
انتخابات، مالکیت و منافع حزبی

پرزوورسیک  آدام

انتخابات و حفظ مالکیت

 در جوامعی که تنها بعضی از مردم از مالکیت بهره می برند و بازارها درآمدها را به شیوه ای نابرابر توزیع

 شاید هنری آیرتون. می کنند، حکومت بی قید و بند اکثریت، امتیازات اقتصادِی انحصاری را تهدید می کند

 حق رأی: »در پاتنی در بحث درباره ی حق رأی به این مسئله اشاره کرد 1647اولین کسی بود که در سال 

 ممکن است افرادی انتخاب شوند که دست کم بخش. عمومی مردان ممکن است که مالکیت را از بین ببرد

 نقل در شارپ« )چرا این افراد علیه مالکیت رأی ندهند؟. عمده ای از آنان منافع محلی یا دائمی نداشته باشند

 گفت که 1796ژاک ماله دو پَن، جدل پرداز محافظه کار فرانسوی هم در سال (. 114-113: 1998

 آیا به رغم نابرابری های اجتماعِی حاصل از دستگاه دولت،: »برابرِی حقوقی به برابرِی ثروت می انجامد



 ارث و میراث، ازدواج، صنعت و تجارت، خواهان جمهوری متشکل از افراد برابر هستید؟ در این

(...230: 1964نقل در پالمر .« )صورت، باید مالکیت را نابود کنید

 محافظه کاران با سوسیالیست ها هم عقیده بودند که. از آن زمان تا کنون این امر مایه ی بیم و امید بوده است

 جیمز مکینتاش، فیلسوف اسکاتلندی، در. انتخابات، به ویژه حق رأی عمومی، مالکیت را تضعیف می کند

 اگر طبقات رنجبر به حق رأی دست یابند، پیامد آن خصومت دائمی میان»پیش بینی کرد که  1818سال 

 دیوید ریکاردو فقط حاضر به تعمیم حق(. 98: 1983کولینی، وینچ و بورو .« )رأی و مالکیت خواهد بود

 :همان منبع.« )که به نظر نمی رسد که لغو حق مالکیت به نفع شان باشد»بود « بخشی از آنان»رأی به 

 خطر حق رأی« منشورگرایان»درباره ی  1842در سخنرانی سال ( 263: 1900)تامس ماکائوِلی (. 107

:عمومی را به روشنی بیان کرد

 .اگر آن را دریغ کنید، اعطای دیگر حقوق چندان مهم نیست. جوهره ی این منشور حق رأی عمومی است»

 اگر این حق را بدهید،. اگر آن را اعطاء کنید، امتناع از اعطای دیگر حقوق به هیچ وجه اهمیت ندارد

 عقیده ی راسخم این است که در کشور ما حق رأی عمومی نه تنها با این یا آن شکل...کشور از دست می رود

 از حکومت، و هر چیزی که حکومت به خاطر آن وجود دارد، بلکه با مالکیت، و در نتیجه با تمدن

.«ناسازگار است

 اگر فقط مالکان انتخاب شوند، بعید است. تهدید علیه مالکیت را می توان به شیوه های گوناگون برطرف کرد

 اگر فقرا نتوانند در انتخابات شرکت کنند، اکثر رأی دهندگان فقیر نخواهند. که برخالف منافع خود عمل کنند

 حتی اگر حق رأی دادن و انتخاب شدن عمومی باشد، با رأی گیرِی عمومی و انتخابات غیرمستقیم. بود

 افزون بر این، نهادهای.« اصالح کرد و بهبود بخشید»می توان، به قول جیمز مدیسون، نظر مردم را 

 سیاسی را می توان به گونه ای طراحی کرد که تغییر وضع موجود مستلزم اکثریتی چشمگیر باشد نه نصف

 سرانجام باید گفت که تصمیم های مؤثر بر حقوق مالکیت را می توان منوط به بررسِی. به عالوه ی یک

.دادگاه های قانون اساسی کرد یا به بانک های مرکزِی مستقل واگذار کرد

 به مرور زمان،.  سال گذشته بر سِر سنگرهای محافظت از مالکیت منازعات سیاسی درگرفته است۲۰۰در 

 شاید از همه مهم تر اینکه حق رأی دادن ابتدا به طبقات پایین تر و سپس به. بسیاری از این سنگرها فتح شد

 حرکت به سوی رأی مخفی و انتخابات مستقیم نظر اکثریت ها را از سلطه ی اجتماعی آزاد. زنان تعمیم یافت

 اما خالقیت. تکامل نهادی به طرف قوای مقننه ی تک مجلسی حمایت از وضع موجود را کاهش داد. کرد

 قدرتمندان در کشف راه های جدید برای حفظ منافع خود، ایمان به انباشت و برگشت ناپذیرِی اصالحات را به

.طور مکرر تضعیف کرده است

 



چه کسی را می توان انتخاب کرد؟

 هرچند حق انتخاب شدن. اما این به آن معنی نیست که هر کسی می تواند حاکم شود. حاکمان انتخاب می شوند

