(.

5. Turkle, Sherry )2011(. »Alone Together: Why We Expect More from Technology and 

Less from Each Other«, Basic Books: xii.
6. تعدادی از اســاتید و دوســتان صاحب نظر در طول مدتی که ذهنم درگیر این موضوع بوده اســت، و 

همچنین در تهیۀ محتوای اصلی و بازخوانی این یادداشت، نکات و ایده های ارزشمندی را به من تذکر 

داده اند یا روایت های شــخصی خود را از تجربۀ آن الین در اختیارم گذاشته اند. در اینجا الزم می دانم از 

همۀ آنها، به ویژه جناب آقای ابراهیم شمشیری بابت مساعدت های همیشگی شان تشکر کنم.

                  آن الین بدون ایمیل / محمد معماریان     





   الگــوی تبلیغــات رســمی انتخابــات در ایــران بــا تأکید بر 
صداوسیما

 
          نوح منوری

     دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران 

تاکنون، الگوی تبلیغاتی صداوســیما در مورد هــر انتخاباتی به قدری تکراری 
بوده اســت که دیگر از ماه ها قبل از هر انتخابات مشخص است صداوسیما چه 
رویه ای از برنامه سازی را در پیش خواهد گرفت. از این رو، همیشه امکان طرح 
این پرســش فراهم اســت که پیامد این الگوی مرســوم و حاکم بر رسانه های 
رســمی چیســت و آیا به واقع نباید الگوی دیگری بــرای برنامه های انتخاباتی 

تدبیر کرد.
تبلیغات رســمی پیرامــون انتخابات در مقاطع مختلف قبــل، حین و بعد از 
انتخابات شــکل مشــخصی دارد. قبل از انتخابات، جهت گیری تبلیغات رسمی 
معطوف به جذب »مشــارکت« حداکثری مردم اســت. از این رو، انتخابات در 
»کلیــت« آن مــورد تأکید قرار می گیرد، چراکه در وهلۀ نخســت مهم نیســت 
چه کســی انتخاب می شود، مهم این است که همه در انتخابات شرکت کنند. به 
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همین دلیل انتخابات کمتر به اجزای آن از جمله احزاب و افراد مختلف تجزیه 
می شود. 

به این ترتیب، از منظر تبلیغات رســمی، انتخابات چیزی شبیه »تظاهرات« 
است. این تلقی از انتخابات با ایماژهایی همچون »صفوف به هم فشرده« همراه 
می شــود. گزارش های زندۀ تلویزیونی در روز انتخابات و از صندوق های معروف 
تهران و شهرســتان ها به هدف برساخِت همین ایماژها صورت می گیرد. در این 
گزارش ها، مردمی به تصویر کشــیده می شوند که ساعت ها در صف می ایستند؛ 
»مردم همیشه در صحنه« که حضورشان در انتخابات به منزلۀ »مشتی بر دهان 

امریکا« بیان می شود. 
بعد از انتخابات آنچه بیش از همه می شنویم »خلق حماسه« است که دوباره 
با ایماژهای متناســب با آن همراه می شود. انتخابات عامل سربلندی کشور در 
عرصۀ بین المللی و خنثی کنندۀ توطئه ها و تهدیدهای خارجی معرفی می شود. 
تعداد باالی انتخابات برگزارشده در ایران به عنوان شاخصی از مردمی بودن نظام 
سیاســی در نظر گرفته می شود، به نحوی که حتی می تواند از این لحاظ الگویی 

برای مشارکت مردمی در دنیا باشد. 
به هدف دســت یافتن به حضور پرشــورِ مردمی، »انتخابات« در یک گفتمان 
مذهبی و مّلی مفصل بندی می شــود. به این ترتیــب، انتخابات یک »وظیفۀ« 
شــرعی تلقی می شــود که با ثواب الهی پاداش داده می شود. پیام مراجع دینی 
به عنوان تأییدی بر این امر حســاب می شــود. از ســوی دیگــر، انتخابات یک 
»وظیفــۀ« مّلی و به قصد تحکیــم اقتدار ایران در منطقــه و جهان و مقابله  با 
دشــمنی های خارجی تعریف می شود. هم زمان با تالش شبکه های ماهواره ای 
در ایجــاد ناامیــدی در مردم ایران، در رســانۀ مّلــی نیز مدام تصاویــر و اخبار 
این شــبکه ها پخش می شــود تا باعث تحریک و »برانگیختگی« مردم شــود. 
در تبلیغات رســمی، انتخابات باید نمایشــی از وحــدت و یکپارچگی و اثبات 

وفاداری به نظام سیاسی باشد. 
البته، تالش برای جذب مشــارکت مردمی در یک دوگانگی دایمی نمود پیدا 
می کنــد. از یک طرف، انتخابــات در کلیت خود مورد توجه قــرار می گیرد و از 
طرف دیگر، برای گرم کردن تنور انتخابات، به شــکلی کنترل شده، اخبار گروه ها 
و جناح هــای مختلف در بخش های مختلف خبری پخش می شــود. از یکســو 
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قرار اســت که انتخابات تنها نشــانی از »وحدت« باشــد و از ســوی دیگر باید 
»تکثــر« موجود در رقابت های انتخاباتی، ولو محدود، به نمایش درآید تا منجر 

به ترغیب بیشتر مردم برای حضور در انتخابات شود. 
آنچنان که پیداســت، تلویزیون فقط خبررســانی نمی کند، بلکه برخی نهادها 
را تثبیت می کند و برخی رویدادها را طبیعی جلوه  می دهد و در مقابل مســائل 
دیگر را پنهان می کند. مفهوم »برجسته سازی« می تواند برای توصیف این نقش 
به کار آید و به بیان ســاده یعنی حتی اگر تلویزیــون نتواند چگونگی فکرکردن 
مردم را تعیین کند، اما می تواند چیزهایی را که مردم به آن فکر می کنند تعیین 
کند. به عبارت دیگر، رســانه بازتاب ســاده ای از واقعیت نیســت. صداوســیما 
انتخابــات را نه جزئی از یک دموکراســی، بلکه بخشــی از یک گفتمان مذهبی 
و مّلــی جلوه می دهد. انتخابات نشــان دهندۀ مشــارکت مردمی برای تضمین 
مشــروعیت نظام سیاســی یا بازتولید نظام سیاســی اســت. ازآنجایی که قرار 
نیســت انتخابات عامل انشقاق باشد، جّوی محافظه کارانه بر نمایش انتخابات 
در تلویزیون حاکم می شــود. اگرچه رسانۀ مّلی به شکل صوری اصل بی طرفی را 
رعایت می کند و مســتقیمًا تبلیغ هیچ حزب و گروهی را در انتخابات نمی کند، 
به شــکل غیرمستقیم و ساختاری از طریق تقویت گفتمانی که برخی گروه های 
خــاص آن را نمایندگی می کنند و تضعیف گفتمان های مقابل در جهت دهی به 
رأی های انتخاباتی تأثیرگذار می شود. رسانۀ مّلی گفتمان مشخصی را نمایندگی 
می کند و انحصاری بودن صداوســیما در ایران مزید بر علت می شود که احزاب و 
گروه هایی که به شکل گفتمانی نزدیک صداوسیما هستند از نوعی رانت مخفی 
در جهت تبلیغ خود برخوردار باشــند. آنچه آنها می خواهند یا می گویند پیش تر 
رســانۀ مّلی در ســطح وسیعی برســاخت کرده اســت و از این رو این احزاب و 

گروه ها مشــکل کمتری در یافتن هواداران اصولی خود خواهند داشت. 
هرچند شــور و نشــاط در هر انتخاباتی طبیعی است، تالش صداوسیما برای 
افزایش هرچه بیشتر این شــور و نشاط باعث می شود که تلویزیون به خصوص 
در مــورد انتخابات مجلس کمتر به افزایش آگاهی در مورد برنامه های احزاب و 
گروه های مختلف اقدام می کند. می توان گفت در میان کارکردهای سیاسی رسانه 
)از قبیل ایجاد رابطه بین دولت و مردم، بازتاب تنّوع و تکثر سیاسی، پاسداری 
از حقوق اقلیت ها(، در ایام انتخابات بیشــتر بسیج ســازی )Mobilization( و 
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اقناع )Persuasion( در دســتور کار رســانۀ  مّلی قرار دارد. این رویکرد رسانه ای 
به دنبال این است که همیشه حداقلی از مشارکت در انتخابات را تضمین کند، 
اما در پی این نیست که به یک مشارکت فعال در »سیاست« و مشارکتی ناشی 
از »تعهد مدنی« دامن بزند. رســانه باید در راستای تقویت تعهد مدنی، اقدام به 
افزایش هرچه بیشتر آگاهی سیاسی کند و به جای بمباران رسانه ای، انتخابات 

را بر سر جای واقعی آن بنشاند. 
 Antonio( گرامشــی )Hegemony( »در مقــام تحلیل، مفهــوم »هژمونــی
Gramsci( می تواند نقطۀ شروع خوبی باشد. هژمونی، رهبری یا سیادت فکری 
و اخالقی اســت که از طریق کنترل فرهنگ به دست می آید. هژمونی سلطه ای 
اســت که از طریق جلب رضایت تابعان عمل می کند. هدف این اســت که نظم 
اجتماعی بر پایۀ برداشــت های جمعی مشــترک شــکل بگیرد. نقش تأثیرگذار 
تلویزیون به عنوان یک رسانۀ جمعی فراگیر و در دسترس همه و با تعداد باالی 
مخاطــب را می توان همچــون ابزار برپایی هژمونی تعریف کــرد که افکار طبقۀ 

حاکم را به افکار حاکم تبدیل می کند. 
تلویزیــون را می تــوان بــه منشــوری تعبیر کرد که ســه ُبعــد دارد: صنعت، 
مجموعه ای از متون دیداری ـ شــنیداری و یک تجربۀ اجتماعی ـ فرهنگی.1 در 
ُبعد سوم، به این مطلب توجه می شود که مخاطبان آنچه را بر صفحۀ تلویزیون 
ظاهر می شــود مورد تفسیر قرار می دهند و تلویزیون به واسطۀ تعامل اجتماعی 
در دنیــای اجتماعــی مخاطبان مشــارکت می کند. بنابراین، عــالوه بر تولید و 
تهیۀ محتوای برنامه های تلویزیونی، باید به دریافت محتوای برنامه ها توســط 
مخاطــب و بعــد از پخش برنامه نیــز توجه کرد. به عبارت دیگــر، فراتر از نحوۀ 
بازنمایی و تولید معنا در تلویزیون باید به معنای دریافت شــده توسط مخاطب 
نیز توجه کنیم. اگر بخواهیم از تعابیر اســتوارت هال )Stuart Hall( اســتفاده 
کنیم، عالوه بر »رمزگذاری«، به »رمزگشایی« نیز باید بپردازیم. اما، تأکید اصلی 
در ادامۀ این جســتار، نه نقش عواملی مثل طبقۀ اجتماعی در رمزگشایی، بلکه 
بیشــتر »پیامدهای ناخواســته« برنامه های تلویزیونی در موضوع خاصی مثل 

