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م نظای انتخابات در بقاینقش ابزار  
  ١٣٨٨خرداد  ١۵جمعه                                                                                                                     یکورش عرفان

    
برخی تشکل ها و افراد سردرگم و . ی بسياری شکل می گيردهر بار در آستانه ی انتخابات رياست جمهوری اسالمی جوی از ابهام برا

تعداد تفسيرها و مقاالت و سخنرانی و جلسات نقد و بررسی و مصاحبه و خبر در اين باره بی شمار . بعضی ديگر ذوق زده می شوند

.  به شفاف ترشدن تصوير بکندبه همين خاطر پرداختن به جزييات و افت و خيزهای جريانات انتخاباتی نمی تواند کمک چندانی. است

کالبد شکافی مکانيزم های بنيادين حاکم بر انتخابات بپردازيم و الگويی به دست دهيم که اجازه درک جزييات از همين روی بد نيست به 

  . انتخابات فعلی و نمونه های قبل را  نيز بدهد

ده ی انتخابات به طور عام در کشورهايی بپردازيم که درآن برای اين منظور بد نيست نخست از ديدگاه جامعه شناسی سياسی به پدي

فراموش نکنيم اشاره ما در آنچه می آيد مربوط به يک جامعه ی . سيستم تعويض قدرت يا چرخش قدرت از اين طريق روی می دهد

 اين نکته اين فرضيه را مورد با ذکر. طبقاتی است و بنابراين سايه روابط طبقاتی بر جريانات سياسی وانتخاباتی همه جا حاضر است

 جريان ها، تشکل ها و شخصيت های سياسی سعی در بازنمايی و ،در يک انتخابات کمابيش دمکراتيکآزمايش قرار می دهيم که 

  اين طبقات، نيروها، منافع و گرايش های،اما در ايران. دارندنمايندگی کردن طبقات، نيروها، منافع و گرايش های اجتماعی متفاوت 

   . بازيابند تشکل ها و شخصيت های سياسی تاييد شده برای انتخاباتاجتماعی هستند که می بايست خود را در جريان ها،

  ؟تفاوت چيست
  .  استبيش از هر چيز ماهویتفاوت آيا تفاوت مهم است؟ 

مشروعيت خود نزد ملت حالت نخست در کشورهايی وجود دارد که حاکميت حضور، بقا و کارکرد خويش را در گرو پذيرش و 

هر نيروی سياسی تالش می کند که منافع يک بخش از جامعه را نمايندگی کند تا زمانی که به قدرت رسيد از حمايت . جستجو می کند

کليت جامعه و بخصوص به بخش هايی  تصميمات و اقدامات حکومتی به از مجرایآن بخش برخوردار باشد و بتواند اراده ی خود را 

اگر نيروهای سياسی در کشورهای دمکراتيک نسبت به اين موضوع حساس هستند به خاطر اين .  تحميل کندو رای نداده اندکه به ا

به اين که شهروندان .  شهروندان وابسته هستند، به خواست و عملکردی به طور مستقيم،است که آنها از حيث مالی و قدرت عمل کردن

 را پذيرا شوند و طوری حرکت کنند که به ی مالی يا رفاهی را بپذيرند، فداکاری ها دستمزد خودزانميی مانند ماليات بدهند، شرايط کار

در غير اين صورت، اگر مردم همکاری نکنند، ماليات ندهند، . حکومت اجازه ی بقا و پيش رفتن در اجرای پروژه هايش را دهد

 است، مخالفت ها دارای محدوديت هايی  و مقابله با که در مهار،حاکميت ،کارنکنند، فداکاری نکنند و به سوی مخالفت و اعتراض روند

 ی به طور کامل يا بخشبه همين دليل مهم است که حاکميت. د شد، سقوط زودرس مواجه خواهبه سرعت با مشکالت فراوان و درنهايت

. ند که ساختار طبقاتی در اين ميان تعيين کننده استهر چ. قشرهايی که او را انتخاب کرده اند تامين کند به راستی منافع هم که شده است

سارکوزی با رای طبقه ی سرمايه دار حاکم، قشرهای مرفه و رده های باال و اليه های محافظه کار طبقه ی متوسط نيکوال در فرانسه 

و ميانی طبقه ی متوسط به به همان ترتيب که قشرهای ضعيف، بخش مهمی از طبقه ی کارگر و نيز اليه های پايين . روی کار آمد

در بوليوی فقرا، کارگران، دهقانان و بوميان ستمديده به اوو مورالس رای .  رويال رای داد سگولنکانديدای سوسياليست يعنی خانم

وسای راين که اين . اوباما رای دادندباراک  از کارگران و طبقه ی متوسط و قشرهای روشنفکر به قابل توجهیدر آمريکا بخش . دادند