 با وجود این، هنوز. در ابتدا در انحصار مردان ثروتمند بود اما این محدودیت های قانونی به تدریج لغو شد

 در هیچ کشوری، ترکیب هیئت های حاکم بازتاب. کسانی که بر ما حکومت می کنند به اکثر ما شبیه نیستند

 گزینش افرادی با ویژگی های خاص یکی از اجزاء. ترکیب اقتصادی، جنسیتی یا قومِی جمعیت نیست

.جدانشدنِی انتخابات است

 گزینش حاکمان از طریق انتخابات بر این امر صحه می گذارد که ظرفیت و توانایِی افراد برای حکم رانی

 از سازوکار خالف واقع برای گزینش حاکمان ــ بخت آزمایی ــ حاکی از( 1997)تحلیل مانین . یکسان نیست

 اگر مردم از نظر خردمندی و فضیلت. می خوانَد« ماهیت اشراف ساالر انتخابات»چیزی است که او آن را 

 :یکسان به شمار می رفتند، و اگر منافع آنها با یکدیگر سازگار بود، فرقی نمی کرد که چه کسی حکومت کند

 و اگر همه به طور برابر حاکِم بالقوه بودند، می شد حاکمان را به طور. همه مثل هم حکومت می کردند

 همان طور که مانین به روشنی نشان می دهد، ایده ی گزینش حاکمان از...تصادفی از میان مردم برگزید

 گروه: »اما این ایده به نفع ایده ی دیگری کنار گذاشته شد. طریق قرعه کشی در قرن هجدهم مطرح بود

 برگزیده ای از شهروندانی که با خردمندی می توانند مصلحت واقعِی کشورشان را تشخیص دهند، و کمتر از

 هرکس دیگری احتمال دارد که میهن دوستی و عدالت دوستِی خود را فدای مالحظات زودگذر و مغرضانه

 وقتی حکومت»، (94: 1997)به قول مانین «( فدرالیست »10مدیسون، مقاله ی شماره ی .« )کنند

 نمایندگی محور را بنا می نهادند به خوبی می دانستند که نمایندگان منتخب باید شهروندانی ممتاز، و از نظر

.«اجتماعی متفاوت از انتخاب کنندگان شان باشند

 صالحیت»در آن دوران، کسانی . در انتخابات اولیه، منزلت اجتماعی نشانه ی خردمندی و فضیلت بود

ک بودند ــ وینستون چرچیل در سال « حکم رانی dاین اصطالح را به کار 1924داشتند که عضو طبقات مال 

 این تصور به تدریج، به ویژه پس از. برد تا بگوید که دولت کارگر از صالحیت حکم رانی بی بهره است

 اما هنوز هم می پذیریم که صالحیت بعضی از...پیدایش سازمان های بزرگ طبقه ی کارگر، رنگ باخت

 بی تردید، مایلیم که افراد به دالیل غیرمالی نفوذ سیاسِی»، (27: 1996)به قول دوورکین . افراد بیشتر است

 می خواهیم کسانی متنفذتر باشند که نظرات بهتری دارند یا به شیوه ای منسجم تر استدالل: بیشتری داشته باشند

 انتخابات، بنا به ماهیت خود، نمی تواند به گزینش نمایندگانی»، (149: 1997)به نظر مانین .« می کنند

.ما افرادی بهتر از خود را انتخاب می کنیم.« شبیه به رأی دهندگان بینجامد



 معموالً جوانان در پایین این. عالوه بر این، سیاست به حرفه ای مبتنی بر سلسله مراتب تبدیل شده است

 سلسله مراتب قرار می گیرند و به آرامی نردبان ترقی را طی می کنند و تنها وقتی که پا به سن می گذارند به

 حتی. اکثر سیاستمدارانی که می شناسیم از مدت ها قبل فعال بوده اند. سیاستمداران برجسته ای تبدیل می شوند

 را تشکیل« طبقه ی سیاسی»وقتی که بعضی از آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی می روند، نوعی 

 سیاست هم مثل هر شغل دیگری محتاج: آری، سیاست هم بنا به دالیلی باید نوعی حرفه باشد. می دهند

 اما نباید از یاد برد که آنهایی که در طول زندگِی. مهارت هایی است که تنها با کارآموزی به دست می آید

...خود غیر از سیاست ورزی چندان کاری نکرده اند با طرز زندگِی بقیه ی ما چندان همدلی ندارند

 همه ی نظام های سیاسی قوانین و مقرراتی را درباره ی شرایط رقابت گروه های خاص در انتخابات وضع

 همه ی نظام های سیاسی احزاب سیاسی را ملزم به ثبت نام می کنند، و گاهی شروطی را بر آنها. می کنند

 ۵۰۰برای مثال، هر فرد برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهورِی فرانسه باید حمایت . تحمیل می کنند

 این شرط دشوار نیست اما.  هزار مسئول منتخب در سطوح مختلف حکومت را جلب کند۸۰نفر از حدود 

 در آمریکا...یکی از نخست وزیران پیشین نتوانست این شرط را برآورده کند 2012در انتخابات سال 

.رقابت در انتخابات محتاج بسیج منابع مالِی خصوصی است: مهم ترین مانع چیزی جز پول نیست