تبلیغات انتخابات است. 
 Louis( گرامشی هژمونی را در سطح جامعۀ مدنی به کار می گیرد، اما آلتوسر
Althusser( از تعبیر »دستگاه های ایدئولوژیک دولت« استفاده می کند. از نظر 
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آلتوسر، تلویزیون جزء دستگاه های ایدئولوژیک دولت است که گرایش به رفتار 
و تفکر را بر اســاس شیوه های مقبول ایجاد می کند. ایدئولوژی چارچوبی است 
که واقعیت بر اساس آن تفسیر می شــود. آلتوسر نیز دستگاه های ایدئولوژیک 
را در مقابل دســتگاه های سرکوبگر تعریف می کند. این عبارت نزدیک به مفهوم 
هژمونِی گرامشــی اســت، با این تفاوت که آلتوســر به نحو مشخصی به دولت 

اشاره می کند. 
با اســتفاده از این مفاهیم، باید گفت هدف رســانۀ مّلی رســیدن به هژمونی 
ایدئولوژیک اســت، به این معنی که از طریق رسانه، ایدئولوژی رسمی به مردم 
منتقل شــود و به تبع آن نظام سیاســی تثبیت و بازتولید شــود. اما، این در 
نهایت تفســیری سطحی است. می توان تنها به این واقعیت اشاره کرد که لزومًا 
آن گروه هایی که به شــکل گفتمانی نزدیک صداوسیما هستند رأی نمی آورند و 
در انتخابات مختلف افرادی با ایده های متفاوت روی کار آمده اند. آن چیزی که 
از طریق تبلیغات رســمی اتفاق می افتد و متبلور می شود، هژمونیک شدن یک 
ایدئولوژی خاص به معنای تعّین بخشــیدن به نگرش انتخاباتی مردم در جهت 

رأی دادن به یک گروه یا حزب خاص نیست. 
آنچه بیش از همه از تبلیغات رسمی به  جا می ماند این است که انتخابات به 
شکلی صوری مهم اســت. در تبلیغات رسمی کمتر به معنای واقعی انتخابات 
که تغییر در مســئوالن توسط رأی مردم است اشاره می شود، بلکه همان طور که 
گفته شد، نگاه تبلیغات رسمی به انتخابات، شبیه نگاه آنها به تظاهرات است. 
گاهی حتی از تعبیر »رفراندوم« برای اشــاره به انتخابات اســتفاده می شــود. 
بــه این ترتیب، انتخابات به جای اینکه تالشــی نظام منــد برای تغییر یا حتی 
انتخاب مجدد مسئوالن در رده های مختلف باشد، صرفًا خواستی در جهت تأیید 

و تثبیت نظام سیاسی تعبیر می شود.
اگر این چنین اســت که این فقط خود انتخابات در کلیت آن اســت که مهم 
اســت و نتیجۀ یک انتخابات نســبت به اجرای پرشــکوه آن مســئله ای فرعی 
محسوب می شود. در واقع، معادل این است که قرار نیست از پِس هر انتخابات 
شــاهد تغییر خاصی باشــیم. در واقــع، رأی دهندگان باید بیــش از هرچیز به 
برگزاری پرشــور انتخابــات فکر کنند نه اینکه به دنبال تغییرات واقعی باشــند. 
هرچند بخشــی از تبلیغات رسمی همیشــه به معیارهای انتخاب کاندید اصلح 
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مربوط است، این معیارها کلی و مبهم است. در قبال تمرکز بر انتخاب »کاندید 
اصلــح« مدام بر طبل »بدبینی« به سیاســت، سیاســتمداران و احزاب کوبیده 
می شود. تحزب چیزی معادل منفعت طلبی تصویر می شود. پس، عالوه بر اینکه 
انتخابات به شکل صوری اهمیت پیدا می کند، جّو بی اعتمادی نسبت به تغییر 
واقعی و عدم اهمیت یا عالقه نســبت به سیاست می تواند دومین پیامد مهم 
تبلیغات رسمی در انتخابات باشد. به این ترتیب، دیگر مفاهیمی مثل هژمونی 
و ایدئولوژی نمی تواند به خوبی تأثیرگذاری رســانه های رسمی را بر نگرش های 
انتخاباتی تبیین کنند، مگر اینکه این مفاهیم را تا حد مناسبی گسترش دهیم. 
هژمونی تنها از طریق پذیــرش ایدئولوژی حاکمان تحّقق پیدا نمی کند؛ همین 
که تبلیغات رســمی این احســاس را ایجاد کند که در نهایت تغییر اساسی رخ 
نخواهد داد، می تواند منجر به کم عالقگی به سیاســت و پذیرفتن وضع موجود 

شود. 
بــرای تأیید این اســتدالل می توان نگاهی به آمار انداخت. میزان مشــارکت 
در انتخابات مجلس شــورای اســالمی دورۀ ششم )سال 1378( 67 درصد و در 
دوره های هفتم و هشــتم )ســال های 1382 و 1386( 51 درصد بود. همچنین، 
در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال های 1380 و 1384، باالتر از 60 درصد از 
واجدین شــرایط شــرکت کردند. همۀ این آمارها حاکی از مشارکت متوسط به 
باال در انتخابات اســت. اما، آیا مشــارکت در انتخابات به معنای عالقه مندی یا 

اهمیت قائل شدن به سیاست است؟
داده های پیمایش ارزش های جهانی2 ســال 2000 نشان می دهد که تنها 16.7 
درصــد ایرانیان سیاســت را خیلی مهم می دانند. این عدد در ســال 2005 به 20 
درصد رســید. همچنین، پیمایش 2005 نشان می دهد که 6.2 درصد از ایرانیان 
به سیاســت خیلی عالقه مند هســتند و در مقابل 38.3 درصــد »نه چندان« و 
15.9 درصــد نیز »اصاًل« عالقه مند نیســتند. مطابق داده های پیمایش ارزش ها 
و نگرش های ایرانیان 1382 نیز تنها حدود یک ســوم پاســخ گویان در حد زیاد 
پیگیر اخبار سیاســی بودند.3  بنابراین، مشارکت در انتخابات ارتباط مستقیمی 
با میزان عالقه یا اهمیت نســبت به سیاست ندارد. به عبارت دیگر، افراد زیادی 
هستند که بدون اینکه عالقۀ چندانی به سیاست داشته باشند یا اهمیت زیادی 

برای آن قائل باشند، در انتخابات حضور پیدا می کنند.
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می توان این گونه جمع بندی کرد که تبلیغات رســمی اگرچه همیشه به دنبال 
این اســت که حداقلی از مشــارکت مردم را در انتخابات تضمین کند، نمی تواند 
ادعا کند که توانســته عالقه و تعهد واقعی مردم را به انتخابات موجب شــود. 
عالقه و تعهدی که نه به شــکل دوره ای و تنها در زمان انتخابات خود را نشــان 
دهــد،  بلکه به شــکلی دائمی و از طریق کانال های قانونــی، باید بتواند موجب 

بهبود مستمر عملکرد نظام سیاسی شود. 
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   ناآرامی در نهاد ناپایدار شبکۀ همراه
      تأملی در روابط انتخابات و شبکه های اجتماعی موبایلی

 

    فرشاد مهدی پور

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی     

1.مقدمه
میزان دسترســی کاربران اینترنت های همراه بــه رقم خیره کنندۀ 20 میلیون نفر 
رســیده اســت؛ خدماتی که به  صورت 3G و 4G ارائه می شود و قابل مقایسه با 
دیال آپ های قدیمی )Dial-up(  نیست. معنای اولیۀ این سخن، سوق پیداکردن 
اســتفاده کنندگان از تلفن های همراه به ســمت منتقل کردن مجراهای ارتباطی 
خود از دیگر گونه های ارتباطات جمعی به حوزۀ سایبر است. این برداشت اولیه 
چنــدان امری خاص یا اســتثنایی را داللت نمی کند، امــا هنگامی که به موبایل 
نگاهــی دوباره بیندازیم، با دســتگاهی )Device( مواجه هســتیم که باالترین 
چســبندگِی اختیاری را میان همۀ اختراعات بشری به آدمی دارد؛ نحوۀ استفادۀ 
فردگرایانــه از آن هم زمــان گوش و دهان را درگیر، چشــم و هــوش را مختل و 
روابــط میان فردی را دگرگــون می کند. آدم ها ترجیح می دهنــد اگر در جزیره ای 
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تنها هســتند، از میان کتاب و موبایل،  دومی را داشته  باشند یا برخی به شوخی 
می گویند که بهتر اســت گوشی های تلفن همراهشان با خودشان در گور قرار داده 
شــود و یا امروزه کمتر مدرسه ای می تواند نوجوانان و جوانان را از همراه داشتن 
گوشــی در محیط های درســی بازدارد. موبایل همیشه و همه جا همراه ماست و 
حتــی با دقتی بیش تر از کیف پول  از آن محافظت می شــود و نبود آن، معمواًل 
کاربر را دچار سرگشتگی می ســازد. چرایی این آمیختگی و چسبندگی را باید در 
جای دیگری جســت و این جســتار مجالی است برای بررسی روابط میان رخداد 
انتخابات 94 و شــبکه های فراگیرشــدۀ اجتماعی فعال در تلفن های همراه که 

ساحتی محدود از آن آمیختگی را بازمی تاباند.
اول. شبکه های اجتماعی مجازی همراه، که ظاهرًا برای فهم بهتر الزم است از 
قیــد مجازی آنها صرف نظر کرد، چراکه »موبایلی«بودن همان مفهوم را تا حّدی 
تداعــی می کند، نرم افزار کاربــردی )Application( پایه اند1؛  برنامه ای نرم افزاری 
که به شــکلی مستمر، بر اساس درخواســت و فراخوان، مورد استفاده و مصرف 
کاربــران قرار می گیرد و برای به کارگیری توســط خدمت گیرندۀ نهایی )در مقابل 
نرم افزارهای سیســتمی که مورد استفادۀ کاربران نیســتند( طراحی شده است. 
 )Office( ممکن است در وهلۀ نخست بشود آنها را با محصوالت کاربردی آفیس
یا اُدب )Adobe( مقایسه کرد، اما نکتۀ ظریفی در اینجا مغفول می ماند و آن هم 
برخــط )Online( بودن اپلیکیشن هاســت که خود به  عنوان یک جســت وجو گر 
جدید یا میزبان نوین، داده ها را مستقیم و هم زمان می خواند و عرضه می کند و 
کاربر، بدون واســطه، درگیر خدمات دهی مبتنی بر وب می شود )در نرم افزارهای 
کاربردی رایانه ای، یا کاربر به یک نرم افزار آف الین دسترسی دارد که ممکن است 
قابلیت آن الین  شدن هم داشته  باشد و یا نرم افزار مذکور در حکم دروازه ای برای 
ورود به شبکه است و هیچ کدام خاصیت بی واسطگی پیش گفته را ندارند(. این 
مسیر دسترسی کوتاه به خواسته های کاربر از مدخل دسترسی گستردۀ اپلیکیشن 
بــه اطالعات موجود در گوشــی او می گذرد و اینها معمواًل به  شــکلی داوطلبانه 
و اختیــاری انجام می گیرد. شــبکه قبل از ورود، داده هــای مختلفی را از کاربر 
می گیــرد و نظام رابطه ای خود را بر تلفن هــای موجود در بانک اطالعاتی همان 
نرم افزار اســتوار می کند که در ذیل آن، کاربر می تواند با دوســتانش رابطه بگیرد، 
چت کند، گروه و کانال های ارسال محتوا تشکیل دهد، مکالمات محرمانه داشته 



