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عکس از خبرگزاری آنا

گامهای دموکراتیک

گستردگی مشارکت سیاسی نشان از
«رشد جامعه مدنی-سیاسی» و «تعمیق نظام مردمساالر» دارد
دکتر ناصر فکوهی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
و مدیر مؤسسه انسانشناسی و فرهنگ

در نظامهای سیاس��ی ام��روز جهان،
بحث مش��روعیت کالبدهای اساس��ی و
بدنه سیاستمداران حرفهای در موقعیت
بسیار حساسی قرار گرفته است .حتی در
دموکراسیهای قدیمی نظیر فرانسه ،بنا
بر نظرسنجیهای متعددی که در همین
سالها انجا م شده است دو نکته مشخص
میشود :نخس��ت اینکه ،اعتماد مردم به
احزاب سیاسی و سیاستمداران حرفهای
ش یافته اس��ت .و دوم اینکه ،تمایل
کاه 
باالیی برای نوسازی بدنه آنها وجود دارد.
نظریهپ��ردازان متعددی این پدیده را
بررس��ی کردهاند که از جمله میتوان به
«پیر روزنوالون» ،استاد علوم سیاسی کلژ
دو فرانس و «پیر امس��ل» ،انسانشناس

سیاسی،اشارهکرد.اینپدیده،امریجهانی
است که دلیل آن افزون بر بحران عمومی
سرمایهداری نولیبرالی ،انقالب اطالعاتی و
عملی ش��دن گذار تدریجی از نظامهای
مردمس��االری مبتنی بر تفویض اختیار
(انتخاب نماینده) به مردمس��االریهای
مستقیم (تصمیمگیریهای الکترونیک،
همهپرسیهای آنالین ،مشارکت بیشتر از
طریق ش��بکه انجمنهای مردم محور)
اس��ت .با وجود این ،برای کش��ورهای در
حال توسعه با پیشینه اندک مردمساالری
(یعنی پیشینه کمتر از پنجاه تا صد سال)
به نظر میرس��د که رشد نهادهای دولت
ملی و انتخاب��ات و تفویض اختیار ،هنوز
بس��یار مهم باش��د .در عینحال که این
دولتها نیز باید هر چه بیش��تر در ایجاد
شرایط رشد جامعه مدنی و مشارکتهای
سیاسی در سطح محلی (شهرداریها) و
در سطح ش��هروندی (انجمنهای مردم

محور) همت کنند.با توجه به این نکات،
مشارکت سیاس��ی در انتخابات اهمیت
باالیی مییابد به ویژه که اصل نبود اجبار
در مشارکت رعایت شود؛ یعنی مشارکت
همواره چه برای انتخاب کردن و چه برای
انتخاب شدن ،کام ً
ال داوطلبانه باشد .این
نکته نیز ضرورت مطل��ق دارد که توجه
کنیم حلقه انتخابکنن��دگان و انتخاب
ش��وندگان باید تا حداکث��ر ممکن باز و
بازتر ش��ود و ب ه جز موارد معدودی (مث ً
ال
محکومیت به لغو حقوق مدنی که آن هم
باید بسیار کوتاه باشد) به حداکثر برسد.
باید به کنش��گران اجتماعی اعتماد کرد
و دانس��ت که آنان هر شخصی را انتخاب
نمیکنند .بنابراین نباید سعی کرد به جای
آن��ان تصمیم گرفت؛ ب�� ه ویژه در تعیین
صالحیت انتخاب شوندگان .در کشور ما،
خوش��بختانه از ابتدای انقالب اسالمی تا
امروز همواره انتخابات برگزار شده است

و حلقهه��ای دوگانه «انتخابکنندگان»
و «انتخاب شوندگان» نیز دائماً بزرگتر
ش��دهاند و این را باید امری مثبت تلقی
کرد .اما باید در نظر داشت که میزان رشد
در گش��ایش این حلقهها در حد امکان با
میزان انتظار جامعه هماهنگ باشد ،بدین
معنا که اگر نهادهای مربوط تالش کنند
که رو به گشایش بیشتر بروند و این کار را
انجام دهند ولی این روند را در حد انتظار
و با همان میزان انجام ندهند ،نتیجه ،باال
رفتن نارضایتی است که دلیلش عدم رشد
نسبی بر اساس انتظار است و نه عدم رشد
ِ مطلق دایرهها.
اینکه در کش��ور ما مشارکت سیاسی
در انتخابات رو به افزایش بگذارد و شمار
بیش��تری چه ب ه عن��وان انتخابکننده
و چ��ه ب��هعنوان انتخ��اب ش��ونده وارد
عرصه انتخاباتی ش��وند ،پدیدهای بسیار
مثب��ت اس��ت و هرچند همچ��ون هر