 بعضی از این نظام ها. در همه ی نظام های سیاسی قوانین و مقرراتی درباره ی سخنرانِی عمومی وجود دارد

 اما نباید از یاد برد که حتی در صورت فقدان سانسور، مانع دیگری...محتوای سخنرانی را سانسور می کنند

 ممکن. به اسم پول وجود دارد زیرا سخنرانِی عمومی پرهزینه است و کسی باید هزینه ی آن را تأمین کند

 است این هزینه را مالیات دهندگان بپردازند یا حامیان مالِی خصوصی، اما به هر حال این هزینه باید تأمین

 حتی وقتی دانشگاهیانی مثل من سخنرانی می کنند، یک نفر باید هزینه ی سالن سخنرانی را بپردازد،. شود

 .یک نفر باید پول سفر را بدهد، و یک نفر باید مخارج تحقیق درباره ی موضوع سخنرانی را تأمین کند

 بنابراین، سخنرانِی سیاسی، که هدف از آن اقناع دیگران نسبت به چیزی است که شاید به سیاست های

 چند نفر از مردم در برابر جمعیتی بیش از صد نفر. عمومِی الزم االجرا تبدیل شود، کاِر هرکسی نیست

 چنین کاری فقط از عهده ی. سخنرانی کرده اند؟ بی تردید، چنین افرادی با آدم های معمولی فرق دارند

 سیاستمداران حرفه ای، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، رهبران مذهبی، فیلم سازان و نویسندگان برمی آید، همان

.می خوانَد« طبقه ی اشراف»کسانی که مانین آنها را 

 در انتخابات اولیه، منزلت اجتماعی نشانه ی

 در آن دوران، کسانی. خردمندی و فضیلت بود

 داشتند که عضو طبقات« صالحیت حکم رانی»

ک بودند مال/



 در نتیجه، حتی وقتی انتخابات آزاد و رقابتی است، به رغم همه ی تحوالت، این محدودیت ها جزئی

 سال قبل، نه می توان به هر کسی اجازه ی 200امروز هم مثل . جدایی ناپذیر از سازوکار انتخابات است

.حکومت داد و نه می توان هر حرفی را به طور عمومی مطرح کرد

 

چه کسی می تواند انتخاب کند؟

 در نتیجه، به نظرشان. جلوگیری کنند« مردم»بنیان گذاران نهادهای نمایندگی می خواستند از اشتباه کردن 

 بنابراین، شکاف آشکاری میان ایدئولوژِی. معقول بود که حق رأی به مردان ثروتمند محدود شود

 استدالل اندیشمندانی همچون منتسکیو را می توان به این...جهان شمول گرا و نهادهای انحصاری وجود داشت

:صورت خالصه کرد

.نمایندگی یعنی عمل به نفع همه.0

.تعیین نفع همگانی محتاج ِخَرد، و عمل بر اساس آن نیازمند فضیلت است.0

 ، یا در«(بی طرفی)»بی نیازی به کار برای امرار معاش : خرد و فضیلت را عوامل اجتماعی تعیین می کنند.0

«(.استقالل)»استخدام یا وابسته به دیگران نبودن 

 این ادعا سه مولفه. بر این اساس، به نظر این اندیشمندان، آنچه نقض می شد صرفاً برابرِی ظاهری بود

:داشت

.در نتیجه، همه به طور یکسان نمایندگی می شوند. عمل به نفع عموم یعنی برابر شمردن همه.1

.تنها صفت ممتاز عبارت است از توانایِی تشخیص و تعقیب خیر عموم.2

.بنابراین، بالقوه همه حق رأی دارند. هیچ کسی را از اکتساب این صفت بازنمی دارند.3

 وقتی نخستین انتخابات برگزار شد ــ در انگلستان، آمریکا، فرانسه، اسپانیا، و جمهوری های

 در همه ی این. تازه استقالل یافته ی آمریکای التین ــ حقوق سیاسی همه جا در انحصار مردان ثروتمند بود

 اما رسیدن از حکومت نمایندگی محور به...کشورها به تدریج حق رأی به مردان فقیرتر و زنان تعمیم یافت

 حق رأی واقعاً عمومی تنها در یک کشور وجود 1900در سال . دموکراسِی توده ای مدت ها طول کشید

 150تنها در نیمه ی دوم قرن بیستم، بیش از . کشور فقط همه ی مردان حق رأی داشتند 17داشت، و در 

.سال پس از تأسیس نهادهای نمایندگی، بود که حق رأی عمومی به هنجاری بی چون و چرا تبدیل شد

 هرچند شاید علت تعمیم حق رأی به مردان فقیر از کشوری به کشور دیگر متفاوت بود اما در بسیاری از

 توضیح رایج این است که. موارد این امر نوعی واکنش به تهدید انقالب، یا دست کم ناآرامِی عمومی، بود

 محرومان تهدید به طغیان می کردند و در نتیجه، هرچند اعطای حقوق سیاسی به آنها ممکن بود برای

 توضیح دیگر این. نخبگان حاکم پرهزینه باشد، اما نخبگان این هزینه ها را به خطر انقالب ترجیح می دادند