341

باشد، عکس  و فیلم و صوت را به اشتراک بگذارد و... .
توانمندی موبایل ها در پردازش اطالعات یا ســهولت استفادۀ کاربر از گوشی ها 
)بــه دلیل انــدازه( و تایپ کردن متن ها و یا محدودیــت حجم ذخیره، وضعیت 
تناقض آمیزی را در نســبت با ســهولت به کارگیری امکاناتــی نظیر مکان یابی یا 
عکاسی هم زمان به وجود آورده است. با این همه، شبکه های اجتماعی موبایلی 
آن چنــان کاربــران را در خود گرفتــار کرده اند که معمواًل همگــی آنها درصدی از 
نشــانه های »اعتیاد به چیزی« را دارند؛ آنها در برابر محرومیت واکنش شــدید 
نشان می دهند، کنترل افکارشان را از دست می دهند و در هنگام استفاده بسیار 
چابــک و ســریع االنتقال اند. این اعتیاد در زمینۀ  شــبکه  ای اســت که می تواند 
هم زمــان همــۀ نیازهای محتوایی، خدماتــی و رابطه ای کاربــر را برطرف کند و 

افزایش وابستگی بدان چندان عجیب به نظر نمی رسد.
دوم. انتخابات و شــبکه های اجتماعی همراه، الاقــل در دو صورت با یکدیگر 
در ارتباط انــد: فعالیت های انتخاباتی در شــبکه های اجتماعی همراه )که بنا بر 
اختصار از این به بعد شبکۀ همراه نامیده می شوند( و خدمات شبکه های همراه 
به انتخابات )اعم از فرایند برگزاری و رأی گیری(. در حالت نخست، تقریبًا تمامی 
آنچه دربارۀ فعالیت های انتخاباتی در دنیای رســانه ای و مجازی می توان گفت، 
اینجا هم صادق است، با چند تغییر و تفاوت: یکی آنکه به دلیل سطح دسترسی 
گسترده  و تسهیل شده تر، میزان مشــارکت کاربران در اموری همچون رأی گیری 
برخط، نظردهی در باب اخبار بازنشرشده درون شبکه و... بسیار باال و سریع است؛ 
دیگر آنکه ســرعت بازنشــر داده ها و اطالعات در ارتباطات میان فردی موجود در 
شبکۀ همراه با هیچ کدام از اقالم دیگر ارتباطی قابل قیاس نیست؛ و نهایتًا هم 
اینکه مقولۀ نابرابری های تبلیغاتی در عرصۀ انتخابات را تشدید کرده و توانگران 
را بر فضای عمومی شــبکه مسلط تر می سازد. اما، شــبکه های همراه می توانند 
خدماتی را به انتخابات در یک معنای موسع ارائه دهند که تقریبًا بی بدیل است: 
اولین و مهم ترین آ نها ظهور روبات هاســت که فعاًل نمی توان تخمین روشنی در 
باب تعداد و ظرفیت آنها به  دست داد؛ روبات هایی که می توانند در کسری از ثانیه 
در ده ها گروه، هزاران پیام تولید کنند و به صدهاهزار مخاطب بفرســتند. بســته 
بــه نحوۀ طراحی، برخی روبات ها توانایی تغییر در عناوین گروه ها یا اضافه  کردن 
افــراد به آنها را دارند و اگر احیانًا گروهی در موقعیتی حســاس مورد حملۀ یک 
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روبــاتـ  هکر قرار بگیرد، می تواند تمامی این دســتکاری ها در خدمت بارگذاری 
یک پیام مخرب قرار بگیرد. شبکۀ همراه همچنین می تواند برای نظارت بر روند 
برگــزاری انتخابات در اختیار ناظران حاکمیتی یا داوطلبان نمایندگی قرار بگیرد 
و به شکلی هم زمان هواخواهان یا کارکنان را همراه و هم جهت کرده و به شکلی 
سراســری از تحّوالت مطلع ســازد )که می تواند پیامدهای مهــم امنیتی به بار 
آورد(. یــک خدمت دیگر منحصر در شــبکه های همراه، وجود اپلیکیشــن هایی 
اســت که کاربری پنهان روشــانه داشته و سعی می کنند شــبکه ای مخفیانه و با 
هویت کاربری ناروشــن راه اندازی کنند. توجه به خألهای امنیتی این شــبکه ها 
)نظیر موردی که اخیرًا برای Whisper رخ داد و اطالعات کاربرانش افشا شد( و 
یا فعالیت ســرویس های امنیتی برای شکار سوژه ها در آنها بسیار حائز اهمیت 
است، اما جذابیت های مربوط به مقوالت جنسی ـ اخالقی موجب  شده تا توجه 
کمتری نسبت به این مالحظات وجود داشته  باشد. از جمله خدمات جزئی دیگر 
برخی شبکه های همراه که می تواند در ایامی نظیر انتخابات کاربردهای وسیعی 
پیدا کند، باید به اســتیکرها )Stickers( هم اشاره کرد؛ این تصاویر گرافیکی که 
)خروجی های مشابه فرمت bitmap در نرم افزارهای طراحی ارائه می کنند( حالتی 
دورـ َبر دارند، به ســادگی ساخته و رایج می شوند و می توانند شامل هر محتوایی 
بشوند )استهزا و تمسخر یا تبلیغ و تمجید( و با چنین ظرفیت متراکمی، حتمًا 
می توانند در موقعیت های انتخاباتی، مورد استفادۀ نامزدها، هوادران آنها یا رقبا 

قرار بگیرند و فضای عمومی را از خود متأثر کنند.2
ســوم. انتخابات و شــبکه های همراه را از سه منظر بیرونی نیز می شود کاوید: 
فرهنگی اجتماعــی، سیاســی و امنیتی. منظــر امنیتی که شــامل رویکردهای 
نیمه ســخت و ســخت می شــود، نگرانی هایــی را پشــتیبانی می کنــد ناظر به 
شکل گیری فضاسازی های منجر به مخدوش کردن سالمت انتخابات است؛ اینها 
مشتمل بر بی اعتبارسازی فرایندهای برگزاری انتخابات )نظیر تأیید صالحیت ها 
یا فرصت های تبلیغاتی عادالنه( و روند رأی گیری و اعالم نتایج اســت. همواره 
در ســطح انتخابات مجلس در کشــور چنین نگرانی هایی وجود داشــته )و این 
متفاوت با امری اســت که در فراگــرد فتنۀ 88 رقم خــورد(، چراکه متغّیرهای 
قومیتی ـ طایفه ای و اقلیمی ـ منطقه ای در سرنوشــت رأی گیری مؤثر هستند و 
تسلط شبه اطالعات در شبکه های همراه، امکان شکل دهی به بحران های امنیتی 



343

را افزایش می دهد. از منظر سیاسی، چند مالحظۀ بااهمیت وجود دارد: یکی آنکه 
روبات ها و دیگر خدمات در حوزۀ حاکمیتی ایران فعالیت نمی کنند، پس ممکن 
است قواعد بازی انتخاباتی )همچون زمان بندی شروع و اتمام تبلیغات یا اعالم 
نتایج رأی گیری( را رعایت نکنند و ازآنجاکه امکان رهگیری و مسدودسازی آنها 
از منظر فنی با دشواری هایی روبه رو است، این موضوع می تواند شکلی مسئله ساز 
بــه خود بگیرد. همین نکته را می توان در زمینــۀ تبلیغات و مبارزات انتخاباتی 
نیز بازتولید کرد، بدین نحو کرد که چون مناشی و مبانی ارائۀ داده ها و اطالعات 
روشن نیست، با عنایت به توانمندی های پیش گفته در بند اول، احتمال باالیی 
وجود دارد که مطالب )متنی یا غیرمتنی( نامطلوب در مقیاسی نامحدود انتشار 
یابند )کما اینکه تجارب مشــابهی در انتخابات ســال های اخیــر وجود دارد( و 
خودبه خود بر فضای عمومی اثر بگذارد؛ گذشــته از آنکه اگر داعیۀ جریان ســازی 
مجازی نیز از ســوی برخی عوامل تعقیب شود، شــبکه های همراه قابلیت های 
الزم را برای تکمیل چرخۀ جنبش ســازی در ســاحت ظهوریافتن، منعقدشدن و 
رســمیت یافتن یک جنبش دارند و حتمًا می توانند مرحلۀ مضمحل شــدن یک 
جنبش را دچار دگردیســی کنند )مثاًل آن  را به تأخیر بیندازند( و شــرایط تداوم 
آن را در حیطۀ امنیتی تمهید کنند )پیوندخوردن با خبرنگاری شهروندی و توان 
سازماندهی برخط(. از حیث فرهنگی اجتماعی نیز در شبکه های همراه سازوکاری 
برای توصیه )تقویت یا تضعیف( محتواهای عرضه شده وجود ندارد و در صورت 
مسلط شدن مارپیچ ســکوت، هیچ مکانیزمی برای جلوگیری از شکل گیری یک 
جریان مســلط وجود ندارد، مضاف بر اینکه یکپارچه شــدن شــبکه ها با یکدیگر 
)روابط میان شــبکه ها در یک بســتر و روابط میان بسترهای ارتباطی مختلف( 
که به  عنوان یک نیاز فّناورانه از ســوی طراحان فضای مجازی بر آن پای فشرده 
می شــود، جدای از حیث جنبش سازی و سرازیرشــدن محتواهای غیرمطلوب، 
می تواند زمینه های مناسبی برای شکل گیری مخاطبانی با استاندارهای فرهنگی 
حاکم را تســهیل کند. حریم خصوصی نیز امری اســت که بی مهابا در این عرصه 
مورد تاخت وتاز قرار می گیرد و چون اکثر کاربران نمایه ای نسبتًا کامل را از خود در 
معرض نمایش می گذارند، کاربران جعلی یا شیاد در دورۀ انتخابات، حوزۀ بسیار 
وســیعی از عمل پیدا می کنند، چراکه می تواننــد فی المثل نام افراد را در ردیف 
هواداران نامزدهــا درج کنند، از اطالعات نمایه ای آنهــا برای تکمیل بانک های 
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تبلیغــات موبایلی اســتفاده کنند و... و دســت آخر هم اینکــه محدودیت های 
پیام گذاری در شــبکه های همــراه )از حیث تعداد کلماتی که خوانده می شــود، 
ســرعت باالی جابه جایــی متن ها و فقدان امکان جســت وجو و ربط دهی و...(، 
موجبات شــکل گیری ســوءتفاهم های گســترده را فراهم می آورد و با داغ شدن 
صحنۀ سیاســت، بی شــک این امر می تواند به افزایش مشاجرات در محیط های 