طرح از محمد کارگر

تأملی بر چرایی افزایش چشمگیر کاندیداتوری انتخابات مجلس

پدی��ده دیگری بدون ش��ک میتوان در
آن جنبههای آس��یبزا نیز مشاهده کرد
(مث ً
ال برای بس��یاری این مشارکت جنبه
نمایش��ی دارد) اما نبای��د فراموش کنیم
نظامه��ای مردمس��االر حاص��ل همین
ن و خطاه��ای پایهای هس��تند و
آزم��و 
بدین ترتیب است که بتدریج این نظامها
ن همه ،اشتباه بزرگ
تثبیت میشوند .با ای 
کسانی که تمایل دارند نظام مردمساالرانه
انتخاباتی و سپس نظامهای مردمساالرانه
مس��تقیم و محلی (شهرداریها) تثبیت
و تقویت و از این راه انس��جام ملی بیشتر
و بیشتر ش��ود ،آن است که رشد جامعه
مدنی – سیاس��ی را صرف��اً در انتخابات
نهادهای بیرون آمده از آن خالصه کنند.
درباره نهادهای حاص��ل از انتخابات،
آنچ��ه ضرورت دارد ش��فافیت مطلق در
نمایندگیها اس��ت یعن��ی اینکه نظارت
مردمی انتخابکنندگان بر تمام سخنان،
ن
موضعگیریها و رفتارهای نمایندگانشا 
همیش��گی و امکانات زیادی ب��رای این
کار وجود داش��ته باشد؛ پخش مستقیم
مذاکرات مجلس و آزادی ش��رکت مردم
در آن بهعنوان ش��اهد ،انعکاس سخنان
و موضعگیریهای نمایندگان در مسائل
مهم کش��ور و ام��کان دی��دار و مذاکره
آنها با انتخابکنندگان بسیار مهم است.
همچنی��ن خالی ک��ردن هرگونه امکانی
برای فساد چه در فرآیند انجام انتخابات
(بویژه فس��ادهای مالی) و چه پساز آن
و به جزا رساندن خاطیان از اعتماد مردم،
بسیار پراهمیت است تا نهادها را تثبیت
کند.اما شاید آنچه از این هم مهمتر باشد،
ایج��اد رواب��ط و س��از و کارهایی مکمل
نهادهای رس��می انتخابش��ده است .از
روزگار مش��روطه« ،مطبوعات» ب ه مثابه
رک��ن چهارم نظام مردمس��االری مطر ح
ش��دند زیرا بدون آزادی مطبوعات و حق
انتقاد کردن ،نمیتوانیم نظام مردمساالر
داش��ته باش��یم .مهم اس��ت که در همه
س��طوح ظرفیت انتقادپذی��ری باال رفته
و افراد و مس��ئوالن بتوانن��د درک کنند
که انتقاد و بیان کردن مش��کالت نه در
جهت بدخواهی بلکه از سر دغدغه است
و میتواند در تقویت نظام مردمس��االر به
خدمت گرفته ش��ود .تعریف و تمجیدها
همواره نقشی مخرب در چنین نظامهایی
دارند و در بس��یاری موارد نیز از س��وی
اش��خاصی صورت میگیرد ک��ه در پی
تخریب نظام مردمساالر هستند.
نکته دوم در همین زمینه آن اس��ت
که امروز واژه «مطبوعات» را باید با تعبیر
بسیار بازتری در نظر آورد .روزگاری بود
که مطبوعات به دو س��ه روزنامه و یکی
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دو ش��بکه رادیویی و تلویزیونی محدود
میش��د .اما ام��روز بای��د ب ه ج��ای واژه
«مطبوعات» از واژه «رس��انه» اس��تفاده
کنی��م و این یعن��ی میلیونها ش��بکه
اجتماع��ی ،رادیویی ،تلویزیونی ،اش��کال
بیپایان و رو به افزایش��ی از روابط میان
کنش��گران اجتماعی که بسیار نیز مؤثر
هس��تند .باال ب��ردن آزادی در این زمینه
و بویژه باال بردن ظرفیتها و آستانههای
تحم��ل در ای��ن زمینهه��ا از مهمترین
اقدامهايي هس��تند که هر دولتی باید در
دستور کار خود قرار دهد تا مشارکتهای
باالی انتخاباتی معنا پیدا کند و بتوان از
آنها ب ه مثابه ابزارهای تقویتکننده روندها
و نهادها استفاده کرد.
بس��یاری از کش��ورهای جهان سوم،
امروزه دستکم به ش��کل صوری دارای
«روندهای انتخاباتی» هستند اما به دلیل
رعایت نكردن نکاتی که گفته شد یعنی

