
انتخابات و الزامات آن 

انتخابات در شکل واقعی آن به عنوان روشی که بتواند به تحقق مشارکت تم�امی اف��راد ی�ک گ�روه اجتم��اعی

( درهر شکل و سطح از گستردگی ) درامور خود بیانجامد ، نیازمند اهداف و کارکردهایی اس��ت ک��ه بتوان��د

از یکسو پاسخگوی نیازهای مشترک و درجهت اهداف واقعی و مشترک آح�اد اف�راد گ�روه ب�وده و از س�وی

دیگرب��ه عن��وان ی��ک راه دارای ک��ارکرد ب��رای گ��روه  ، متض��من ت��امین خواس��تها ،نیازه��ا و اه��داف مش��ترک

باش��د.برای پاس�خ ب�ه نی�از قرارگرفت��ن ج�امعه در مس�یرتکاملی وهماهن�گ ب�ا ط�بیعت ، ت�امین آزادی و دیگ�ر

م�ولفه ه�ای ت�امین کنن�ده ی امک�ان تغیی�ر ، وس��رانجام تع��ادل در عی�ن پوی��ایی ج�امعه ( ت�وجه ش��ود ب�ه تف�اوت

تعادل ایستا و تع�ادل پوی�ا ک�ه یک�ی ب�ه ح�اکمیت نه�ادی ق�درت و ایس�تایی ج�امعه و دوم�ی ب�ه ایج�ادتوان تغیی�ر

وقرارگرفت��ن درمس�یرهماهنگ ب�ا  تکام�ل ط�بیعت م�ی انجام�د) آنچ�ه بی�ش ازه�ر چی�ز دیگ�ر ض�روری اس�ت

تعادل قدرت یا مهارتمرکزو شکل گرفتن قدرتهای بزرگ ونهادی شدن آنهاست. بنابراین آنچه انتخابات بای��د

ایجادکن��د در درج��ه نخس��ت تع��ادل در توزی��ع ق��درت ناش��ی از ارتب��اط اجتم��اعی در ق��الب ج�امعه می��ان تم��امی

جمعیت آن و پیش�گیری از قط�بی ش�دن ق�درت در آن ج�امعه  اس�ت .تمرک�ز ق�درت در ه�ر بخ�ش از ج�امعه :

اف��راد ، نهاده��ا وحت��ا اک�ثریت جمعی��ت ض�من س��رکوب و تض��ییع حق��وق بخش��ی از ج�امعه ، م�انع از احس�اس

ش�راکت در گ�روه و ج�امعه ش�ده و م�ی توان�د ب�ه فروپاش��ی انس�جام و س��رانجام خ�ود ج�امعه منج�ر گ��ردد.حتا

هنگامی که از انتخابات ب�ه عن�وان راه�ی ب�رای رس�یدن ب�ه دموکراس�ی و مش�ارکت جمعی�ت ی�ک ج�امعه ( ی�ا

کشور) در اداره امور خود سخن گفته می شود نیز انتخابات باید بتواند کارکرده�ای خ�ود را نش�ان ده�د.  در

نیل به دموکراسی نیز انتخابات در هر س�طح و موض�وعی در کش�ور برگ�زار گ�ردد ،ملم�وس تری�ن  اه�داف

آن برانگیختن تمایل عم�ومی ب�ه مش�ارکت ، احس�اس هم�دلی ب�ا گ�روه و تقس�یم ع�ادلنه ی ح�ق تص�میم گی�ری

ب��رای ام��ور گ��روه و اداره آن اس��ت . روش��ی ک��ه ه��دف غ��ایی آن در دموکراس��ی سیاس��ی ، رس��یدن ب��ه تع��ادل

اقتص�ادی ، فرهنگ�ی و به�ره من�دی یکس�ان از فرص�تها ب�رای هم�ه ی آح�اد ج�امعه اس�ت .ت�امین و برگ�زاری

انتخاب��ات آزاد و ب��ا عن��ایت ب��ه اه��داف اص��لی آن م��ی توان��د چنی��ن فرص��تهایی را در هم��ان ق��الب دموکراس��ی

غیرمستقیم دراختیارعموم بگذارد .اماانتخابات در ش�کل انتخاب�ات سیاس�ی در ج�امعه ی بش�ری ام�روز و در

بسیاری از کشورها به  انتخاب�ات اداره ش�ده از س�وی نخبگ�ان ، ص�احبان ق�درت و نهاده�ای قدرتم�دار تب�دیل