رفاقت آمیز شبکه ای )که بر مبنای رابطه و دوستی بنا شده اند( بینجامد. 
***

ناپایدار را فانی و هالک شــونده و گذران تعریف کرده اند و شــبکه های همراه با 
دلیل نهاد ناپایدار خود )گردش سریع اطالعات در صفحات آنها و ناخوانده ماندن 
بســیاری از مطالب بــه  دلیل تعدد و تکثــر(، با این پرســش قدیمی که چطور 
می توان بــه اطالعات موجود روی آنهــا اعتماد کرد، بیش از ســایر رقبای خود 
مواجه هســتند... در واقع، این عدم تعّین داللتی است بر بی اعتباری اطالعات، 
چراکه همه چیز حالتی وهم آلود و ســایه وار دارند )خاصیت های فضای مجازی( 
و این وهم آلودگی را می توان در توجه کاربران هوشــمند که مرتبًا این پرســش 
را مطرح می کنند که چه کســی این حرف را زده یا آن  را منتشــر کرده و یا تاریخ 
انتشار چه زمانی بوده است، دید. شبکۀ همراه از منظر فّناورانه وضعیتی موقتی 
دارد و آن چنــان که تاریخ ارتباطات گزارش می دهد، ظهور رســانه های جدید که 
محدود کنندۀ رســانه های قبلی بوده انــد )از کتاب به مطبوعــات و بعد رادیو و 
بعدتر تلویزیون و...( و الجرم توجه بدان همانند فواره ای بلند شــونده، ســرنگون 
خواهد شــد )ر.ک. افول تعداد مخاطبان فیس بــوک و دیگر رقبای جهانی اش(. 
این مقطعی بودن که طلوع و سقوطی سریع را تداعی می کند )از عمر شبکه های 
اجتماعی با وجود این همه تحّول، حدود یک دهه می گذرد(، با تداوم نابرابری ها 
در دسترســی ها، سرگشــتگی های کاربران را تشــدید و دل زدگی و افسردگی آنها 
را افزون می کند؛ دسترســی های نابرابری که هم در چشــم انداز رابطۀ مســتقیم 
با شــبکۀ همراه نمودار می شــود، هم در جهات روان شــناختی ارتباط و زندگی 
فردی. در بازگشــت به  موضوع این نوشته، یک جلوۀ دیگر ناپایداری، نفوذ پذیری 
گســتردۀ ساختارهای شــبکۀ همراه از عناصر فرامّلی است که به طرزی طبیعی 
منافع و آمالی را تعقیب می کنند که می تواند در موقعیت های خاص و در اینجا 

انتخاباتی، ناآرامی های شبکۀ همراه را گسترش دهد.
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    این اما و اگرها وثاقت و اعتماد را به شــبکه های همراه کاهش داده، ولی 
اگــر این روند در یک بازه زمانی طوالنی ترمیم شــود، با قاطعیت می توان گفت 
که به دلیل نفس فردگرایانۀ آنها، دامنۀ اثرگذاری شــبکه های همراه بر مخاطبان 
یا اثرپذیری آنها از این شــبکه ها بســیار باالتر از نمونه های مشــابه خواهد بود؛ 
شبکه هایی که شکاف اطالعاتی را به زیان طبقات فرودست یا تودۀ مردم تشدید 
می کنند. در واقع، نهاد ناپایدار شــبکۀ همراه آن چنــان مخاطبان را صدا می زند 
)به سیاقی آلتوسری در تشــریح مفهوم ایدئولوژی( که کاربر می بایست همواره 
آن الین و گوش به فرمان باشــد و ناپایداری شــبکه ای در جان اســتفاده کنندگان 
تجلــی می یابد و آنها را در نهاد ناآرام خود شــریک می کند. گســترش اضطراب 
اطالعاتی حداقلی ترین پیامد این ناپایداری اســت که به ســادگی از حوزۀ فردی 
وارد کنشــگری جمعی شــده و در صحنه های بزرگی همچون انتخابات که سطح 
تنش اجتماعی باالست، می تواند ناهمگونی های سیاسی ـ عقیدتی را به سمت 

آشوب و بی نظمی هدایت کند.

پینوشت
1. به اپلیکیشن ها در کلیۀ محیط های مجازی اصطالحًا اپ )app( گفته می شود.

2. برای کاســتن از دامنۀ آسیب های این برچســب ها در ایران تالش شده تا از طریق سرویس دهنده ها 

بازانتشار آنها محدود گردد.

         ناآرامی در نهاد ناپایدار شبکۀ همراه /  فرشاد مهدی پور     





   رفتار انتخاباتی با نگاهی به مصرف رسانه ای
 

          عباس نعمتی

    کارشناس رسانه 

1.مقدمه
این نوشــتار در پی پاســخ به این دو پرسش است: رســانه ها در چه سطح، به چه 
میزان و با چه شــیوه هایی می توانند بر رفتار انتخاباتی اثرگذار باشند؟ همچنین، 

وزن کدام رسانه ها در انتخابات پیش رو بیش تر است؟
    در ابتدای قرن بیستم تا انتهای جنگ جهانی، باور غالب بر این بود که رسانه ها 
بســیار قدرتمند و بانفوذ هســتند و اثری تزریقی دارند، گویی مخاطبان به شکل 
توده در مقابل دریافت پیام، پاســخ مشــابه می دهند. ایــن نظریه پس از جنگ 
جهانی و حداکثر تا 1960 دوام آورد. از آن پس، این دیدگاه قوت گرفت که رسانه ها 
نمی توانند عقاید، شــکل یا نگرش مخاطبان را تغییــر دهند، بلکه صرفًا گونه های 
مختلف اطالعات را ارســال و باورهای موجــود را تقویت می کنند. ژوزف کالپر در 
مجموِع نتایِج مربوط به تأثیر رســانه ها طی بیست ســال به این نتیجه رسید که 
»تأثیر رســانه ها محدود است و تأثیرگذاری آنها به سبب عوامل دیگر رخ می دهد. 
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در واقع، رسانه ها بیشتر عامل تقویت و پشتیبانی دارند تا عامل تغییر باشند«.
    مخاطباِن رســانه ها خود را در معرض پیام هایی قرار می دهند که با نگرش های 
سیاســی پیشینشــان موافقت، همراهی و هم داســتانی دارد. عمومــًا، اخبار و و 
تحلیل های حزب، دســته و کاندیدای مورد عالقۀ خود را می خوانند تا اخبار رقیب 
را و بیش تــر خود را در معــرض مطالبی قرار دهند که بیش تر به آن عالقه مندند یا 
موافق اند. تعداد کمی تحت تأثیر دریافت خود از رسانه تغییر رأی می دهند، هرچند 
افرادی که در معرض پیام های انتخاباتی هســتند، بیشــتر به انتخابات عالقه مند 
می شــوند؛ به عنوان مثال، در انتخابات 88، طرفداران دو کاندیدا نســبت به هم 
رنجیده خاطر شــدند، تنور انتخابات داغ تر شــد، اما سمت و سوی رأیشان پس از 

مناظره تغییر نکرد.
    رســانه ها هیچ کدام به اندازۀ ارتباطات میان فردی با اعضای خانواده، دوستان، 
اقــوام و همســایگان مؤثر نبوده اند. پیمایش ارزش ها و نگرش های ســال 94 در 
گروه هاِی اثرگذار بر تصمیم سیاسِی مردم، مؤید همین موضوع است. هرچند این 
»رهبران عقاید« که واسطۀ میان مردم و رسانه اند، خود متأثر از رسانه ها هستند و  

روی مردمی اثر می گذارند که کمتر در تماس با رسانه اند.
    جدای از توانایی عالقه مندســازی مردم به انتخابات توســط رسانه، پژوهش ها 
نشان می دهد اولویت ها و برجستگی های ذهنی مخاطبان از کاندیداها، از اخبار و 
مطالب برجسته شدۀ رسانه ها تأثیر می پذیرد؛ به بیان دیگر، آن دسته از ویژگی های 
کاندیداها که در رســانه ها برجسته سازی می شــود، از نظر مخاطبان نیز برجسته و 

مهم می گردد.
    همچنین، هرگاه مردم امکان شــناخت خط مشــی های نامزدها را نداشــتند و 
قادر به تمایز بین خط مشی های آنها نبودند، آنها را مشابه شمردند و با سردرگمی 

تحت تأثیر تبلیغات مستقیم رسانه ای قرار می گیرند.
    مارتین هاروپ بر آن است در چهار حالت نقش رسانه ها در مبارزات انتخاباتی 

پررنگ می شود:
1. وقتــی بین مردم و احزاب پیوند ضعیفی وجود دارد، رســانه ها در قامت حزب 

ظاهر می شوند.
2. وقتی موضوعات جدیدی در طول مبارزات مطرح شود و رسانه بتواند در فرصت 

موجود آن موضوع جدید را پوشش دهد.
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3. وقتی اعتبار رسانه به عنوان منبع پیام باال باشد.
4. در نظــام ارتباطی جامعه ای که بحث های سیاســی به صورت فردی و گروهی 

کمتر انجام شود، رسانه ها نقش و تأثیر بیشتری خواهند داشت.
    با این توضیح اولیه در خصوص نســبت و نحوۀ تأثیر رســانه ها بر انتخابات، به 

بررسی نقش خاص هرکدام از رسانه ها در انتخابات می پردازیم.
2.مطبوعات

در انتخابات مجلس ششــم، بیشــترین اقبال میان رأی دهندگاِن کالن شهرها به 
لیســت مطبوعاتی ها بود. اما، پیمایش های جدید نشــان می دهــد خبرنگاران و 
روزنامه  نگاران در اواخرِ جدول گروه هاِی مرجِع مردم در تصمیم گیری های سیاسی 

قرار دارند )یافته های اولیۀ پیمایش ارزش ها و نگرش ها، 1394(.
    جــدای از کم شــدن تیــراژ مطبوعــات در ســال های اخیر، عمومًا اســتفاده از 
مطبوعــات هم به نیم صفحۀ اول در پیشــخوان و دکه ها یا رؤیت در ســایت ها و 
گروه ها و شــبکه های اجتماعی محدود شده است، هرچند در ایام انتخابات رجوع 

به مطبوعات بیش تر می شود. 
    البته، تأثیرگذاری یا وزن مطبوعات در ایران تنها با تعداد تیراژ یا نحوه و میزان 
ارتباط آن با مخاطب محاســبه نمی شــود، بلکه میزان قدرت جریانی که مطبوعه 
نمایندگــی آن را بر عهده دارد، وزن آن را در انتخابات نشــان می دهد؛ مثاًل، مهم 
نیست کیهان یک نسخه یا یک میلیون نسخه چاپ می شود. اهمیت کیهان نه در 
تعداد مخاطبانش، بلکه در تأثیری اســت که می تواند بر آیندۀ شــخص یا جریانی 
بگذارد. این اثر برآمده از تعداد نســخه نیســت، بلکه از آنجا ناشی می شود که این 
مطبوعــه زبان یک طیف قدرت اســت. اگر از این اســتثناها بگذریم و بخواهیم 
مطبوعــات را در جایگاه مطبوعاتی اش بســنجیم، عصر اینترنــت روزنامه ها را به 
عصر عناوین خبری تبدیل کرده است؛ روزنامه هایی مملو از عکس، رنگ، عناوین 
درشــت، گرافیک، تصاویر و معانی فشرده  و ملغمه ای از مقاالت و یادداشت های 