محدود کردن بس��یار ب��االی دایرههای
انتخابکنندگان یا انتخاب ش��وندگان یا
نبود ابزارهای مکمل اطالعرسانی و انتقاد
دائم از نمایندگان و مسئوالن ،انتخابات را
در کشورهای خود به برنامههایی مضحک
تبدی��ل کردهاند ک��ه در آنها هم��واره با
مشارکتهای باالی  90درصد و عموماً با
رأی آوردن حزب حاکم و افراد مش��ابهی
ن هم باز با آرای باالی
از لحاظ سیاسی آ 
 90درصد روبهرو هستیم .روشن است که
این نمایشها نه ربطی بهنظام مردمساالر
دارد و نه برای تقویت نظامهای سیاس��ی
یک کشور هیچگونه ضمانتی میدهد.
خوشبختانه ما توانستهایم با نشیب و
فرازهای بسیار ،اما کمابیش مدیریتشده،
وارد ای��ن لغزشه��ا نش��ویم .بنابرای��ن
مشارکت نسبتاً خوب مردم برای «انتخاب
ش��دن» و «انتخاب کردن» را باید به فال
نیک گرفت .این امر اگر درست «فهمیده»
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شود و درست «مدیریت» شود ،میتواند
زمینه را برای افزایش هر چه بیشتر تغییر
جامع��ه در جهت بهتر ش��دن ،باال رفتن
انسجام ملی ،همگرایی میان مردم در همه
سطوح و گروههای اجتماعی فراهم کند و
در دورانی که جهان و منطقه خاورمیانه
با بحرانهای سیاس��ی و اقتصادی بسیار
شدید مواجه هس��تند ما بشدت نیاز به
چنین موقعیتهایی داریم.
نکت��ه آخر آنکه؛ هر چن��د تحزب در
کش��ور ما هنوز شکل مناس��ب به خود
نگرفته است اما به نظر نمیرسد که بدون
گ��ذار از تجربههای تحزب و تش��کیالت
سیاس��ی و فعالیتهای��ی در این زمینه
بت��وان برای ایجاد نظامهای مردمس��االر
قدمهای��ی مؤثر و مس��تقیم برداش��ت و
فرآیندهای مشروعیتیابی و قانونگرایی
در کشورهایی چون کشور ما با جمعیت
جوان و پرتوان و گروههای مهمی که در
حال اجتماعی شدن شدید هستند (زنان)
و تغییر معم��اری گروهه��ای اجتماعی
فع��ال ،امری ضروری اس��ت ک��ه تنها با
باال بردن دائم ابزارهای مردمس��االرانه و
گش��ایش فضا و مبارزه بیامان با فساد،
رویکرده��ای آمران��ه ،تصدیگریه��ای
دولتی و نوکیسگیها و اقتصاد نو لیبرالی
امکانپذیر است.
همه آنچه گفته ش��د ،نهتنها ممکن
هس��تند بلکه از لحاظ بینالمللی و ملی،
ما امروز در موقعیت نسبتاً مناسبی برای
ب��ه اجرا درآوردن آنها هس��تیم .روش��ن
اس��ت که مخالفان تثبیت سیاسی به هر
دلیل��ی (مخالفانی که گس��تره بزرگی از
رادیکالیس��مها را تش��کیل میدهند) و
کاسبکاران بازارهای س��وداگران مالی،
سودی از این تثبیت نمیبرند و به همین
دلیل بدون ش��ک هر کاری میکنند که
آرامش به هم بخورد و دش��منیها میان
گروههای مردم و روابط میان دولت ما با
جهان به بنبس��تهای تشنج و اختالف
برس��د .این دقیقاً نش��انگر آن اس��ت که
تثبی��ت در نزدیکی ما اس��ت و امروز هر
اقدامی انجام میشود که از فرارسیدن آن
جلوگیری کنند.نکته بسیار حیاتی برای
همه ما در آن اس��ت که متوجه اینگونه
خطرات باش��یم :خطراتی که بزرگترین
آنها یک رادیکالیسم بهظاهر بسیار دلسوز
اما در واقع در پ��ی از میان بردن آرامش
کشور از یکس��و و یک اراده به تحمیل
اقتص��اد نو لیبرال��ی به نهادها و اس��ناد
باالسری کشور و بخصوص قانون اساسی
از سوی دیگر است تا بتواند منافع عموم
مردم را به سود منافع اندکی از کنشگران
دیگر زیر پا بگذارد.