ش��ده واه��داف دیگ��ری را نی��ز در نظ��ر داردک��ه مهم��ترین آن نم��ایش چه��ره ی دموکراتی��ک  و م��ردم س��الرو

مشروعیت گرفتن حضورتحمیلی  قدرتمداران با جمع آوری آرای انتخاب کنندگان  و نم�ایش ق�درت و من�ابع



آن به گروهها ،جوامع دیگر و دیگر کشورهاست .همچنین انتخابات م��دیریت ش��ده از س��وی ق��درت ح��اکم در

ساختارهای سیاسی اهداف دیگری همچون  تقسیم مسئولیت اشتباهات احتمالی (سهوی ی��ا عم��دی ) ص��احبان

قدرت سیاسی و منتخبین با رای دهندگان ، تحمیل خود یا نمایندگان قابل قبول خود به رای دهندگان با ظاهر

خوشایندتر و قابل قبول تر از جانب آنان ،تثبیت خود        ( ساختاری کردن ق��درت  ) ب�ا اس��تحکام بخش�یدن

ب��ه نهاده��ای اص��لی ج��امعه و ج��ایگزینی  تغیی��رات اساس��ی وس��اختاری ( نی��از اساس��ی ب��رای پوی��ایی گ��روه

برمبنای طبیعت و تغییرات آن ) با تغییرات کارکردی ، روبنایی و ظ��اهری ( ج��ایگزینی  تع��اریف نیازه��ای

طبیعی ذات تغییر به نیازهای منطبق بر واقعیتها و مفاهیم کاذب و القایی) و نه��ادینه ک��ردن آن در ذه��ن رای

دهندگان به عنوان خواست آنان و ...می باشد.انتخابات سیاسی در شکل امروزین آن و با ت��وجه ب��ه بازیه��ای

پنهان و آشکار آن که از آغاز تا فرجام ، به کار گرفته می شود، نه تنها به ام��ر مش��ارکت عم��ومی م��ردم در

اداره ی امور خود کمکی نمی کند ، که با مسیرتعیین شده ای به سوی تمرک��ز ق��درت و بازس��تانی س��هم آح��اد

رای دهندگان از قدرت اجتماعی و تجمیع آن در نمایندگان برگزیده ،   می رود.نمایندگانی که با حضور در

نهاد سیاسی حکومت سبب قطبی شدن هرچه بیشتر قدرت در ج�امعه و نهایت��ا تم��امی ش��رایط اجتم�اعی و در

تمام نهادها می شوند. در تعاریف سیاسی  ، برای دولت برآمده از انتخابات ی��ا دول��ت مردمس��الر، ش��رایطی

ذک��ر م��ی گ��ردد ک��ه ع��دم وج��ود آنه��ا حت��ا در ش��کل امروزی��ن و در برداش��تهای س��طحی از دموکراس��ی و در

جوامع با نقاب دموکراسی اما تحت سلطه صاحبان ق��درت نی��ز تص��ویر دموکراتی��ک  ارائ��ه ش��ده را نف��ی م��ی

کند.برای آنکه بت�وان ب�ه انتخاب��ات اعتم�اد ک��رد و آن را  روش��ی م��دیریت ش�ده ب��رای حف��ظ و دراختی��ارگرفتن

قدرت با هدف سلطه در نظر نیاورد ، می توان مواردی را به این شرح ذکر کرد :

نخس��تین موض���وع در جوام���ع ب��ا تعری���ف مرزبن���دیهای جغرافی���ایی و تح���ت ق��وانین و قرارداده���ای-

اجتماعی سیاسی که کشور نام می گیرند قبول و پای بندی به نظام سیاسی و اجتماعی حاکم و التزام

به آن در شکل صادقانه و با موازین تعیین شده درقانون از سوی رای دهندگان و انتخ��اب ش��وندگان

و نهاده��ای برگزارکنن��ده ی ق��انون اس��ت .ع��دم قب��ول و تمای��ل ب�ه ت��ابعیت و عض��ویت در ی�ک کش��ور

( همانکه در قانون اصالت تابعیت فرد نام می گیرد) مسلما در هیچیک از جایگاههای رای دهنده و

کاندی��دا قاب��ل قب��ول نیس��ت . م��ی ت��وان ب��ه ص��راحت گف��ت تم��امی آن��ان ک��ه در هری��ک از دوجایگ��اه

قرارمیگیرن��د ، ال��تزام  اعتم�اد و قب��ول تع��اریف سیاس��ی و جغرافی��ایی آن کش��ور و ق��وانین آن اع�م از