کوتاه.
3.تلویزیون

در 40 ســال گذشــته، تلویزیون مؤثرترین رســانه در جهان و ایران بوده اســت. با 
افزایش میزان اســتفادۀ مردم از فضای مجازی، اغلب تصّور می شود زمانی که ما 
در اینترنــت می گذرانیم، عمدتًا زمانی اســت که اگر پــای اینترنت نبودیم، صرف 
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تماشای تلویزیون می شد. اما، آمارها و تحقیقات نشان می دهد با افزایش کاربرد 
اینترنــت، تماشــای تلویزیون نیز یا به قوت خودش ادامــه داده یا افزایش یافته 
اســت. بر اساس نظرسنجی های شرکت نیلســن که به صورت مداوم دربارۀ رسانه 
انجام می دهد، زمانی که امریکایی ها صرف تماشــای تلویزیون می کنند، در عصر 
وب رو به افزایش داشته است. در اروپا نیز میزان تماشای تلویزیون از سال 2004 
تا 2010 افزایش یافته و به هفته ای ده تا دوازده ساعت رسیده که این میزان تقریبًا 

یک ساعت بیش از سال 2004 است.
    تحقیقات ســال 2009 مرکز طراحی رســانه در دانشگاه ایالتی بال نشان می دهد 
بیشــتر مردم امریکا، صرف نظر از سن و سال، روزانه دست کم هشت و نیم ساعت 
صرف تماشــای تلویزیــون، صفحۀ نمایش رایانه یا صفحۀ گوشــی همراهشــان 
می کنند. آنها در بیشــتر مواقع از دو یا حتــی همۀ این ابزارها به صورت هم زمان 
اســتفاده می کنند. تحقیقات نیلسون در سال 2015 نشــان می دهد هر امریکایی 
روزانه 11 ســاعت از وسایل مدیای الکترونیک استفاده می کند. رئیس شرکت اپل 
سانفرانســیکو، تین کوک، در ســپتامبر 2015 آمار دیگری عنوان کرد که از نزدیکی 
میزان استفادۀ موبایل و تلویزیون در امریکا حکایت دارد. مردم امریکا روزانه 198 
دقیقه از نرم افزارهای موبایل و 168 دقیقه از تلویزیون اســتفاده می کنند. در ایران 

هم هنوز بیش از هشتاد درصد مردم بینندۀ تلویزیون ایران اند.
    استفاده از فضای مجازی و اینترنت باعث کم شدن زمان تماشای تلویزیون در 
جهان نشده، اما انحصار تسلط تلویزیون در اطالع رسانی و مهندسی افکار عمومی 

را شکسته است.
    تحّوالت عرصۀ تلویزیون در ایران شامل موارد زیر نیز می شود:

1. ازدست دادن مرجعیت خبری؛
2. ازدست دادن اعتماد؛

3. کــوچ دســته ای از بینندگان ســیمای جمهوری اســالمی بــه تلویزیون های 
ماهواره ای؛

4. تغییر ســبک تماشــای تلویزیون: اگر تلویزیون در گذشــته عضوی از اعضای 
خانواده بود و مجری مانند خواهر و برادر پای ثابت سفره به حساب می آمد، امروز 
تلویزیون روشــن است، اما فقط برای اینکه حس زندگی را در خانه القا می  کند؛ از 
یک عضو تبدیل به یک آکسســوار شده است؛ چیزی شبیه آکواریوم. آکواریوم در 
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خانه روشن است ولی توجهی به آن نمی شود. 
    رســانه های عام قدرتشان را از موثق بودن اخبار و اعتماد مردم به آنها به دست 
می آورند. هرچند میزان اعتماد مردم به اخبار تلویزیون بیش از آن چیزی اســت 
که تصّور می شــود و رســانۀ مّلی بیش از ماهواره مورد اعتماد اســت )پیمایش 
ارزش ها و نگرش ها، 1394(، از دســت دادن اعتماد و سرمایۀ اجتماعی خبر رسانۀ 

مّلی مشهود است.
    اگرچه تلویزیون در حوزۀ فرهنگی و هنری مدام در حال الغرترشدن است، تجربۀ 
انتخابات 88 و 90 نشــان داده توان انگیزشــی و بسیج کردن توده های مردم را در 

انتخابات دارد.
    انتخابات مجلس ماهیتی محلی دارد. مردم نیز بر مبنای مناســبات منطقه  ای، 
طایفــه ای و مشــهوریت محلی کاندیدای خــود را انتخاب می کنند تا مناســبات 
جناحی و مّلی. لــذا، تلویزیون و ماهواره در انتخابات آتی مجلس فقط می توانند 

بر میزان مشارکت تأثیر بگذارند نه کیفیت آرا. 
4.اینترنت

اینترنت صرفًا وســیلۀ »اطالعات« نیست، بلکه وسیلۀ »ارتباطات« است؛ چیزی 
که تلویزیون فاقد آن است.

    میــزان اســتفاده از فضای مجــازی به خصوص ًاپ ها و موبایل هر روز بیشــتر 
می شود: 

    در ده ســال پیش میزان اســتفادۀ مردم جهان از اینترنت کمتر از دو ساعت بود 
و امروز تقریبًا به 4.5 ساعت رسیده است.

    برای پیداکردن تأثیر اینترنت بر انتخابات، نخست الزم است نحوۀ تأثیر اینترنت 
را بر انســان بررســی کنیم. به قول مک لوهان، رسانه ها صرفًا کانال های اطالعاتی 
نیستند، بلکه فرایند تفکر را نیز شکل می دهند و کانالیزه می کنند. در عصر اینترنت، 
انســان ها مثل گذشــته فکر نمی کنند. گزارش های فراوانی وجــود دارد از تجربۀ 
افرادی که ســابقًا در هنگام خواندن کتاب در دریای کتاب غرق می شــدند و امروز 
مطالعۀ عمیق برایشــان تبدیل به کشمکشی سخت شده است. ذهن تربیت شده 
توســط اینترنت برای حفظ تمرکز بر متون طوالنی و عمیق نیازمند تالش بیشــتر 
است. در کنار مزایای اینترنت از جمله دسترسی فوری به انبوه اطالعات، دسترسی 
به ابزارهای جســتجوی فوری، روشی آسان برای تبادل نظر با مخاطبان اندک اما 
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عالقه مند یا میعادگاهی جهانی که همه دور آن جمع اند، بهایی هم دارد:
    الف. تفکر در عصر اینترنت حالت تقطیعی پیدا کرده که نشان دهندۀ شیوۀ مرور 
سریع متون کوتاه منابع آن الین است. ذهن تربیت شده توسط اینترنت، اطالعات 
را به شــیوۀ اینترنت یعنی به شــکل جریان ســریعی از ذرات جذب می کند. اگر 
مطالعۀ کتاب غوطه خوردن در دریای واژگان باشد، اینترنت جت اسکی ای بر سطح 
دریاست. اینترنت هم زمان با ساده کردن تحقیق و مطالعه، تعمق را سخت تر کرده 

است.
    ب. نحــوۀ فراینــد فکرکردن از فرایند تفکر خطی )مانند تفکر ناشــی از مطالعۀ 
کتــاب( بــه تفکر شــبکه ای تغییر یافته اســت. تحقیقاتی کــه در امریکا بر روی 
شــش هزار نفر از از نسل وب صورت گرفته، نشان می دهد آنها هنگام مطالعۀ یک 
صفحه الزامًا از چپ به راست و از باال به پایین نمی خوانند، بلکه در عوض بعضًا از 

خطی به خط دیگر می روند و دنبال اطالعات مورد عالقۀ خود می گردند.
    ج. در اینترنت بیش از چند بند می شــود متن طوالنی، مرور سرســری و باال و 
پایین کردن صفحه دیگر حوصلۀ مباحث و مباحثات طوالنی، کشدار و پرجزئیات را 
به تربیت شدگان اینترنت نمی دهد و آنها بیش از چند دقیقه نمی توانند به چیزی 
توجه کنند. ذهن از طرفی کم حوصله و عجول و از طرفی حریص شــده، می خواهد 
در زمان کم اطالعات زیاد داشــته باشــد. تعقل، تأمل می خواهد و انســان اسیر 

اینترنت در پی به روزرسانی است تا تعمق. 
    د. اینترنــت به دلیل مشــخصۀ بــارز اضافه بار اطالعاتی، فــرد را دچار اضطراب 

می کند.
    با توضیحات باال، انسانی که محصول این فضاست، حوصله و تحمل بحث های 
طوالنی و عمیق سیاســی، اجتماعی یا حتی منافــع درازمدت خود را ندارد. او در 
تکاپو یا جســتجوگر حقیقت نیســت، وقتش را هم ندارد؛ او باید جذب شود برای 
جذب کردن؛ باید موضوعات کپســولی، فشــرده با طنین، مانند تیتر و شعار باشد 
تــا او را که در حال باال پایین کردن صفحه هاســت جذب کند. برای آنکه کســی یا 
جریانی بخواهد چنین انســانی را مجذوب خود کند، باید از شــعارهای پرطنین، 
که قابلیت تقلید و تکرار داشــته باشد، حس مشــترک القا کند و به سرعت بتوان 
با آن ارتباط برقرار کرد، اســتفاده کند. بحث ها و نظرهای علمی و کارشناسی برای 
چنین افرادی جذاب نیســت. کسی که صفحۀ وب را باال پایین می کند تا اگر چیز 
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جذابی دید جذب شــود، معمواًل وقتی قالبش به متنی می افتد که او را دعوت به 
چالش نکرده، بلکه حرف های او را در زرورقی از نظرهای کارشناسی پیچیده، لذت 
می برد و خوشــحال می شود از اینکه کارشناس هم به آن نتیجه ای رسیده که او با 
هوش سرشارش به آن رسیده، پس چه کارشناس فهمیده ای!. ممکن است عده ای 
اینترنت را کارزار دموکراســی واقعی در مواجهه با انسداد رسانه ای بدانند و معتقد 
باشند برای هرکس که می خواهد درگیر آن شود و مشارکت کند، جا به اندازۀ کافی 
هست، اما باید به این هم توجه کرد که در فضای ایجادشده درست است که همه 
حضور دارند و جا برای همه هست، اما عقالنیت ندارد؛ مکالمه ای شکل نمی گیرد؛ 
هرکــس حرف خود را می زند بدون آنکه کالم دیگری را بشــنود یا زمان الزم برای 
تأمل به حرف دیگری داشته باشد؛ چیزی شبیه داستان های چخوف: همه حرف 

می زنند، اما گفتگویی شکل نمی گیرد.
    تحقیقات نشــان داده ذهن انســان اخبار منفی را بهتر جذب می کند و به یاد 
نگه می دارد. از طرفی، پیمایش های مّلی چندســالۀ اخیر نشــان می دهند میزان 
ناامیــدی از وضع کشــور و آیندۀ آن باالســت. در چنین وضعــی، مخاطبی که به 
ســطحی ترین وجهی دنبال این است تا کسی حرف او را رنگ علمی بزند نه اینکه 
الزامًا حرف علمی بزند، تنها جذب کسانی می شود که احساسات و شعور را هدف 
قــرار داده اند، آن هم با نفی و نقد دیگران. احتمااًل، فیلم های کوتاه افشــاگرانه از 
رقبا برای مخاطب سرخورده بسیار جذاب خواهد بود و البته تاوانی هم برای کسی 
که ناشــناس می گذارد نخواهد داشــت، به خصوص فیلم های افشاگرانه از فساد 
مالی، اخالقی یا استفاده کردن از موقعیت شغلی به نفع فامیل و بستگان کاندیدا. 
با توجه به پنداشــت و تصویری که مردم از مســئوالن دارند )پیمایش ســرمایۀ 
اجتماعی، 1393(، کافی اســت فیلمی، کاندیدای رقیب را به مواردی مانند ســوء 
اســتفاده مالی یا اخالقی متهم کند. این داغ به ســرعت به خاطر پنداشت عمومی 
مردم از مســئوالن، بــر آن فرد خواهد نشســت و با کمک شــبکه های اجتماعی 
ویروس وار پخش خواهد شــد )مانند شــایعۀ قتل خدمتکار هتل توســط نیروی 

