
 تنوع شعارهاي انتخاباتي يا تنوع كانديداها؟

! مساله اين است

و فقط مجاز به راي كشوري را در نظر بگيريد كه زنان حق كانديداتوري در هيچ انتخاباتي را نداشته

كه. ها باشنددادن در انتخابات فقط دو گروه همچنين فرض كنيد فضاي سياسي اين كشور به حدي بسته است

كدام هم به اصالحات قانوني در راستاي بهبود كه هيچ مجاز به كانديداتوري در انتخابات باشندسياسي رقيب 

و به عالوه هيچ. وضعيت حقوق زنان معتقد نيستند كدام اكنون اگر تعداد آراي اين دو گروه بسيار نزديك بوده

و خانه اين اميد را نداشته باشند كه بتوانند با ابزاري نشين كنند، قابل بجز ابزار انتخابات گروه مقابل را حذف

اجرا به تدريجو انتظار است كه شعارهاي انتخاباتي زيادي در راستاي بهبود وضعيت حقوق زنان مطرح شده 

. شود

هاي حامي حقوق زنان به طبيعتا شرط كليدي براي افزايش سرعت چنين فرآيندي، آن است كه گروه

گودر معرض ديد جامعه قرار دهند، بينانه خود را هاي واقعخواسته طرق مختلفي دنهبه و گروه اي كه براي

هايي كه طبيعتا هر چه اصالحات؛ خواستهنيز قابل مشاهده باشدسياسي مجاز به كانديداتوري در انتخابات

.را به دنبال خواهند داشت پايدارتريتري را مدنظر قرار دهند، تغييرات تدريجي

و واقعبه جاي طرح خواستههاي حامي حقوق زنان در اين كشور، اكنون اگر گروه تمام بينانه، هايي ماليم

هر انرژي خود را بر تالش براي اعطاي حق كانديداتوري زنان در انتخابات به كار گيرند، هم با مخالفت سنگين

و در نتيجه هزينه سنگينيدو گروه سياسي  خواهند پرداخت، هم خود را از دستيابي حاكم مواجه خواهند شد

به عالوه نوعي، تر در راستاي ارتقاي وضعيت حقوق زنان، محروم خواهند نمودهاي كوچكتدريجي به خواسته

مي؛ ائتالف نانوشتهخواهند نمود تقويتمذكور بين دو گروه سياسي،ائتالف عليه حقوق زنان را شود اي كه باعث

. رهاي انتخاباتي در زمينه بهبود وضعيت حقوق زنان، به حاشيه رانده شودبه تدريج طرح شعا



هاي يعني در شرايط عدم حضور چهره(ايران با شرايط امروزرسد كه در كشوري در مجموع، به نظر مي

و نيز رقابت سنگين بين چند گروه سياسياصالحنيروهاي اكثريت قاطع حذف،هاكاريزماتيك در انتخابات  طلب،

ركه فقط از طريق اصولگرا به مراتب ميزان تنوع شعارهاي انتخاباتي،،)ي قادرند يكديگر را كنار بزنندأصندوق

و نيز اقتصادي كشور مدت ميانميزان تنوع كانديداهاي انتخاباتي بر وضعيت بيشتر از  و سياسي توسعه اجتماعي

نژاد در انتخاباتي پيروز ميشد كه شعارهاي احمدييد كه حالتي را در نظر بگيربراي مثال. تاثيرگذار خواهد بود

و اصل واليت فقيه"عناويني مانند اصلي آن به  كنيد در آن آيا فكر نمي. اختصاص داشت"ميزان اعتقاد به اسالم

ت بود؟متفاوبا وضعيت فعلي وي پس از پيروزي در انتخابات، اجرايي هاي برنامهي خش عمدهب صورت 

ميهاي اجرايي كالن كشور، زماني محسوسارهاي انتخاباتي بر برنامهتاثير تنوع شع شود كه در تر

سياسي مختلف باشيم كه از يك طرف پيروزي در دو يا چند گروه تنگاتنگ بين ها شاهد رقابت انتخابات

و از طرف ديگر هم هيچ خاانتخابات براي كليه آنها اهميت دارد و نشين كردننهيك از آنها قادر به حذف سياسي

. هاي ديگر نيستگروه

و اختالف ناچيز گروهدر چنين وضعيتي و بازنده،، با توجه به نزديك بودن رقابت گروه هر هاي برنده

هاي حتي گروه(هاي جامعه انگيزه بسيار بااليي براي طرح شعارهايي به منظور جذب آراي كليه گروهسياسي 

ر گروه سياسي پيروز در انتخابات، پس از پيروزي، خود را تحت فشار از طرف ديگ. خواهد داشت) بسيار كوچك

ميسنگيني براي عمل كردن به وعده در به سرعت در صورت عمل نكردن به شعارها، چون. بيندهاي خود

شدانتخابات . هاي بعد بازنده خواهد

ميبا اين توضيحات، جانبه كشور، حتي اگر هاي طرفدار توسعه همهكليه گروهرسد كه منطقي به نظر

و حتي اگر)و يا قادر(مايل دهنده هم حاضر به شركت به عنوان يك رايبه كانديداتوري در انتخابات نبوده



گدر انتخابات نيستند، و به يرند؛ توان خود را به منظور تاثيرگذاري بر محتواي شعارهاي رايج انتخاباتي به كار

بييهاانتخاباتسياسي در زمين بازي رقابت گيري نسبت به نحوه شكلعبارت ديگر .تفاوت نباشندمختلف،

سياسي با رقابت نزديك در حال حاضر، وضعيت سياسي كشور شاهد وجود چند قطب جان كالم آنكه

هاي هاي كوچك مختلف در راستاي ارتقاي جنبهبراي اجراي برنامهرامناسبي بالقوه تواند بستر است كه مي

-فعاالن شبكه،جامعه مدنيدر عرصه فعال مند هاي دغدغهگروهمشروط بر آنكه؛به همراه آورد مختلف توسعه

و بزرگ، نيز فعاالن رسانهو هاي اجتماعي مجازي، و به جاي هاي كوچك تمركز به چنين حقيقتي واقف بوده

بات، بحث در مورد بحث در مورد شركت يا عدم شركت در انتخابخش عمده انرژي خود بر دعواهاي داخلي، 

و امثالهم،  و يا احيانا حمايت يا مخالفت با بعضي از آنها انرژي خود را براي كانديداهاي مختلف انتخاباتي

ششده توسط گروهدهي به شعارهاي انتخاباتي مطرح جهت متمركز انتخابات،دركترهاي سياسي مجاز به
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