قانون اساسی و قانون مدنی را پذیرفته اند.این گفتار که بسیاری شرکت در انتخاب��ات را حض��ور در

ساختار قدرت با هدف ایجاد تغییر در آن ذکر م��ی کنن��د مس��لما ناش��ی از ن��اچیز ش��مردن فه��م و درک



نخبگ���ان درق���درت اس���ت . حض���ور در ص���حنه ی انتخاب���ات اب���راز ال���تزام ص���ادقانه ی خودآگ���اه ی���ا

ناخودآگاه به قوانین اساسی کشور از سوی رای دهندگان و کاندیداهاست .
ساختارهای سیاسی موجود باید مورد وث��وق باش��د و رای دهن��دگان م��ی بایس��ت پی��ش از انتخاب��ات ب�ه-

صحت و درستی سازوکارهای برگزاری انتخابات و برگزارکنن��دگان آن اعتم�اد ک��افی داش�ته باش��ند.

حضور در صحنه ی انتخابات به معنای اعتماد به به آن است . بی شک پس از برگزاری انتخاب��ات

و تایید آرا عمومی از سوی نهادهای برگزارکننده و ناظر، برندگان و بازندگان ص��حنه ی انتخاب��ات

باید به آن گردن نهند زیرا با حضورخود به کارآمدی سیستم انتخاب��اتی مه��ر تایی��د گ��زارده ان��د . تنه��ا

دلیل عدم تمکین به نتیجه ی انتخابات ( که در هرشکل از دموکراسی انتخاباتی به حاکمیت اک��ثریت

بر اقلیت منتهی م��ی ش��ود) اع�تراض ب��ه کنارگذاش��ته ش��دن از ق��درت اس��ت و ناش��ی از ح��الت روان��ی

شکست . در صورتی که سازوکارهای انتخابات م��ورد اعتم��اد نیس��ت، پی��ش از انتخاب��ات بای��د ب��رای

آن چ��اره جس��تجو ک��رد و ن��ه پ��س از اعلم نتای��ج. ش��رکت در ه��ر انتخاب��اتی ب��ه معن��ای اعتم��اد ب��ه

فرایندهای انتخاباتی حاکم است . در صورت عدم اعتماد به سیستم برگزارکننده می توان و باید قب��ل

از حضور در صحنه ی انتخابات ، آن را به نحوی ابراز نموده و برای اصلح آن تلش کرد .  
قواع��د دموکراس��ی انتخاب��اتی حک��م م��ی کن��د ک��ه ش��رایط حض��ور همگ��ان ب��ه عن��وان انتخ��اب کنن��ده و-

انتخ��اب ش��ونده بای��د یکس��ان باش��د . هی��چ ش��خص و گروه��ی نم��ی توان��د از حض��ور در یک��ی از ای��ن

جایگاهها منع گردد . ملک همواره تعداد آرای عمومی است و تشخیص مصلحت به عه��ده ی آح��اد

جمعی��ت ج��امعه. ح��ق انتخ��اب ک��ردن ( رای دادن ) و انتخ��اب ش��دن ( رای آوردن ) بای��د ف��ارغ از

جنسیت ، نژاد ، مذهب، گرایش های سیاسی اجتماعی فرهنگی و ...باشد .  هرگونه قواعدی که این

اص��ل را زی��ر پ��ا گ��ذارد مس��لما منش��ا گرفت��ه از ی��ک انتخاب��ات م��دیریت ش��ده ی��ا اراده ای در جه��ت

مدیریت پیشاپیش انتخابات و ن��افی دموکراس��ی ( ی��ا ترجم��ه ن��ه چن��دان قاب��ل قب��ول آن مردمس��الری )

است. 
ه��ر گ��ونه نظ��ارت س��لیقه ای و خ��ارج از چ��ارچوب قرارداده��ای اجتم��اعی ، ق��انون اساس��ی و م��دنی-

( زیرا برگزارکنندگان انتخاب��ات ه��م مانن��د رای دهن��دگان و کاندی��داها بای��د ب�ه آن گ��ردن نهن��د) اس��اس

انتخاب��ات را زی��ر س��وال م�ی ب��رد : اگ��ر در ق��انون ش��رایطی ب��رای نماین��دگی ذک��ر گردی��ده تنه��ا وتنه��ا

ملک بای��د هم��ان ق��انون باش��د و ن�ه تفس��یرهای از موض��ع ق��درت ن��اظرین. تم��امی اف��رادی ک�ه دارای