امنیتی در مهاباد(.
    کاندیداها عالمانه یا از ســر غریزه مجبورند تا بیشــتر خود را شبیه کاالیی برای 
عرضه در اینترنت کنند. آنهایی بیشتر با مخاطب ارتباط برقرار می کنند که کشکولی 
به ظاهر پیوسته از موضوعات کوتاه گوناگون ارائه کنند، نه یک سخنرانی منسجم 

           رفتار انتخاباتی با نگاهی به مصرف رسانه ای/ عباس نعمتی     



	 	 	 	ایران	در	آستانۀ	انتخابات											     354

و عمیق با حفظ وحدت موضوع. بخشــی ازکاندیدها تالش خواهند کرد سخنرانی 
خود را به نحوی طراحی کنند که مانند برنامۀ خندوانۀ شــبکۀ نســیم یا آخر شب 
بــا جیمی فالن در ان بی ســی، بتوان بخش های کوتاهــی از آن را راحت به عنوان 
کلیــپ در اینترنت پخش کرد؛ مانند تکه های جناب خان که به ســرعت در اینترنت 

پخش شد.
    به نظر می رسد به خاطر باالبودن سطح ناامیدی و نارضایتی در کشور )پیمایش 
سرمایۀ اجتماعی، 1393( شوخ طبعی و جوک با انتخابات و کاندیداها به خصوص 
کاندیداهای مشــهور محلی به صورت چشمگیری در شبکه های اجتماعی افزایش 
یابد. اکثر این شــوخ طبعی ها در شاخۀ هجو خواهد بود، زیرا به قول فروید، هجو 

آخرین دستاویز انسان ناامید است.
    در مجمــوع، به نظر می رســد تلویزیون و اینترنت هــر دو در امر انتخابات مؤثر 
خواهند بود: یکی در به صحنه آوردن مردم و دیگری در شــبکه کردن و به ٌصف کردن 

افراد به نفع کاندیدایی خاص. 
5.شایعهبهمثابۀرسانه

وقتی رســانه های رسمی مورد شــک واقع شوند، شــایعه متولد می شود. شایعه 
از خألها زاده می شــود. زمانی که جامعه استعداد شــایعه دارد، شایعه تبدیل به 
رســانه ای می شود که به رقابت با رســانه های رسمی می پردازد. به نظر می رسد که 
شــایعات نقش مهمی در تخریب روحیۀ حریف، تخریب رقیب، ایجاد و تشــدید 
اغتشاشات و شــورش های عمومی دارند. در عصر اطالعات، اطالعات منبع تولید 
قدرت به شــمار می رود. رسانه های رســمی جدا از ارائۀ خبر، به تفسیر منظم خبر 
می پردازند و امکان تفاســیر نامنظم و ایجاد شــایعه را می گیرنــد. اما، زمانی که 
همۀ رســانه ها متعلق به یک دیدگاه و جریان قدرت باشــد و ســطح تأثیرپذیری 
از رســانه های رسمی باال نباشــد، نیاز سیری ناپذیر انسان ها آنها را به سمت منابع 
غیرسمی ســوق می دهد. شایعه به عنوان تفســیر اجتماعی فرآيندي است که از 
طريق آن اخباري بدون آنکه از مجراهاي رايج و رســمي باشــد، گسترش می یابد. 
وجود اطالعات ناقص، مبهم و ناکافی در خصوص کاندیداها و اهمیت و حساسیت 
امر انتخابات، زمينه هاي رواج شــناخت احساسي را در جامعه گسترش مي دهد و 
در صورت برتري اين شناخت بر شناخت ادراکي )مبتنی بر منطق( بازار شايعه گرم 
وگرم تر مي شــود. به نظر می رسد در این انتخابات ًاپ ها، تلگرام، واتس آپ، وایبر، 
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فیس بــوک و... بر امر انتخابات اثر می گذارند؛ اثری که در وعده های داده شــده و 
تخریب رقیب، مسئول و پاسخ گو نیست. این مسئله در کنار زمان کوتاه تبلیغات 

انتخابات )10 روز( امکان پاسخ گویی را عماًل از رقیب سلب می کند.
    اگر در پی جامعه ای اخالقی تریم، می باید تنّوع رســانه هاِی مســئولیت پذیر را 
افزایش دهیم؛ وضعیتی که در آن هرکس برای خود امکان دسترســی به رسانه ای 
رســمی و بامسئولیت را امکان پذیر بداند. در غیر این صورت، شعارها و آرمان هاِی 
اخالق مدار جامعه در عمل و به وســیلۀ سیاســت گذاری هایی کــه باز برای حفظ 
اخالق و  ارزش ها وضع شده، ناخواسته از بین می رود. اگرچه شایعه در کوتاه مدت 
می تواند خود ابزاری برای مدیریت جامعه توســط حکومت ها باشد، امکان پخش 
ویروسی آن در جامعه توسط شبکه های اجتماعی و پیداشدن جنبش های بی رهبر 
اجتماعی در چند ســال گذشــته در دنیا، بهره گیری از ابزار شایعه را بیش از پیش 
برای امنیت جامعه خطرناک می ســازد. اگر بخواهیم بدون رســانه های متنّوع و 
مســئولیت پذیر پیــش برویم، اگر این انتخابات هم مدیریت شــود، هرچه جلوتر 

برویم، با جامعه ای غیراخالقی تر و غیرمسئول تر مواجه خواهیم بود.

           رفتار انتخاباتی با نگاهی به مصرف رسانه ای/ عباس نعمتی     





   اهمیــت ویدئوهــای منتشرشــده در شــبکه های اجتماعی 
مجازی در آستانه انتخابات مجلس دهم

 
          حسین یزدان شناس

     دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشگاه هنر 

1.مقدمه
انتخابات در دنیای امروز در ســاختار سیاسی کشورها بستر اصلی مشارکت مردم 
در نحوۀ ادارۀ کشــور و ضامن دوام و قوام و انســجام حاکمیت است. در شرایط 
فعلی منطقه خاورمیانه، که شــمال و جنوب آن درگیر جنگ اســت و حاکمیت 
بخش مهمی از کشورهای همسایه و هم پیمانان منطقه ای جمهوری اسالمی با 
تهدید و تزلزل و بعضًا نابودی روبه رو است، شاید به حساس ترین »برهۀ حساس 
کنونی!« رســیده ایم. در این شــرایط، برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور، عالوه بر 
تأثیــرات مثبت داخلی، می تواند با ابالغ پیام اقتدار نظام و همبســتگی ملت و 

دولت به خارج مرزها، امنیت و تمامیت ارضی کشور را ضمانت کند.
در برگزاری هر انتخابات، ارتباط میــان رأی دهندگان و رأی آورندگان احتمالی 
کانون توجه مردم و رســانه ها قرار می گیرد و به اصطالح داغ می شود. نامزدهای 
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انتخابــات که خودشــان را صالح ترین فرد برای قرارگرفتــن در جایگاه نمایندگی 
مــردم قلمداد می کنند، ســعی دارند از طریــق ارتباط با رأی دهنــدگان و ابالغ 
پیام های خود، آنها را برای رأی دادن قانع کنند. از ســوی دیگر، پدیدآمدن اشکال 
جدید ارتباطی و فراگیرشــدن اســتفاده از آنها در ســایۀ پیشــرفت تکنولوژی، 
باعث شــکل گیری روش های جدیدی در ایجاد ارتباط میان نامزدهای انتخابات 
و رأی دهندگان شــده اســت. شناخت درست از شــبکه های اجتماعی مجازی و 
پیام رســان های موبایلی مثــل وایبر، واتس اپ، تلگرام و امثــال اینها به عنوان 
مجرای ارتباط بین نامزدها و رأی دهندگان از یکســو و شــناخت درســت ویدئو 
به عنوان رســانۀ این ارتبــاط و اقتضائات این نوع ارتباطات برای مســئوالن و 
سیاســت گذاران کشور در آستانۀ انتخابات دهمین دورۀ مجلس شورای اسالمی، 
حــاوی بصیرت هایی برای درک فعال فضای رســانه ای پیش  رو خواهد بود. این 
نوشته می کوشد با کمک گرفتن از ادبیات نظری نشانه شناسی، تا حدی چگونگی 

این شکل های جدید ارتباطی و پیامدهای آنها را بررسی کند.
2.الگویارتباطییاکوبسن

به نظر رومن یاکوبســن، زبان شــناس روس، در یک عمل ارتباطی زبانی، گوینده 
پیامی را که موضوع مشــخصی دارد برای مخاطب می فرســتد که باید قابل درک 
باشد؛ یعنی، به صورت کالمی و در قالب الفاظ بیان شود. در این میان، رمزگانی 
نیاز است که باید برای فرســتنده و گیرنده پیام شناخته شده باشد؛ سرانجام، به 
یک مجرای ارتباطی نیاز است؛ مجرایی فیزیکی و پیوندی روانی میان فرستنده 
و گیرنده که به هر دوی آنها امکان می دهد میان خود ارتباطی کالمی برقرار کنند 
و آن را ادامــه دهنــد؛ به عنوان مثال، در یک گفتگــوی حضوری طرفین بتوانند 
صدای هم را بشــنوند و به روند گفتگو آگاه باشــند. فراینــد ارتباط کالمی را از 

دیدگاه یاکوبسن می توان در نمودار زیر خالصه کرد:

نکتۀ اصلی نظریۀ ارتباطی یاکوبسن این است که »پیام« نمی تواند به  تنهایی 
تأمین کنندۀ تمام معنای کنش ارتباطی باشــد و بخش قابل  توجهی از ماحصل 
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ارتباط، ناشی از عوامل دیگری چون موضوع، رمز و مجرای ارتباط است. بنابراین، 
غ از اینکه پیام چیست و چه موضوعی دارد، اینکه این  در یک فرایند ارتباطی فار
پیام چگونه رمزگذاری شــده و از طریق چه مجرایی به دســت مخاطب می رسد، 

حائز اهمیت است و بخش مهمی از معنا را در خود دارد.
ویدئوهایی که در پیام رسان های موبایلی دست به دست می شوند، از دو جهت 
با ســایر ابزارهای تبلیغاتی متفاوت اند: یکی مجرای ارتباطی آنها که شبکه های 
پیام رسان موبایلی است و دیگری مجموعه رمزگان هایی که در ساخت آنها به کار 
رفته و مدیوم یا رسانه آنها را ساخته است. در ادامه، با اشاره به ویژگی های این 

ابزارهای جدید، رهیافت هایی برای درک بهتر آنها پیشنهاد می شود.
3.ویژگیهایارتباطازطریقویدئو