 است که بخش هایی از نخبگان تعمیم حق رأی را از نظر اقتصادی یا حزبی به نفع خود می دانستند، و در

.نتیجه وقتی در قدرت بودند حق رأی را اصالح کردند

 هواداران اولیه ی حق رأی زنان می گفتند که عقل. انگیزه ی وضع محدودیت علیه حق رأی زنان متفاوت بود

 و خرد به جنسیت ربط ندارد اما استدالل اصلِی مخالفان اعطای حق رأی به زنان این بود که زنان، همچون

 مردان خانواده قیdم و سرپرست زنان به شمار می رفتند و. کودکان، مستقل نیستند و از خود اراده ای ندارند

 وقتی تحقیقی در. بنابراین، معیار توجیه، وابستگی بود نه جنسیت. قرار بود که منافع آنان را نمایندگی کنند

 نشان داد که تقریباً نیمی از زنان بزرگ سال در خانواده هایی فاقد مرد بالغ زندگی 1880انگلستان در دهه ی 

 نیوزیلند به نخستین کشوری بدل شد که در آن زنان توانستند 1893در سال . می کردند، این توجیه باطل شد

)، فنالند (1902)پس از آن نوبت به استرالیا . به صورتی برابر با مردان در انتخابات سراسری رأی دهند

 کشور 6کشور، از جمله  17در فاصله ی دو جنگ جهانی، . رسید( 1913)و نروژ ( 1907

 تنها در نیمی از کشورهایی که نوعی 1945با وجود این، در سال . تازه استقالل یافته، به زنان حق رأی دادند

 ، که«اعالمیه ی جهانِی حقوق بشر. »حق رأی را به رسمیت شناخته بودند، به زنان نیز حق رأی داده بودند

 توسط سازمان ملل منتشر شد، هر نوع تبعیض را ممنوع و بر برابرِی حقوقِی زن و مرد 1948در سال 

 به غیر از سه کشور اسالمِی کویت، بحرین و مالدیو، تک تک کشورهایی که بعد از انتشار این. تأکید  کرد

.اعالمیه استقالل یافتند، حق رأی را به همه ی زنان و مردان تعمیم دادند

 

اصالح و بهبود نظر مردم

 وقتی به فقرا اجازه دادند که رأی دهند، با استفاده از. واگذاری حقوق به معنای واگذاری قدرت نبود

 دو ابزار رایج کنترِل تأثیر حقوق سیاسی عبارت. ابزارهای نهادی پیامدهای مشارکت آنها را کنترل کردند

.بود از انتخابات غیرمستقیم و رأی گیرِی علنی

 هر دو وسیله ای بود: انتخابات غیرمستقیم و محدودیت های حق رأی را به جای یکدیگر به کار می بردند

 اطالعات پراکنده ی تاریخی. برای جلوگیری از تأثیر و نفوذ مستقیم اکثریت جمعیت بر ترکیب قوه ی مقننه

 .حاکی از آن است که انتخابات غیرمستقیم نقش مهمی در محدود کردن نمایندگی بر اساس طبقه داشت

 بود( درصد از اعضا 52)شورایی از وکال »، که به طور غیرمستقیم انتخاب می شد، «مجمع ملی فرانسه»

 یک نمونه از تأثیر انتخابات غیرمستقیم عبارت است از انتخابات سال.« که توسط دهقانان انتخاب می شدند

  حق رأی واقعاً عمومی تنها در۱۹۰۰در سال 

  کشور فقط۱۷یک کشور وجود داشت، و در 

.همه ی مردان حق رأی داشتند



  درصد از رأی دهندگان۵۱/۳در حالی که صنعتگران و کارگران : در ایالت کوئِِرتارو در مکزیک 1847

کان بزرگ  dکان بزرگ اندک بود، مال dدرصد از۵۸/۳انتخابات مقدماتی را تشکیل می دادند و تعداد مال  

 رأی دهندگان کالج انتخاباتی در دور دوم را تشکیل می دادند و صنعتگران و کارگران به کلی از شرکت در

 عجیب نیست که انتخابات غیرمستقیم ابزار مهمی در حفظ قدرت صاحب منصباِن. دور دوم محروم بودند

 انتخابات شکست 585 درصد از ۹/۷وقتی انتخابات غیرمستقیم بود، صاحب منصباِن حاکم در . حاکم بود

 انتخابات شکست 2113 درصد از ۲۳/۵خوردند؛ وقتی انتخابات مستقیم بود، صاحب منصباِن حاکم در 

 13محاسبات من نشان می دهد که انتخابات مستقیم احتمال پیروزِی یک صاحب منصِب حاکم را . خوردند

.درصد کاهش می دهد

 رأی گیرِی علنی، وابستگِی اقتصادی را به وابستگِی سیاسی تبدیل می کند زیرا رأی دهندگان فقیر، به ویژه در

 وقتی رأی دهندگان شامل شهروندانی باشند که تنها...نواحی روستایی، را در معرض ارعاب قرار می دهد