شرایط ذکرشده در قانون هس��تند بای�د ح��ق حض��ور ب�ه عن�وان رای دهن�ده و انتخ��اب ش��ونده را داش�ته

باشند و اگر گروهی خارج از قانون و براساس تشخیص شخصی از مصلحت جامعه ، قدرت حذف

افراد را داشته باشند ، آن انتخابات مدیریت شده اس��ت و پیش��اپیش مس��یر آن برن��امه ری��زی و ه��دایت



شده است . چنین انتخاباتی مسلما به ه��دف دموکراس��ی و ح��س مش��ارکت در اداره ی ام��ور از س��وی

اساسا انتخابات به معنای واگذاری تشخیص مص��لحت توس��ط خ��ود م��ردم افراد جامعه نخواهد رسید.

است و هیچ نهاد انتخابی ( توسط انتخاباتی از نوع و در موضوعی دیگر ) یا انتصابی ، تشخیص��ی

 ازبرتر از تشخیص جمعی مردم ندارد و نمیتواند ب��رای مص��لحت ج��امعه تص��میم بگی��رد ؛ کس��ی را

حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن محروم کند و فراتر از قانون و مردم تصمیم بگی��رد.( ش��ایان ذک��ر

است که هرگونه اختیاراتی که ب��رای چنی��ن موض��وعی توس��ط ق��انون ب�ه ف��رد ی��ا گروه��ی داده ش��ود ،

ممکن است قانونی به حساب آید اما در هرصورت  نافی اصول اولیه ی دموکراسی  است .)

دارندگان قدرت نهادی در امر انتخابات ، نباید با بازیهای سیاسی و مشروعیت بخشیدن به جناحه��ا،-

احزاب ، گروهها و خرده فرهنگهای خاص و با هدف حفظ بقای کلی و ثبات قدرت موج��ود ، رون��د

انتخابات را هدایت و مدیریت سلیقه ای کنند . اگ��ر در انتخاب��ات ی��ک کش��ور از ابت��دا و ب��ا ملکه��ایی

غیر از آرا ی انتخاب کنندگان تنها به دوجناح حق حضور داده شود و ی��ا کلی��ه ی جناحه��ا و اح��زاب

به نحوی اداره و هدایت شوند که سرانجام تنها دو جن��اح ، دوح��زب ی��ا دو تفکرب��اقی بمان��د  (چن��انکه

در بس��یاری از کش��ورها درح��ال حاض��رمانند انتخاب��ات اخی��ر امریک��ا اینگ��ونه اس��ت و م��ردم بای��د ب��ا

توسل به عبارت ( برگزیدن بد به جای ب��دتر ) ت�ن ب��ه بازیه��ای سیاس��ی ه��دایت ش��ده بدهن��د و ب�ا ح��س

گنگی از تردید خود را به رای دادن در محدوده ی مجاز انتخاب از پیش تعیین شده براساس ق��درت

نهادی جامعه ، راضی کنند )، مسلما آن انتخابات تنها یک بازی سیاسی است و نهایتا تنه��ا ن��تیجه ی

آن ، مشروعیت یافتن قدرتهای موجود در جامعه و از پویایی افتادن آن جامعه خواهد  بود.( نگاهی

به انتخابات در بس��یاری از کش��ورهای م��دعی دموکراس��ی و تغیی��ر وب��ا ظ��اهر دموکراس��ی ب�ه خ��وبی

حکایت از انتخاباتهای مدیریت شده دارد. )
میزان تمایل قدرتهای نهادی و نخبگان ح��اکم و کاندی��داها ب��ه دخ��الت دادن م��ردم در اداره ی ام��ور و-

تسری نهادهای تص��میم گیرن��ده ب�ه س��طوح پ��ایین ت��ر ج��امعه ( س��طوح از لح��اظ ق��درت نه��ادی ش��ده و

هرگونه قدرتی که به شخص امکان حضور شناخته شده و موثر و پذیرفته شدن از س��وی ج��امعه را

می دهد)می تواند نشانگر اعتق�اد نخبگ��ان ح�اکم ی��ا در جایگ��اه انتخ�اب ش��ونده ب�ه مش��ارکت م��ردم در

اداره ی امور خود باشد .عبارات برای مردم چنین و چنان خواهیم ک��رد و ع�دم وج��ود برن��امه ب��رای

حضور فعال مردم ( و نه حض��ور هیج��انی ی��ا در مق��اطع خ��اص )  در نهاده��ا وس��اختارهای سیاس��ی