 )Motivated Signs( فیلــم برخالف زبان کالمی، از جمله نشــانه های انگیخته
به شــمار می رود؛ یعنی، نسبت به زبان کالمی شــباهت بیشتری به آنچه از آن 
خبــر می دهد )مدلول( دارد؛ به عنوان مثال، فیلمی که یک گاو را در حال چرا در 
چمنزاری نشــان می دهد، شباهت بیشــتری با واقعیت دارد تا جملۀ »گاوی در 
چمنزار در حال چریدن اســت«. به طور کلی، نشانه های شمایلی از جمله عکس 
و فیلم بســیار انگیخته اند و نشانه های نمادین مانند زبان کالمی غیرانگیخته و 
دلبخواهی اند. هرچه یک نشــانه کمتر انگیخته باشد )شباهت کمتری به مدلول 
خود داشــته باشــد(، برای به کارگیری و دریافت نشــانه، یادگیــری یک قرارداد 
توافقی ضرورت بیشــتری دارد. برای همین اســت که برای به کاربردن یک زبان 
مثل زبان انگلیســی نخســت باید قواعد آن را آموخت، ولی عکس یا فیلمی که 

یک انگلیسی زبان تولید کرده، نیازی به آموختن قبلی ندارد.
فرایند ارتباط به وســیلۀ نشــانه های انگیخته )مثل فیلم و عکس( را ارتباط 
قیاســی )Analogue Communication( می نامند. نشانه های انگیخته صراحت 
و دقت نشــانه های قــراردادی را ندارند و در واقع ماهیتــی طیفی دارند. ارتباط 
قیاســی ناظر به کمیت های پیوســته اســت و در تمایزگذاری معنایی به صورت 
طیفی عمل می کند؛ به عنوان مثال، می توان به تفاوت دو نوع ســاعت عقربه ای 
و دیجیتال اشــاره کرد: یک ساعت دیجیتال از نشانه های انگیخته یعنی اعداد و 
ارقام اســتفاده می کند و زمان را دقیقًا نشــان می دهد، در صورتی که عقربه های 
ساعت شمار و دقیقه شمارِ یک ســاعِت عقربه ای در فاصله ای میان شاخص های 



	 	 	 	ایران	در	آستانۀ	انتخابات											     360

ساعت می ایستد و اغلب نمی توان با دقت تعیین کرد که به کدام نزدیک تر است 
و دقیقًا چه زمانی را نشان می دهد. در این نوع ارتباط، نفی مطلق یا تأیید مطلق 
و انتخاب »دقیق« و »واضح« میان این یا آن وجود ندارد و همه چیز جنبۀ »کم 
و بیش« دارد. معنا طیفی از خاکســتری است؛ از خاکستری تیره تا خاکستری 
روشن؛ سفید مطلق یا سیاه مطلق وجود ندارد. مخاطب برای درک پیام در ارتباط 
قیاســی اغلب نیازی به دانش ویژه ای به جــز ادراک روزمره ندارد و از همین رو 
ارتبــاط با مخاطب به صورتی منحصربه فرد و بی واســطه رخ می دهد که نیازمند 
مشارکت هرچه  بیشتر مخاطب در فرایند تکوین معناست و از این رو تأثیر بسیار 

بیشتری بر مخاطب دارد؛ ارتباط در فیلم از این جنس است.
بــا توجه بــه آنچه در خصوص ویژگی های ارتباط قیاســی گفته شــد، معلوم 
می شــود ارتباطی که میان تولیدکنندۀ یک پیــام ویدئویی و مخاطب آن برقرار 
می شــود، تقریبًا در همۀ ابعاد آن به جز دیالوگ، ارتباطی قیاســی اســت )شیوۀ 
ارتبــاط در به کارگیری زبان کالمی از نوع دیجیتال اســت کــه نیازمند آموختن 
قراردادهای معنابخش نشــانه های زبانی است و دقت و وضوح بیشتری دارد(. 
از این رو، بر اســاس ویژگی های ارتباط قیاســی، می تــوان گفت وقتی مخاطب 

فیلمی را می بیند:
1. اطالعاتی که یک پیام ویدئویی منتقل می کند، محدود به معنای آشکار آن 
نیســت و دامنۀ بسیار وسیع تری دارد، به گونه ای که یک ویدئوی کوتاه می تواند 

نقش چندین پوستر، بیانیه و سخنرانی را هم زمان بازی کند.
2. دریافت پیام در ارتباط قیاســی نیاز به دانش ویژه ای ندارد؛ یعنی، با دیدن 
و شــنیدن قابل درک اســت، بنابراین فهم یک پیام ویدئویی راحت تر اســت و 

مخاطبان بیشتری می توانند آن را بفهمند.
3. همواره مشارکت و برداشــت مخاطب در اطالعاتی که فیلم منتقل می کند 

دخیل است، زیرا نبود وضوح و دقت از ویژگی های ارتباط قیاسی است.
4. به ســبب شباهت فیلم به واقعیت و مشارکت فعال مخاطب در ادراک آن، 

یک پیام ویدئویی بسیار تأثیرگذار است.
5. ابزارهای کنترل پیام در یک ویدئو شــامل طراحی صحنه، نور، فیگور )بدن 
انسان با تأکید بر حالت چهره، حالت بدن، نحوۀ حرکت، لباس و گریم(، دیالوگ 
یا نریشن، لحن، پرســپکتیو، ترکیب بندی، اندازۀ قاب، موقعیت دوربین )زاویه، 
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ارتفاع و تراز دوربین(، حرکت دوربین، گرافیک تصویر، نوشــته های روی تصویر، 
موسیقی و جلوه های صوتی است.

4.رشدروزافزونتولیدومصرفپیامهایویدئوییدرمیانمردم
در حال حاضر، با یک گوشی هوشــمند ساده می توان به راحتی ویدئوهای کوتاه 
را تولید کرد. با توجه به دسترســی آســان اغلب افراد به ابزار تولید ویدئو، تعداد 
تولیدکنندگان غیرحرفه اِی پیام های ویدئویی بســیار زیاد شده است. از این رو، 
برخالف گذشته که عمدۀ مردم مصرف کنندۀ ویدئو بودند، در حال حاضر بسیاری 
از مردم کشور تولیدکننده ویدئو هم هستند. از طرف دیگر، با توجه به ویژگی های 
پیام های ویدئویی، که پیش از این شــرح داده شد، امکان کنترل پیام در ارتباط 
ویدئویی کمتر اســت و لذا احتمال تولید پیام هایی با پیامدهای ناخواسته برای 
تولیدکنندۀ مبتدی بیشتر خواهد بود. این امر ضرورت هشیاری مسئوالن را برای 

شرایط جدید ارتباطی کشور یادآور می شود.
می توان پیش بینی کرد که با توجه به اهمیت انتخابات مجلس دهم و شناختی 
که جامعه از ارتباط ویدئویی دارد، استفاده از انواع ویدئوها در انتخابات پیش  رو 
نســبت به دوره های قبل بسیار بیشتر شود. نکتۀ دیگر اینکه با توجه به افزایش 
ســرعت اینترنت، امکان دسترسی به ویدئوها از طریق سایت ها و پیام رسان های 
موبایلی برای عموم مردم بســیار بیشتر شده اســت. بنابراین، باید انتظار داشت 
حجم وســیعی از پیام های ویدئویی در خصــوص انتخابات مجلس در ماه های 

آینده در میان مردم دست به دست شوند.
اردیبهشــت ماه امسال، خسرو ســلجوقی، عضو هیئت عامل سازمان فّناوری 
اطالعات ایران، با بیان اینکه امروز در کشــور از هر دو نفر حداقل یک نفر گوشی 
هوشــمند در اختیار دارد گفته  بود: »برآورد می شــود شــمار کاربران گوشی های 
هوشــمند تا پایان امسال به 40 میلیون نفر برسد«. به گفتۀ وی، در سال 1392، 
فقط دومیلیون گوشــی هوشمند در کشــور فعال بوده است که این آمار در سال 
93 به بیش از 20میلیون گوشی هوشمند رسیده است1. در کنار تعداد گوشی های 
هوشــمند تلفن همراه، می توان محبوبیت ســایت آپارات را به عنوان ســرویس 
اشــتراک ویدئوی فارسی، که آن را در ردۀ پنجمین سایت پربازدید در ایران )بعد 
از گوگل، یاهو، بالگفا و ورزش 3( قرار داده است، نشانۀ عطش جامعه به تولید 

و دریافت ویدئو در سال های اخیر دانست.
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بنابرایــن، با کمی اغماض می تــوان گفت که از فرایند تولید ویدئو در کشــور 
تمرکززدایی شــده اســت و بخش زیادی از مردم عادی بــه عنوان تولیدکنندگان 
جدیــد پیام های ویدئویی، به عرضه کنندگان این محصول ارتباطی پیوســته اند. 
پیام هــای ویدئویــی پربازدیدی که این روزها در شــبکه های اجتماعی کشــور 
دست به دســت می شود، از قطعات بامزۀ انتخاب شده از میان تولیدات سینمایی 
و تلویزیونی داخلی یا خارجی، به ســوی تولیدات افراد جامعه تغییر مسیر داده 
اســت. صداوســیما به عنوان تنها رســانۀ صوتی ـ تصویری مجاز کشور انحصار 
خود را از دست داده است و ابزار قدرتمند ویدئو در اختیار همه قرار گرفته  است. 
تفکراتی که به هر دلیل جایی در صداوســیما ندارند، امروز دیگر به مدد پیشرفت 
تکنولوژی این قدرت را دارند که از ابزار تأثیرگذار پیام های ویدئویی بهره بگیرند.

5.تجربههایپیشیناثرگذاریویدئودرانتخاباتکشور
برنامه های تلویزیونــی نامزدهای انتخابات همواره یکــی از مهم ترین ابزارهای 
اطالع رســانی دربارۀ انتخابات و معرفی برنامه های نامزدها برای ادارۀ کشور بوده 
اســت. از انتخابات ریاست جمهوری ســال 1384 بود که با گسترش استفاده از 
لوح های فشــرده، پای فیلم های تبلیغاتی به خیابان ها هم باز شــد و لوح های 
فشــرده به ســبد اقالم تبلیغاتی نامزدها اضافه شــد. توزیع پیام های ویدئویی 
اما هنوز نیاز به ارتباط رودررو داشــت و به همین سبب ضریب نفوذ آن چندان 
باال نبود و لوح های فشــرده به جز تهران و شــهرهای بزرگ، در ســایر نقاط کشور 
به آسانی در دسترس نبود. با افزایش سرعت اینترنت در کشور و تغییر از اینترنت 
Dial-up به اینترنت پرسرعت ADSL در سال های پایانی دهۀ 1380 که اجازۀ به 
اشــتراک گذاشــتن فایل های مولتی مدیا با پهنای باند حداقلی را می داد، توزیع 
پیام های ویدئویی آســان تر شد. استفاده از ویدئو در بستر اینترنت به عنوان یک 
ابزار تبلیغاتی برای تأثیرگذاری در انتخابات در سال 1388 جدی شد. با گسترش 
ضریب نفوذ شبکۀ اجتماعی فیس بوک، که تا خرداد 1388 هنوز فیلتر نشده بود، 