 نابرابرند بلکه از وابستگِی اقتصادی رنج می برند، علنی بودن آرا شهروندان را با خطر مجازات توسط

 رأی گیرِی علنی تأثیر زیادی بر احتمال. اربابان مواجه می کند و آنها را در معرض ارعاب قرار می دهد

 انتخابات پیروز 449درصد از  92وقتی رأی گیری علنی بود، صاحب منصبان حاکم در . انتخاب مجدد دارد

 .انتخابات پیروز شدند 1937درصد از  76شدند؛ وقتی رأی گیری مخفی بود، صاحب منصبان حاکم در 

 درصد 13محاسبات من نشان می دهد که رأی گیرِی مخفی احتمال پیروزی یک صاحب منصِب حاکم را 

.کاهش می دهد

 

نهادهای مبتنی بر اَبَراکثریت

 کسانی برنده می شوند که بیشترین رأی را به دست: انتخابات نوعی سازوکار مبتنی بر اکثریت  است

 افزون بر این، هرچند گاهی صرفاً کسب بیشترین رأی برای پیروزی در انتخابات کافی است اما در...آورند

 هیچ نظام انتخاباتی ای نامزد پیروز ملزم به کسب چیزی بیش از اکثریت ساده ی نصف به عالوه ی یک

 در نتیجه، مسئله ی. این قاعده به این معنی است که نصف منهای یک می تواند بازنده، اقلیت، باشد. نیست

 اکثریت انتخاباتی با اقلیت انتخاباتی چه کار می تواند بکند یا نکند؟ چطور می توان: ابدی دموکراسی این است

اکثریت را از بدرفتاری با اقلیت بازداشت؟

 یکی از راه های محافظت از اقلیت عبارت است از باال بردن حدنصاب حمایت الزم برای هر گونه تغییر در

 راه دیگر عبارت است از کنترل. است« اَبَراکثریت»منظورم توسل به شیوه هایی مثل : وضع موجود

 تصمیم های اکثریت توسط نهاد غیرمنتخبی مثل دادگاه های قانون اساسی، یا واگذار نکردن کنترل بعضی

.می خوانند« ضداکثریت»این روش ها را : سیاست ها، معموالً سیاست های پولی، به اکثریت ها



 .هر نظامی از نهادها که تصویب یک قانون خاص را به بیش از یک هیئت واگذار کند، فرااکثریتی است

 حتی وقتی که رأی دهندگان یکسانی نمایندگان پارلمان و رئیس جمهور را انتخاب می کنند، تا زمانی که

 قوانین انتخاب آنها متفاوت باشد، هریک پاسخگوی اکثریت نسبتاً متفاوتی است و در نتیجه در عمل اکثریت

 رئیس جمهور را کل کشور، و مجلس سفلی را. درصد است 50الزم برای تصویب قوانین بیش از 

 حوزه های انتخابی برمی گزینند، در حالی که مجلس علیا را معموالً واحدهایی انتخاب می کنند که از کشور

 به آسانی می توان دریافت که تا زمانی که اکثریت های. کوچک تر و از حوزه های انتخابی بزرگ ترند

 اگر. انتخاب کننده یکسان نباشند، عمالً تغییر وضع موجود مستلزم دستیابی به حدنصاب فرااکثریتی است

 تصویب یک الیحه مستلزم حمایت اکثریتی ساده در دو مجلس قوه ی مقننه باشد که انتخاب اعضای آنها کمی

 ابراکثریِت الزم ممکن است بسیار. با یکدیگر فرق دارد، در این صورت ممکن است که این الیحه رد شود

 در قرن نوزدهم، قوه ی...درصد است 75بر اساس بعضی تخمین ها، این رقم در آمریکای کنونی : زیاد باشد

حدود نیمی از آنها تک مجلسی شدند… 1950مقننه در اکثر کشورها دومجلسی بود اما پس از سال 

 در نیمه ی دوم قرن نوزدهم درصد دموکراسی هایی که رئیس جمهور منتخب شان می توانست قانون مصوب

 قوه ی مقننه ی منتخب را وتو کند کاهش، و در قرن بیستم افزایش یافت اما درصد دموکراسی هایی که

منتخب مستقیم یا- ، اکثر کشورها رئیس جمهور2008در سال . پادشاه شان حق وتو داشت، کاهش یافت  

].داشتند که دست کم از نوعی حق وتو برای به حال تعلیق درآوردن قوانین برخوردار بود- غیرمستقیمی

البته این رقم مربوط به حقی است که قانون اساسی به رؤسای جمهور اعطا کرده است و حاکی از میزان [1  

برای مثال، پادشاهان و ملکه  های بریتانیا هنوز چنین قدرتی دارند اما از. استفاده ی واقعی از حق وتو نیست  

.میانه ی قرن هجدهم از آن استفاده نکرده اند

 

نهادهای ضداکثریت

 در بسیاری از دموکراسی ها حتی اگر قوه ی مقننه ی دومجلسی  الیحه ای را تصویب کند و این الیحه وتو

 نشود، باز هم نهادی غیرانتخابی که اعضایش را نمایندگان منتخب برمی گزینند، می تواند این قانون را لغو