 پاسخ می دهند و در آن راستا عمل می کنند تعيين کننده ی موفقيت خود تا چه حد به خواست های نيروهای اجتماعی انتخاب گر جمهور

  . يا ناکامی آنها در ميان اکثريت جامعه است

حيث اقتصادی مستقل از ملت درايران اما، به سان يک پديده ی تاريخی که بعد از انقالب نيز به طورعميقی گسترش يافت، دولت از 

  يابخش خصوصی به معنای سرمايه داری غربی کلمه.  درصد از کل ثروت های اقتصادی در دست دولت است٨٠حداقل . است



طبقه ی حاکم هم قدرت اقتصادی را در انحصار دارد و هم قدرت سياسی را، يعنی کنترل و . موجود نيست و يا بسيار ضعيف است

است و نه ی ارباب و رعيتی  رابطه ی ميان حاکميت و ملت رابطه ،به همين دليل. نظامی و انتظامی و امنيتی رافرماندهی نيروهای 

 به ملت وابسته دولت بنابراين در حالی که در بسياری از نظام های مبتنی بر دمکراسی طبقاتی، ١.»حاکميت در خدمت مردم«رابطه ی 

ن  اراده ی حاکميت وابسته شده است و سياستمدارا طور جبری به در ايران ملت به،ف هستنداست و سياستمداران نمايندگان طبقات مختل

  .  خود می بينندمردم را به سان زيردستان و رعايای

 نيروهای اجتماعی از آزادی برخوردارند تا تشکل ها و شخصيت های سياسی نمايانگر خويش را شکل داده، ،در يک دمکراسی

به همين دليل نيز صحنه ی سياسی تا حدی باز است که نيروهای جديد به صورت تشکيالتی يا انفرادی وارد . نندگسترش داده و تقويت ک

اما در نظام سياسی ايران فضا به روی غير خودی ها بسته است و نيروهای . رقابت های انتخاباتی برای کسب اهرم های قدرت شوند

  مطلوببه همين دليل نمی توانند نه تشکل های خود را داشته باشند و نه شخصيت های ز فعاليت سياسی آزاد محروم هستند؛اجتماعی ا

هر که را بخواهند می . به همين دليل نيز صحنه ی سياسی فقط در اختيار طبقه ی حاکم است. بفرستندخويش را به صحنه ی سياسی 

در ايران از ابتدای انقالب . ياز از صحنه حذف می کنندآورند، مطرح می کنند، به هر مقامی بخواهند می رسانند و در صورت عدم ن

  پس.خمينی، خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد:  کل اهرم های قدرت را در باالترين سطوح در اختيار داشته اندتعدادی اندک

ام ريس قوه ی مقننه و قوه اگر مق.  نفر در طول سی سال بوده است۵در حد » ر ياست جمهوری«و » رهبری«گردش قدرت در سطح 

 نفر ١٠  نفر همدست اين ٢٠در پشت پرده نيز چيزی حدود . قضاييه را نيز به آن اضافه کنيد اين رقم حداکثر به ده نفر خواهد رسيد

  ... مهدوی کنی، حسن حبيبی، خزعلی، جنتی، يزدی، ناطق نوری، عسگراوالدی،: عمل کرده اند

محدود است که حاضر به تقسيم قدرت جز در سطوح پايين، اجرايی و  و کشور يک نظام بسته نظام سياسی، کلمهمشخصبه معنای 

  . بنابراين در اين صحنه نيز انحصار قدرت سياسی وجود دارد. محلی نيست

  ضرورت انتخابات 
نتخابات به عنوان يک حال با توجه به اين که به قدرت رسيدن اين رژيم توسط يک انقالب و با حضور ميليونی مردم بود، موضوع ا

 موضوع انتخابات به ، از سرگذراندن يکی دو انتخابات ابتدای انقالب و با آغاز سرکوببا. اجبار به رژيم از همان ابتدا تحميل شد

به طوری که برای انتخاب رياست . نوعی مراسم بی سروصدا که حضور يا عدم حضور مردم تاثيری در آن نداشت برگزار می شد

  .  تنها دو کانديدا حضور داشتند، دور نخست رفسنجانی درجمهوری

پايه های  رژيم در صدد برآمد تا ،اما به تدريج و با فروريختن مشروعيت نيمه کاره ی رژيم در اواسط دهه ی هفتاد خورشيدی

ی را برعهده رفسنجانسعيد حجاريان که رياست دفتر مطالعات استراتژيک رياست جمهوری .  خويش را بازسازی کندمشروعيت