،اقتص��ادی فرهنگ��ی و... و ت�وجه ب�ه نق�ش افک��ار عم��ومی واقع��ی ( ف��ارغ از جنجاله��ای رس�انه ای و

دارندگان قدرتهای فرهنگ��ی و رس�انه ای ) م��ی توان��د ب�ه تف��اوت می�ان انتخابه��ای ممک�ن و اثربخش��ی



حض��ور و آرای  رای دهن��دگان کم��ک کن��د و انتظ��ارات آنه��ا را در مس��یر واقعی��ت آین��ده ی ناش��ی از

گزینه های مختلف هدایت کند. 
روشهای سیاسی به ک��ار گرفت��ه ش��ده از س��وی کاندی��داها هرگ��ز نبای��د ناش��ی از تحمی��ق و تحقی��ر آح��اد-

افراد جامعه و کشور باش��د .می�زان غیرواقع��ی ب�ودن وع�ده ه�ا ، اتهامه��ا ، توس��ل ب�ه روش��های م��ردم

فریبی و میزان واکنش حاکمیت و قدرت نهادی شده به موارد مذکور می تواند ملکی ب��رای اف��تراق

میان  انتخابات واقعی و انتخابات ه�دایت ش�ده باش��د. ب�ی ش�ک هنگ��امی ک�ه حج�م وس��یعی از اتهامه��ا

مطرح می ش��ود و از ط��رف دیگ��ر بس��یاری از فس��ادها و تخلف�ات اجتم��اعی افش��ا م��ی گ��رددو عک�س

العمل های هنگام انتخابات و پس از آن بسیار ن��اچیز ، م�ی ت��وان رگ�ه ه�ایی از بازیه��ای سیاس��ی در

آن یافت .

در هرص��ورت ب��ی گم��ان ، از آنج��ا ک��ه دموکراس��ی انتخاب��اتی تنه��ا ب��ه ح��اکمیت گروه��ی از م��ردم ( ن��ه حت��ا

اکثریت بر اقلیت ؛ بلکه گروه کوچکی از نخبگان صاحب قدرت بر مجموع اکثریت و اقلیت ) برکل ج��امعه

منجر می گردد و به جای ایج��اد تع��ادل در ق��درت ، ب��ه تمرک��ز آن و قط��بی ش��دن بیش��تر ج��امعه م��ی انجام��د ،

اعتم��اد ب�ه انتخاب��ات خصوص��ا در ش��کل م��دیریت ش��ده و براس��اس بازیه��ای سیاس��ی پنه��ان و آش��کار ، بس��یار

سخت است و همواره رای دادن در جایگاه یک کنش اجتماعی ج��ای تردی��د دارد . انتخاب��ات وش��رکت در آن

در شرایط امروز در بسیاری از جوامع و کشورها تنها ی��ک رفت��ار نه��ادی ش��ده و ی��ک آم��وخته ی ب��ه ظ��اهر

مصلحت اندیشانه ویا روشنفکرانه است. رفتاری که کمتر با اندیشه ای بنیادی و فارغ از هیجانات اجتماعی

، سنخیت دارد . اما در یک نکته نمی ت��وان تردی��د ک��رد ؛ انتخاب��ات هرچ��ه هس��ت ب��ه بس��یاری از حاکمیته��ای

قدرتم��دار مش��روعیت م��ی بخش��د و ب��ه بس��یاری از اف��راد ج��امعه ،تنه��ا ب��ا پ��ر ک��ردن  ی��ک برگ��ه ، ح��س ادای

مس��ئولیت م��دنی و تعه��د اجتم��اعی م��ی بخش��د و در آنه��ا م��وجی از رض��ایت ب��ابت همن��وایی و حض��ور در

گروههای زیرمجموعه ی جامعه ودر جهت جریان حاکم برآن ، ایجاد می کند.این ح�س ؛ واقع��ی ی�ا ک�اذب ،

ناش��ی از دردگری��زی اجتم�اعی و ل�ذت طل��بی اجتم�اعی ی��ا غ�وطه ور ش�دن در ب��ی حس��ی مطل��ق ، حض��وری

ایثارگرانه و مصلحت اندیشی برای جمع یا در جهت منافع روزمره ی فردی و بی اندیشه ب��ه ف��ردا و آین��ده ،

هرچه هست ، سهم کوچکی است از آزادی ذاتی انسان که در قالب حقوق بشری در اجتماع ، به انس��ان داده

شده و ظاهرا تا زمانی که در انسانها ضرورت و آگاهی تغییر احساس نشود ، بسیاری به همین اندک بس��نده

خواهند کرد.