 وظیفه ی دادگاه های قانون اساسی عبارت است از محافظت از حقوق در برابر هوی و هوس . کند

 دموکراسی»این کشمکش میان اکثریت های انتخاباتی و دادگاه های قانون اساسی را اغلب . اکثریت های موقت

 .اما قانون نمی تواند حکومت کند؛ فقط آدم ها می توانند حکومت کنند. می خوانند« در برابر حاکمیت قانون

 قانون همان چیزی است که. قانون نوعی نیروی غیرشخصی نیست که مثل دستگاهی منطقی عمل کند

 اگر دولت  منتخب اکثریت به. هم پارلمان ها و هم دادگاه ها نهادهایی متشکل از آدم ها هستند. قضات می گویند

 قانون»حرف دادگاه گوش کند، حتی اگر دادگاه علیه رأی دهندگان به دولت حکم دهد، در این صورت 

.«حکومت می کند
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 قلمرویی مصون از نتایج انتخابات است؛ تمهیدات قانونِی محافظ حقوق را تنها از طریق روندهایی« حقوق»

 این حقوق مبتنی بر قانون اساسی،. خاص و با استناد به اکثریت هایی صاحب صالحیت می توان تغییر داد

 اما نباید از یاد برد که بنیادی ترین حق، غیر از حق مصونیت از. آزادی های مدنی و سیاسی را دربرمی گیرد

 دادگاه های قانون اساسی می توانند آن دسته از تصمیم های اکثریت. حبس خودسرانه، حق مالکیت بوده است

 را که به نظرشان ناقض حقوق اساسِی مالکیت است، باطل کنند…در جوامع از نظر اقتصادی نابرابر،

کان همان اقلیتی هستند که به محافظت قانون اساسی احتیاج دارند dعجیب نیست که بازنگری در قانون. مال 

(.2015هاروی )اساسی بیشتر احتمال دارد که در کشورهای از نظر اقتصادی نابرابر رخ دهد 

 بازنگری در قانون اساسی به تدریج افزایش یافت اما از آن پس آهنگ این 1950تا سال  1850از سال 

 درصد از قانون های اساسی، تدابیر الزم برای بازبینِی 80اکنون بیش از . افزایش سرگیجه آور بوده است

(.2012گینزبورگ و ورستیگ )قضائِی قوانین را در نظر گرفته اند 

 یکی از دیگر ابزارهای محافظت از بعضی حوزه های سیاست گذاری در برابر اکثریت های موقت عبارت

 این استدالل مطرح شد که. است از تفویض قدرت تصمیم گیری درباره ی آنها به بعضی نهادهای غیرمنتخب

 در نتیجه،. سیاستمداران خواهان انتخاب مجدد هستند و با دستکارِی اقتصاد به ثبات اقتصادی ضرر می زنند

.مسئولیت سیاست گذارِی پولی را از دولت های منتخب گرفتند و به بانک های مرکزِی مستقل دادند

 

پیروزی ها، شکست ها و جایگزینی ها

 ابتدا به مردان غیرثروتمند و- حق رأی عمومی شد: همان طور که گفتیم، محدودیت ها به تدریج رفع شد...

 .سپس به زنان تعمیم یافت؛ اکنون انتخابات تقریباً در همه جا مستقیم و رأی گیری از نظر قانونی، مخفی است

 هرچند قدرت وتوی رئیس جمهور کاهش نیافته است اما نهادهای. قوای مقننه بیش از پیش تک مجلسی شدند

...ضداکثریتی ــ بازنگری قانون اساسی و بانک های مرکزِی مستقل ــ بیش از پیش گسترش یافته اند

 وقتی که با تهدید نگران کننده ای: آنهایی که در قدرت اند در دو حالت عقب نشینی می کنند و امتیازاتی می دهند

 از طرف محرومان مواجه می شوند یا وقتی که بعضی از آنها گمان می کنند که ائتالف با محرومان موقعیت

 اما وقتی که نتایج رقابت گسترده تر منافع موجود را. آنان در رقابت های انتخاباتی را بهبود خواهد بخشید

 عالوه بر این، هرگاه سنگرهای خاصی فتح. تهدید کند، ممکن است که این امتیازات به طور موقت لغو شود

 این چرخه ها به طور دائم تکرار. می شود، نخبگان برای محافظت از منافع خود جایگزین هایی می یابند

.می شود

 آیا منافع مالکان در نتیجه ی این روندها تضعیف شد؟ در بعضی کشورهای دموکراتیک، نابرابرِی اقتصادی

پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ای که پس از جنگ جهانی دوم شروع. به سطح یک صد سال قبل رسیده است  



به نظر می رسد که اِرل گِری علم غیب داشت که در. شد، اگر نگوییم معکوس، دست کم متوقف شده است  

هدف من از اصالح، جلوگیری از لزوم: »درباره ی تعمیم حق رأی گفت 1831مباحثات پارلمانِی سال   

به نظر می رسد که.« حفظ کنم، نه اینکه آن را براندازم ]نظام موجود را[ من اصالح می کنم تا...انقالب است  