. رژيم هشدار داد و خواهان تغيير چهره ها و گفتمان انتخاباتی شد» بحران مشروعيت « ی در پايان دوران رفسنجانی در باره٢داشت

ترجيح داد که حاکميت . رژيم آسيب ديده ی پديده ی خاتمی در واقع هدايت دولتی يک پتانسيل اجتماعی بود برای بازسازی مشروعيت

 که برخاسته از رشد دوباره ی طبقه ی متوسط در دوران بعد از پايان ،به جای بی اعتنايی به خواست های اجتماعی و سياسی آن دوران

  .  نظام بهره بردبه نفع يک خطرزدايی ساختاری اين جريان برای برود و از ها به سراغ آن،جنگ به آنسو بود

 اجازه ی انتخابی مستقل را به مردم نمی  هرگز بر راس يک جريان اجتماعی به خوبی نشان داد که رژيمپديده ی استقرار محمد خاتمی

به .  اما اين شانس را می دهد که از ميان حافظان نظام يکی را که به مطالبات و خواست هايشان نزديک تر می بينند انتخاب کنند،دهد

 عظيم کسانی که می خواهند داوطلب انتخابات رياست جمهوری شوند جز چند نفری  سال گذشته با وجود تعداد١٢همين خاطر در طول 

  . دنرا که حافظ بی چون و چرای نظام هستند کسی را تاييد صالحيت نمی کن

يا تحريم انتخابات و پذيرش روی کار آوردن سفارشی ترين کانديداها در : به اين ترتيب انتخاب مردم به اين صورت شکل می گيرد

در حالت نخست، مانند دوره ی اول انتخاب احمدی .  تحکيم و حفظ نظام و يا شرکت در انتخابات و گزينش يکی از حافظان نظامجهت

 شرکت مردم در انتخابات هم  در صورت آدم خود را در اين مقام می کارد، در حالت دوم و،نژاد، نظام با استفاده از خالء حضور مردم
                                                 

  . از همايون کاتوزيان» اقتصاد سياسی ايران« نگاه کنيد به    1
2 http://www.peykeiran.com/article_body.aspx?ID=13297 



برای پست رياست جمهوری اسالمی برمی گزيند و هم از مواهب مشروعيت آفرينی حضور »  دست مردمبه«يکی از حافظان خود را 

  . به عبارت ديگر با يک تير دونشان می زند. مردم در صحنه های داخلی و خارجی بهره می برد

 يکی از چهار کانديدای قابل –طمئن بقای نظام را به دست آدمی م) ١: تمام اين فرايند برای حاکميت جمهوری اسالمی منفعت است زيرا

به جامعه و جهان نشان داده است که در ايران دمکراسی و فرايند ) ٢.  سپرده است–اعتماد و به همين دليل تاييد صالحيت شده 

اصل ساختارها، روابط طبقاتی، ) ۴. برای خود به واسطه ی حضور مردم مشروعيت تراشيده است) ٣. وجود داردانتخاباتی 

  .کرده استتامين و تضمين برای چهار سال ديگر  و موجوديت کل نظام ساالریصارها، مافياانح

 موسوی می بينند بايد بدانند که  ميرحسين آنها که دچار هيجان شده و فرق زيادی بين ناطق نوری و خاتمی و يا احمدی نژاد و،بنابراين

در واقع . برای آن آمادگی به دست آمده است.  پيش بينی و تعبيه شده استاين فرق و تفاوت هر چه که باشد در چارچوب استراتژی نظام

 جامعه و جهان را ،که نظام با کمال ميل هزينه ی آن را متحمل می شود زيرا در قبال آنمقدار اختالف عملکردی است  آن ،اين تفاوت

 به همان ميزان نگران آينده و سالمت و بقای نظام بود که بنابراين بايد دانست که خاتمی. از رويارويی برانداز با خويش بيرون می کشد

  پس تفاوت در چيست؟ . ناطق نوری و مير حسين موسوی در اين باره همان قدر مراقب و هشيار خواهد بود که احمدی نژاد

 ای قابل توجه نسبت به  اين تفاوت با فاصله. قرار داردمزهای نظامرتفاوت های ميان اين دو در واقع در يک منطقه ی دور از خط ق

  تصميمات اين فرد يا سياست های آن ديگری را يعنی درجه ی اين تفاوت ها آن قدر نيست که بتواند.مناطق حساس نظام بازی می شود

 از  به نوعیباشد تاهشيارکه از اين دو انتخاب شود، می داند که بايد به عبارت ديگر هر. برای نظام به مرز خطر سازی بکشاند

حتی اگر الزم باشد که برای انتخاب مجدد مثل خاتمی بيايد و جلوی دوربين . زهای تعيين شده توسط خطوط پيدا و نا پيدا عبور نکندمر