توزیع ویدئوهای انتخاباتی در این شبکه رواج یافت.
1.5تلویزیوناینترنتیموجسوم

در میان ســتادهای انتخاباتی چهار نامزد انتخابات ریاســت جمهوری در ســال 
1388، پویش های مردمی حامی میرحســین موسوی حساب ویژه ای روی این 
ابزار قدرتمند باز کرده بودند. راه اندازی نخستین تلویزیون اینترنتی کشور که قرار 
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بود در ساعاتی از روز پخش زنده داشته باشد موسوم به تلویزیون اینترنتی موج 
سوم، یکی از ابتکارات این ستاد بود. ضبط و پخش پیام های ویدئویی چهره های 
آشــنا از گروه هــای مرجع جامعه نظیر هنرمندان، ورزشــکاران و دانشــگاهیان 

خوش نام به همراه اخبار مهم ترین بخش کنداکتور این تلویزیون بود.
2.5لوحفشردۀ»90سیاسی«

90 سیاســی یکــی از جنجالی ترین تولیــدات ویدئویی تاریخ انتخابات کشــور 
اســت. این ویدئو که شامل چندین بخش مجزاست، در هریک از بخش ها سعی 
داشــت اظهاراتی از محمود احمدی نژاد را در کنار شواهد دیگری بگذارد که الزامًا 
محتوای گفتۀ وی را تأیید نمی کرد. یکی از معروف ترین بخش های 90 سیاســی 
به صحبت های احمدی نــژاد در حضور آیت هللا جوادی آملی در خصوص ماجرای 
هالۀ نور اختصاص داشــت. اســتفاده از عنوان برنامۀ پربینندۀ شبکۀ سه سیما 
با حفظ ماهیت افشــاگرانه و جنجالی این برنامه، نقش مهمی در شــهرت این 
ویدئو داشــت. حامیان محمود احمدی نژاد گفته بودند این سی دی با تیراژ بیش 
از 10میلیونی در سراســر کشور توزیع شده است. عالوه بر این، ماهیت اپیزودیک 
این ویدئو اجازه می داد بخش های مستقل آن بر روی اینترنت منتشر شود و این 

امر کمک بزرگی به توزیع آن کرده بود.
3.5بازتابتجمعاتپسازانتخابات1388

تجمعات پس از انتخابات سال 1388 بازتاب زیادی در رسانه های ایران و جهان 
داشــت. بخش زیادی از این بازتاب اما از دریچه ویدئوهای مردمی بود. با توجه 
به اینکه حضور رســانه  های خارجی در تجمعات پس از انتخابات از سوی مراجع 
رسمی کشور با محدودیت های زیادی همراه شده بود، بسیاری از شرکت کنندگان 
بــا تصویربرداری از این تجمعات و ارســال آن برای رســانه های خارجی، نقش 
مهمی در بازتاب رسانه  ای آن داشتند. این بازتاب رسانه ای با تصویری که مراجع 
رســمی قصد داشتند از اوضاع کشــور به خارج از ایران مخابره کنند، زاویه هایی 
داشــت و ناتوانی از کنترل این روند، مشــکل بزرگی را درســت کرده بود و شاید 
برای نخستین بار نشان می داد انحصار صداوسیما در تولید تصویر از فضای کشور 
متزلزل شــده است. اســتفاده از دوربین های تلفن همراه برای بازتاب رسانه ای 
تجمعــات مردمی در ســال های بعــد در رویدادهایی مثــل خیزش های مردمی 

کشورهای عربی منطقه نیز ادامه یافت.
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4.5کمپینائتالفعارفـروحانیبرایفردایایران
در آخرین نمونه از تأثیر ویدئوهای منتشرشــده در شبکه های اجتماعی مجازی، 
باید به انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 اشاره کرد؛ انتخاباتی که با اکثریت 
شــکنندۀ نامــزد پیروز همراه بود و نقــش مهم تک تک آرا را یــادآوری می کرد. 
روند مبارزات انتخاباتی یک هفته مانده به انتخابات نشــان می داد که هیچ یک 
از نامزدهــا حائــز اکثریت آرا نخواهند شــد؛ اما با انصــراف محّمدرضا عارف به 
نفع حســن روحانی و اعالم حمایت چهره هایی چون سیدمحّمد خاتمی و اکبر 
هاشمی رفسنجانی از نتیجه این ائتالف در روزهای آخر، ورق برگشت و سرنوشت 
انتخابات به نفع حســن روحانی رقم خورد. درحالی که خوشبین ترین طرفداران 
روحانــی تنها به حضــور وی در دور دوم انتخابات امید داشــتند، اعالم حمایت 
خاتمی در یک پیام ویدئویی دو روز مانده به انتخابات که در فیس بوک و برخی 
سایت ها منتشــر شد و همان روز از شبکۀ فارســی بی بی سی پخش شد، نقش 

مهمی در تعیین نامزد پیروز انتخابات در همان دور اّول داشت.
6.پیامرسانهایموبایلیبسترمناسبتوزیعپیامهایویدئویی

ســرعت اینترنت کشور در دو سال گذشــته با افزایش نسبی همراه بوده است. 
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فّناوری اطالعات در اظهار نظری در اردیبهشت 
امســال گفته بود تا پایان سال 93 حدود 20 شــهر کشور به نسل 3 تلفن همراه 
مجهز شــدند و هم اکنون 70 شهر تحت پوشش خدمات نسل 4 است و تا پایان 
ســال 1394 حدود 80 درصد کشور تحت پوشش شبکۀ نســل سوم موبایل قرار 
می گیــرد. همچنین تعــداد پورت های اینترنت پرســرعت از 3میلیون و 100هزار 
پــورت از آغاز بــه کار دولت یازدهم بــه 9میلیون پورت افزایش یافته اســت و 
هم زمان 9میلیون نفر نیز از اینترنت موبایل اســتفاده می کنند. عالوه بر این، در 
حال حاضر، ظرفیت شــبکۀ انتقال کشــور به 3 برابر و پهنای باند داخل کشور به 

.)http://www.seratnews.ir/fa/news/242307( 4 برابر افزایش یافته است
تعداد کاربران پیام رسان های موبایلی در کشور نیز اخیرًا به شدت افزایش یافته 
اســت. بر اساس آمارهای سایت الکسا، ایرانی ها در زمره بیشترین کاربران وایبر، 
الین، واتس اپ و تلگرام هســتند. میزان کاربران ایرانی تلگرام حدود 14میلیون 
نفر اعالم شــده اســت. وقتی این آمار را در کنار 40میلیون گوشــی هوشمند در 
کشور می گذاریم، از یک تمایل جمعی به حضور در شبکه های اجتماعی مجازی 
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موبایلی حکایت می کند. پدیده ای که به شــکل گرفتن یک جامعۀ مجازی ایرانی 
کمک کرده اســت؛ جامعه ای که بســیاری از رسانه ها اخبار آن را با جدیت دنبال 
می کنند و در اختیار خوانندگان خود قرار می دهند و از این طریق باعث اثرگذاری 
بیشــتر آن می شوند. کافی اســت موضوعی مورد توجه بخشی از فعاالن فضای 
مجازی قــرار گیرد، ایــن موضوع می توانــد در کمتر از چند ســاعت میلیون ها 
بازدید کننــده جــذب کند و بــه صدر اخبار رســانه ها بیاید، تا جایــی که مردم و 

مسئوالن را به واکنش وادارد.
فراگیرشــدن پیام رســان های موبایلی و انواع مختلف شــبکه های اجتماعی 
مجــازی و در ارتباط قرارگرفتن گــروه زیادی از مردم در یــک زمان کوتاه، خون 
تازه ای در رگ های جامعۀ مدنی کشور دمیده است. واکنش های همگرای جمعی 
به موضوعات روز با ایجاد هم افزایی در فضای مجازی، دامنۀ اثرگذاری خود را به 
دنیای واقعی هم تســّری می دهند. واکنش ها به جنگ غّزه در تابســتان 1393، 
ادای احترام به 175 غواص شهید در بهار 1394، اعتراض به تبعیض نژادی دربارۀ 
افغان هــا در تابســتان 1394، واکنش های جهانی به عکس جســد آیالن کردی 
پســربچه مهاجر سوری در ســواحل ترکیه در تابستان 1394، شکل گیری کمپین 
تالش برای آزادی ریحانه جباری دختر محکوم به اعدام در بهار 1393 تا کمپین 
»خرید خودرو صفر ممنوع« که در تابســتان 1394 آغاز شــد، نشانه ای از قدرت 
روزافزون شبکه های اجتماعی مجازی و اهمیت بیش از پیش افکار عمومی در 

معادالت قدرت و نحوۀ ادارۀ کشور است.
همراهــی برخی برنامه های تلویزیونی متفاوت بــا دغدغه های فعاالن فضای 
مجــازی، قدرت این کمپین ها را تا حد زیادی ارتقا داده اســت؛ به عنوان مثال، 
می تــوان به نمونۀ آیین های عــزاداری برای مرتضی پاشــایی در پاییز 1393 و 
فعالیت هــای زیســت محیطی با محور تالش برای آگاهی بخشــی دربارۀ کم آبی 
در بهار و تابســتان 1394 اشــاره کرد. همراهی برخــی برنامه های پرطرفدار مثل 
خندوانــه، دامنۀ این فعالیت های مجازی را به آدم های بیگانه با فضای مجازی 

می کشاند و اثرگذاری آنها را بیشتر می کند.
7.سخنآخر

در هــر فرایند ارتباطی، بخش مهمی از کیفیت و محتوای پیام در مدیوم و نحوۀ 
توزیع آن نهفته اســت. پیام های ویدئویی به جز دیالوگ، حاوی اطالعات مفّصل 
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دیگری هم هســتند و به سبب شباهت با واقعیت و مشارکت فعال مخاطب در 
ادراک آنها بســیار تأثیرگذارند. تلفن های همراه هوشــمند که در اختیار نیمی از 
جمعیت کشــور قرار دارد به آســانی به افراد امکان می دهد پیام های ویدئویی را 
تولید و دریافت کنند. تجربه های پیشین انتخابات در کشور نشان داده است که 
در تزلزل انحصار صداوســیما بر فضای تصویری کشور، پیام های ویدئویی نقش 
مهمی در بازتاب واقعیت و رقم زدن نتایج انتخابات داشــته اند. پیام رســان های 
موبایلی در بین مردم کشــور فراگیر شــده اند و افزایش سرعت اینترنت در کشور 
اجازه می دهــد فایل های ویدئویی با کیفیت مطلوبی بر روی این پیام رســان ها 
منتشر شوند. انتخابات دهمین دورۀ مجلس شورای اسالمی، نخستین انتخاباتی 
است که پیام رسان های موبایلی می توانند به سبب فراگیری گسترده شان نقشی 

کلیدی در آن بازی کنند.
به مدد پیشــرفت وسایل و اشــکال ارتباطی، اظهار نظر مستقیم تک تک افراد 
جامعه در موضوعات روز آســان شــده و اثرگذاری مردم در تصمیم ســازی ها و 
تصمیم گیری ها چنان پررنگ شده که گاهی انتخاب نماینده در فرایند دموکراسی 
را زیر ســؤال می برد، چراکه وقتی امکان مراجعۀ مســتقیم و سریع به رأی همۀ 
مردم وجود دارد، چه نیازی به انتخاب نماینده و کســب غیرمســتقیم نظر مردم 

است؟

پینوشت
1. www.yjc.ir/fa/news/5201160




