علی محمدی /ایران

در مراحــل مختلف (اعــم از ثبتنــام و تأیید صالحیت ،مرحلــه تبلیغات
انتخاباتی ،برگزاری انتخابات و مرحله پس از اعالم نتایج) اهمیتی اساسی
دارد ،امــا با این حال رابطه بین انتخابات و امنیــت ملی صرفاً به این موارد
محدود نیســت .نکته مهم دیگر اینکه تبدیل کــردن انتخابات به فرصت یا
چالشــی بــرای امنیت ملی ،تنهــا بهعملکردها و رویکردهای ســازمانهای
امنیتــی و اطالعاتــی یــا نهادهــای نظامــی و انتظامی بســتگی نــدارد ،بلکه
مجموع عملکرد کنشــگران حاکمیتی
یا ملی است که در موضوع امنیت ملی
بیشترین تأثیرگذاری را داراست.
ناســالم
یکــی از رویکردهــای
یکیازرویکردهایناسالمانتخاباتی
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ش
چال
انتخاباتی که باعث ایجاد
که باعث ایجاد چالشهایی برای
بــرای امنیــت ملــی میشــود برخــی
تالشهــا بــرای دوگانهســازی «نظــام امنیت ملی میشود برخی تالشها
برای دوگانهسازی «نظام – مردم»
– مــردم» در جریــان رقابتهــای
انتخاباتــی اســت .در ایــن چارچــوب،
درجریانرقابتهایانتخاباتی
دشــمنان تــاش میکننــد تــا فرصــت
است .در این چارچوب ،دشمنان
انتخابات و مشــارکت حداکثری مردم
تالش میکنند تا فرصت انتخابات
را در انتخابــات بســیار کمرنگ ســاخته
و مشارکت حداکثری مردم را در
و در مقابــل بــا ایجــاد دوگانــه «نظام-
انتخاباتبسیارکمرنگساختهو
مردم» و با طراحــی نوعی بازی باخت
 باخــت ،هرگونــه نتیجــه انتخاباتی رادر مقابل با ایجاد دوگانه «نظام-
بهســمت تضعیف امنیت ملی ســوق
مردم» و با طراحی نوعی بازی
دهنــد .ایــن دوگانهســازی تخریبــی
باخت  -باخت ،هرگونه نتیجه
بــا تبلیغــات خــاص و ذهنیتســازی
انتخاباتیرابهسمتتضعیف
منفی ،بســترهای اولیــه را بــرای ایجاد
تنشهای روانــی و سیاســی در جامعه
امنیت ملی سوق دهند
ایجــاد میکنــد .بر ایــن اســاس ،کنترل
هر گونــه اقدامهای آگاهانه یا ناآگاهانه
معطوف به این نوع از دوگانه ســازیها
و مقابلــه بــا آنهــا ،میتوانــد از تبدیــل
شدن انتخابات به چالشی برای امنیت ملی جلوگیری کند.
ëëمشارکت انتخاباتی و امنیت ملی
در موضــوع مشــارکت و ارتباط آن با ابعاد مختلــف امنیت و منافع ملی
نظام جمهوری اســامی ایران نیز بررســیهای مختلفی انجام شده است.
در واقــع ،حضــور حداکثــری آحاد مــردم و گروههای سیاســی در انتخابات،
ضامــن امنیــت و اقتــدار کشــور و تقویتکننــده پیونــد ناگسســتنی نظــام
جمهوری اسالمی با مردم است.