توسط دستگاه های قدرت مانند واليت فقيه، شورای نگهبان، مجمع تشخيص هر که انتخاب شود می داند که . گريه کند و زار بزند

تحت نظارت و   و وزارت اطالعات پاسداران سپاهت دفتر اطالعا و نيز نهادهای پشت پرده مانندمصلحت، مجلس شورای اسالمی

 و در غير اين شود اثر اين يا آن تصميم گيری به مرزهای خطر سازی و خط قرمزهای حياتی نظام نزديک تامبادا بر استکنترل 

  .به سرنوشت بنی صدر دچارخواهد شد با حکم ولی فقيه ،صورت

 فرايند انتخابات می رود که به گونه ای نهادينه نقش خود را در بازسازی مکانيزم ١٣٧۶ خرداد ٢ با ماجرای ،اين بعد از آغاز آنبنابر

های ساختاری تامين بقای دراز مدت نظام بيابد و رژيم جمهوری اسالمی را مجهز به ابزاری کند که با طراحی هوشمندانه و سرمايه 

يک بار تنش های اجتماعی را تخليه کرده، مردم را به شور و شوق آورده و با کشاندن ميليون ها نفر به پای  هرچهار سال ،های عظيم

  .  حيات نظام حاکم را برای سال های آتی حفظ می کند، حفظ محتوا وتغيير شکلصندوق رای فردی را بر راس امور می گذارد که با 

 خود را در . برای آغاز و مستقرکردن اين فرايند خاطر مهمی را به جان خريد١٣٧۶نگارنده بر اين باور است که رژيم در خرداد 

. آن را از سر گذراند...)  تيرو١٨قتل های زنجيره ای، سرکوب ( اما به هر قيمت که بود .مقابل يک پتانسيل اجتماعی وسيع قرار داد

. اين جا در بر داشته است و بی شک می تواند بازهم بکار آيدبرايش يک بقای دوازده ساله را تا ) ريسک پذيری(ليکن اين قبول خطر 

. در محاسبات مالی و اقتصادی نيز گفته می شود که بهترين سرمايه گذاری آن است که کمترين خطر و بيشترين سود را داشته باشد

  . انجام می دهدکاری که نظام جمهوری اسالمی از طريق قبول بازی دادن مهره های تا حدی متفاوت در انتخابات 

  : نتيجه گيری
نظام جمهوری اسالمی انتخاب مردم . بنابراين می بينيم که فرضيه ی مطرح شده در ابتدای اين نوشتار چندان دور از واقعيت نمی نمايد

رژيم به مردم بايد سقف مطالبات و خواست های خود را به آنچه . را به برگزيدن از ميان پيش گزينه های خويش محدود ساخته است

 بدترين گزينه آنها را تنبيه می از طريق ،عنوان گزينه در اختيارشان می گذارد محدود سازند و در غير اين صورت با تحريم انتخابات

واقعيت انتخابات در نظام جمهوری اسالمی گزينش ميان طناب دار . منتفی است» انتخاب«در چنين شرايطی به طور اصولی بحث . کند

  . برای مردن استيا تيرباران 

تا زمانی که . پس می داند هر چه بيايد برنده است.  به ظاهر قمار می کند اما در واقع تاس ها را ازقبل تراش زده است تنهارژيم

اهد کانديدايی از بيرون از نظام به او تحميل نشده است هيچ انتخاباتی نمی تواند سر منشاء تغيير باشد و هميشه بين بد و بدتر نوسان خو



يگانه راه برون رفت از اين تکرار مکررات فقط ايجاد همبستگی ميان حرکت های اعتراضی موجود است تا بتوان از اين کنش . کرد

به دليل وجود . جنبشی که برای خود هدف، استراتژی، مديريت و تداوم دارد. های محدود اجتماعی يک جنبش اجتماعی بيرون کشيد

برای تبديل حرکت ها، خيزش ها و اعتراضات به يک . ه طور کامل و خودجوش در داخل صورت بگيردسرکوب اين کار نمی تواند ب

جنبش اجتماعی به معنای وسيع و دوام دار کلمه نياز است که نيروهای بيرون از سرکوب، يعنی ايرانيان مخالف رژيم در خارج از 

 تنها در گرهاين .  به صورت جمعی، برنامه ريزی شده و سازماندهی شدهاين کار نيز ناشدنی است مگر. کشور در اين باره پيشقدم شوند

 حرکت های داخل کشور و فعاليت های قابل اجرا در خارج از کشور است که می توان از بن بست  ارگانيگ و همسویخوردن

  . انتخابات ظاهری خارج شد و به سوی تغييری واقعی گام نهاد
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