.انتخابات چندان قدرتی برای دیگرگون کردن روابط اجتماعی و اقتصادی ندارد

 

تالش برای منافع حزبی

 بر اساس الگوی رایج در علوم سیاسی، احزاب در انتخابات خط مشی و نامزدهای خود را معرفی می کنند و

 شهروندان آزاد و از نظر سیاسی برابر. شهروندان آزادانه تصمیم می گیرند که از کدام احزاب حمایت کنند

 را منعکس« صدای مردم»بر اساس این الگو، انتخابات . از حق خود برای انتخاب دولت ها استفاده می کنند

.می کنند

 تطبیق این تصویر با واقعیت دشوار است زیرا در تاریخ انتخابات، صاحب منصبان حاکم نسبتاً به ندرت در

 انتخاباتی که با شرکت 2949، از میان 2008و  1788در فاصله ی سال های ...انتخابات شکست خورده اند

 درصد از 79به عبارت دیگر، . مورد پیروز شده اند 2315صاحب منصبان حاکم برگزار شده است، آنها در 

 در اکثر. بوده است 1به  4انتخابات با پیروزِی صاحب منصباِن حاکم همراه بوده و شانس پیروزی آنها 

 یکی پیروز شد، یکی شکست: درصد از موارد شناخته شده، مردم نتایج انتخابات را پذیرفتند 92اوقات، در 

 اما در بعضی از انتخابات، فرِد پیروز یا هرگز به قدرت نرسید یا ابتدا. خورد، و فرد پیروز به قدرت رسید

 جابه جایِی حزبی در قدرت در نتیجه ی انتخابات حتی از شکست. مجبور شد که فرد غاصبی را کنار بزند

 انتخاباتی که اطالعات آنها در 2583از میان . انتخاباتِی صاحب منصباِن حاکم هم کمتر رخ داده است

  انتخابات ــ اتفاق افتاده۴/۷۵مورد ــ یک انتخابات از هر  544دسترس است، جابه جایی حزبی تنها در 

.است

 عالوه بر این، شکست صاحب منصبان حاکم در انتخابات و انتقال مسالمت آمیز قدرت به حزبی دیگر پدیده ی

.بسیار جدیدی است

 آنچه در انتخابات می شنویم نه صدای مردم بلکه صدای حاکمان. این واقعیت با تصور رایج همخوانی ندارد

 آیا واقعاً عملکرد حاکمان آن قدر خوب. یا شاید صدای کسانی است که حاکمان از منافع آنان محافظت می کنند

 درصد از موارد به میل خود دوباره آنها را انتخاب می کنند؟ آیا رأی دهندگان 79است که رأی دهندگان در 

 آن قدر چشم ترسیده اند که در چهار پنجم از موارد، به قول ضرب المثلی مکزیکی، دیوی شناخته شده را به

 فرشته ای ناشناخته ترجیح می دهند؟ این ایده که برترِی صاحب منصباِن حاکم ناشی از انتخاب آزاد

 آنچه در. عوامل بسیار زیاد دیگری هم در انتخابات دخیل اند. رأی دهندگان است به هیچ وجه پذیرفتنی نیست

 .روز انتخابات رخ می دهد نتیجه ی فرایند طوالنِی اقناع، و در عین حال اغلب فریبکاری و سرکوب است



 نتیجه ی اعالم شده نیز همیشه وقایع پس از انتخابات. ممکن است در روز انتخابات تقلب و ارعاب رخ دهد

 گاهی صاحب منصبان بازنده شکست را نمی پذیرند؛ گاهی اپوزیسیون شکست خورده به: را تعیین نمی کند

.ساختمان های دولتی حمله می کند

 برای درک انتخابات باید بفهمیم که پیش از انتخابات، در هنگام انتخابات و پس از انتخابات چه اتفاقاتی رخ

 افزون بر این، آنچه در هنگام انتخابات رخ می دهد، به اتفاقات پس از آن بستگی دارد؛ آنچه پیش از. می دهد

 تصور کنید که صاحب منصِب حاکم بترسد. انتخابات رخ می دهد به اتفاقات در هنگام انتخابات بستگی دارد

 در این صورت، همه ی توان خود را به کار خواهد. که اگر در انتخابات آینده شکست بخورد، به قتل برسد

 در نتیجه، یا اصالً انتخابات را برگزار نخواهد کرد یا مانع از حضور. بست تا از چنین اتفاقی جلوگیری کند

 بر. اپوزیسیون خواهد شد یا اطمینان حاصل خواهد کرد که اپوزیسیون هیچ شانسی برای پیروزی ندارد

 عکس، در انتخابات عادی، صاحب منصِب حاکم می داند که در صورت شکست به رهبر اپوزیسیون تبدیل

 در این صورت، از کارشکنی در برگزاری انتخابات. خواهد شد و می تواند بعداً دوباره قدرت را پس بگیرد

.خودداری می کند، شکست موقتی را تحمل می کند، و منتظر فرصت می ماند

می توانند بگویند. احزاب رقیب می توانند برای بیشینه سازِی احتمال پیروزی خود کارهایی انجام دهند  