در این راســتا عمدهتریــن مؤلفههای مؤثر مشــارکت بر اقتــدار و امنیت
کشور ،این چنین قابل اشاره است:
تولید قدرت ملی
 1در نظامهای مردم ســاالر ،مشارکت سیاسی باالی مردم در امور
کشــور و در شــکل متداول آن یعنی انتخابــات ،تولید قدرت ملی
میکند و توانایی الزم را برای رفع آســیبها و بیاثر کردن تهدیدها افزایش
میدهد.
افزایش درجه مقبولیت نظام سیاسی
 2هر اندازه حضــور مردم در انتخابات پررنگتــر و انتخابهای آنها
شایستهتر باشــد ،مقبولیت نظام سیاســی باالتر و قدرت مدیریت
آن در محیــط داخلــی و تأثیرگذاری اش در نظام بینالملل بیشتر میشــود
و نیز امکان خنثی کردن تحریمها و تهدیدهای دشمنان فراهمتر میگردد.
ارتقای ثبات سیاسی
 3مشارکت حداکثری با انتقال مسالمتآمیز مطالبات شهروندان
بهنظــام سیاســی و قاعدهمند کــردن رقابتهای سیاســی باعث
افزایــش ثبــات سیاســی میشــود .در نتیجه ،بین ثبات سیاســی در کشــور با
امنیت و مشارکت حداکثری رابطه مستقیم وجود دارد.
ارتقای همبستگی و وحدت ملی
 4مشــارکت حداکثری مــردم در انتخابــات ،نمادی از همبســتگی
ملی اقشار مختلف است .هر چه ضریب همبستگی ملی در یک
کشــور باالتر باشــد ،ظرفیتهای ملی برای رشد و توســعه و بهرهوری سوق
پیدا کرده ،آســیبها و تهدیدها رنگ میبازنــد و مخاطرات امنیت و اقتدار
ملی کاهش مییابد یا از بین میرود.
تقویت ارکان نظام تصمیمگیری و اجرایی
 5از مؤلفههــای اثرگــذار بــر امنیــت و اقتــدار ملــی بــا همــه ابعاد و
متغیرهــای آن ،میزان قــدرت ارکان نظام و وجود مســئوالنی در
رأس امور کشور اســت که از درجه مقبولیت و حمایت باالیی از طرف مردم
برخــوردار باشــند .مشــارکت حداکثــری مــردم در انتخابــات و تجمیــع آرا
روی افــراد و گزینههای شــاخص ،این مزیــت را ایجاد میکنــد و زمینه روی
کارآمــدن دولت و مجلســی با رأی باال را بــرای ارکان نظــام تصمیمگیری و
اجرایی فراهم میکند.
کمرنگ کردن تهدیدهای خارجی
 6جمهــوری اســامی ایــران در طــول ســالهای پــس از پیــروزی
انقالب و بخصوص ســالیان اخیر ،همــواره با موجی از تهدیدها و
تحریمهای پیچیده با هدف به هم زدن نظام محاســباتی مردم و مسئوالن
و مخــدوش کــردن امنیــت و اقتــدار ملــی روبــه رو بوده اســت .پیام روشــن
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ،بیاثر بودن هر نوع تحریم و تهدید
اســت کــه اغلب بــه منظور ایجــاد انحراف فکــری در توده مردم یــا به قصد
دست برداشتن مردم از آرمانها و اعتقاداتشان اجرا میشود.
کاهش تعارضهای خشونت آمیز
 7انتخابــات ،فرصتــی بــرای پیگیــری مطالبــات سیاســی از طریق
انتخاب نامزدها و برنامههای آنهاســت .جامعهای که مطالبات
سیاســی در آن انباشته شود و بدرســتی مدیریت و هدایت نشــود ،میتواند
زمینههای بروز ناهنجاریهای امنیتی و تعارضهای خشونتآمیز فراهم
کند .یکی از تأثیرات مشــارکت حداکثری در انتخابات ،مدیریت مطالبات و
کاهش تعارضها و ناهنجاریهای امنیتی است.
تثبیت موقعیت و تقویت قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران
 8مشــارکت حداکثری در انتخابات با تثبیت الگوی مردم ســاالری
دینی در کشــور باعث تثبیت موقعیت جمهوری اسالمی ایران و
تقویت قدرت نرم آن میشــود .اما اینکه چگونه این مشارکت حداکثری در
انتخابــات تحقق مییابد منــوط به توجه به راهکارهاســت؛ راهکارهایی که
رهبــر معظم انقــاب در متن راهبردی «سیاســتهای کلــی انتخابات» به
رؤسای قوای سه گانه ابالغ فرمودند.
بیتردیــد ،بــا نصبالعیــن قــرار دادن بنــد بنــ ِد ایــن متــن راهگشــا در هــر کنش
انتخاباتــی (توســط آحاد مردم تــا همه گروههای سیاســی و از تمامی مســئوالن و
تصمیم ســازان کشــور تا مجریان انتخابــات) میتوان به تحقق نقــش مؤثر و غیر
قابل انکار انتخابات آتی بر توسعه و ارتقای امنیت ملی امیدوار بود.

45