یا« نمی تواند ]مهاجر کارگر[ می تواند رأی دهد اما گونزالس ]سفیدپوست طبقه ی متوسط[ اسمیت»  

می توانند دور یک میز بنشینند و رأی دهندگان.« نمی تواند ]زن[ می تواند رأی دهد اما جوآن ]مرد [جان»  

ــ این همان کاری است که صاحب منصبان« اسمیت ماِل تو، گونزالس ماِل من»خود را انتخاب کنند ــ   

درصد از 99دموکراتیک و جمهوری خواه در ایالت نیویورک انجام می دهند، و نتیجه اش این است که در   

در روز انتخابات هم ممکن است که تعداد رأی دهندگان بیشتر از تعداد. موارد دوباره انتخاب می شوند  

رأی« بعد از مرگ»و بعضی « زود و چند بار»افرادی باشد که مجاز به رأی  دادن هستند زیرا برخی   

پس از اعالم نتایج نیز ممکن است که رئیس جمهوِر وقت به رقیب شکست خورده اش بگوید. می دهند  

ــ از قرار« پدرسوخته ی بدبخت، ممکنه که بیشتر به تو رأی داده باشند اما من در شمارش آرا برنده شدم»  

.معلوم، این همان کاری است که آناستازیو سوموزا، دیکتاتور نیکاراگوئه، انجام داد

 به نظر شهروندان کشورهای دموکراتیک، چنین کارهایی غیرعادی و نابهنجار است و فقط در کشورهای

 اما این به این معنا نیست که می توان چنین چیزهایی را نادیده. توسعه نیافته یا تازه دموکراتیک رخ می دهد

 سرکوب، ارعاب، دستکاری قوانین، سؤاستفاده از دستگاه دولت و تقلب بخشی از فناوری انتخابات. گرفت

 صاحب منصباِن حاکم نمی توانند نتیجه ی انتخابات را به طور کامل کنترل کنند اما می توانند احتمال. است

 صفحه ای درباره ی 747این واقعیت که کسی توانسته کتابی . شکست خوردن خود را به حداقل برسانند

 تاریخ رأی گیری بنویسد، نشان می دهد که کوچک ترین جزئیات نهادی هم می تواند بر نتیجه ی انتخابات تأثیر

.و جزئیات حاکم بر رقابت انتخاباتی بی شمارند. بگذارد



اصطالح: بنابراین، ممکن است که نتیجه ی انتخابات بیشتر حاکی از نظر صاحب منصبان باشد تا نظر مردم  

»gobiernos electores« که در کشورهای اسپانیایی زبان رایج است به این معنی است که دولت ها 

بدیهی است که چنین ابزارهایی در بافتارهای نهادی و سیاسِی گوناگون به یک اندازه در. انتخاب می کنند  

وقتی که انتخابات توسط نهادهای خودگردان و کامالً مستقل اداره می شود، وقتی که تأیید. دسترس نیست  

 نحوه ی برگزاری انتخابات و نتایج آن بر عهده ی دادگاه های واقعاً مستقل است، یا وقتی که صاحب منصباِن

اما در اکثر. حاکم از واکنش های عمومی به سؤاستفاده ی آشکار از قدرت شان می ترسند، تخلف محدود است  

هرچند. اوقات، صاحب منصباِن حاکم می توانند راه هایی برای تأثیر گذاشتن بر نتیجه ی انتخابات بیابند  

 عملکرد پیشین و وعده های انتخاباتی صاحب منصباِن حاکم مهم است اما علت پیروزی مکررشان این است

استفاده از این ابزارها آنها را از کاِر شاق. که به ابزارهایی دسترسی دارند که رقبایشان از آنها محروم اند  

 مبارزات انتخاباتی بی نیاز نمی کند؛ فقط سبب می شود که کوشش های خود را صرف حامی پروری یا رأی

آری، اپوزیسیون هم می تواند از ترفندهای گوناگونی برای افزایش احتمال پیروزِی خود استفاده. خریدن کنند  

اما صاحب منصباِن حاکم دستِ  باال را دارند. کند .

 آنها می توانند برترِی خود را حفظ کنند زیرا در پارلمان اکثریت دارند و بوروکراسی های دولتی را اداره

 هرچند گاهی دادگاه های مستقل دست و پای آنها را می بندند اما کنترل قانون گذاری به آنها اجازه. می کنند

 عالوه بر این، به عنوان مدیر بوروکراسی های ظاهراً. می دهد که قوانینی به نفع خود تصویب کنند

 کنترل دستگاه های. غیرحزبی، می توانند از بوروکراسی ها برای دستیابی به اهداف حزبِی خود استفاده کنند

 افزون بر این، نباید در اختیار. سرکوب نقش فوق العاده مهمی در تضعیف کل یا بخشی از اپوزیسیون دارد

 در نهایت، اگر هیچ یک از این روش ها مؤثر. گذاشتن منابع مالی در ازای حمایت و پشتیبانی را از یاد برد

 در صورت استفاده از چنین ابزارهایی. نباشد، می توانند به عنوان آخرین راه چاره به تقلب متوسل شوند

.حتی انتخابات چندحزبی هم رقابتی نیست
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