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کارکردها و کژکارکردهای انتخابات در ایران :به سوی تکمیل زنجیره
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دریافت -1931/5/11 :پذیرش1931/1/9 :
چکیده

تکثریااا یسااایتسیاساایوفنااالشا شااکا هاایاجتمااا ی ا ااهشا هتااا
جمهوریاسالمیطیدودهاهگذشاتهشااه فراینا تشا ی یا ن هایازرقا اتهاای
انتخا اتی اش  .دركنارتمامكاركردهایمثبتانتخا اتدرایرا ،سویههایتاریا 
اینفراین كمترشنایتهش هاست.انتخا اتدرایرا اغلب ا اهافازایشتناز اات
دروناایسااایتسیاساای،ایجااادانقطااا هااای ساایارشا ی درفراینا سیاسااتاذاری،
زمینهسازی رایفنالسازیوتش ی شکا هاایاجتماا ی (یصوصااشاکا هاای
قومیومذهبی)وهمچنینشکلگیرینو یسیاستورزیمبتنی رحاامیپاروریو
اصلیترینپیاما هایمنفای
تش ی فساداقتصادیسیاستم ارا ش هاست.امایکیاز 
اینفراین ،اثارمشارو یتزدایانتخا ااتاسات .ایاننقاشمشارو یتزدا اانقاش
ض توسنهایانتخا اتدرایارا پیونا یاوردهاسات .درکچناینا ناادیازلحاا 
آسیبشناسیفراین هایدموكراتیا وتاال  ارایارتقاایكیفیاتساازوكارهای

انتخا اتیازاهمیت االیی ریورداراست .چارچوبپیشانهادیمقالاه ارایاصاال 
می اش .
مسیر،سیاستاذاریدرراستای«تکمیلزنجیرهنهادیسیاستانتخا اتی» 
واژگان کلیدی:سیاستانتخا اتی،كژكااركرد،مشارو یتزدایای،توسانه،زنجیاره
نهادی
.8استادیار لومسیاسیدانشااهتهرا hkazemi57@ut.ac.ir
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مقدمه
سیاست،رون مناز ه یپایا  ارایكساب،ا ماالوحفارقا رتاسات،مناز اهایكاه
می توان  هآساانی اهداماا یشاونت .لطا .ازایانجهاتهماوارهكنتارلفراینا مناز اهو
مسااالمتآمیاازكاارد آ ،دغ غااهایمحااوری اارایجواما  ااودهاساات.انتخا ااات،یکاایاز
شیوههایطراحیش ه راینهادمن وقا همن كرد مناز هسیاسی ودهاسات،الااوییكاه
نمونههایآ درمناطقمتن دیازجها سانتیضابششا هاسات).(Robinson, 1997: 16-25

اینالاودردورا مناصرودررون انقالبهایدموكراتی

(قر  81هاینسو) هت ریج ه

اسلوبمطلوبومشرو كسبق رتسیاسی،حفریات.ییرآ  لش .ساازوكارانتخا اات
درحقیقتچیزیجزایجادقالبی رایقا همنا تركارد مناز اهسیاسای،یشاونتزدایایو
قا لپیش ینیسایتنآ نیست .الوه ارمزیاتكلیا یفاوز،مزایااییچاو جلاوگیریاز
ایستاییسیاسیوشکلداد  هفراین نهادینهایازگرد نخبااا ،زمیناهساازی ارایطار 
تقاضاهاینیروهایاجتما ی،انطباز االزاماتتحققوتثبیتمفهومشهرون یم ر ،افزایش
وتقویتتنلقملیوشهرون ی،جلوگیریازرادیکالش تقاضاهایاجتما ی ا هش هتاا
انتخا ااات ااه نااوا الاااوییكاامهزینااه،مطلااوبومشاارو  اارایمناز ااهسیاساایوگاازینش
كارگزارا سیاسیازمشارو یت ااالییدردورا ج یا  ریاوردار اشا

 .(Posada-Carbó,

) 1996: 1-16, Caramani, 2000: 47-65امادموكراسایوانتخا اات اهماننا هارنهاادانساانی،
پیام هاونتایجیهمیشهمثبتدرپین ارن ،ازدولت-شهرهای استانیدریونا تاادولات-
ملتهایم ر  ،حهپیرامو ا نادوسویههایتاری
است.گرچهگروهیاینا نادرا اه
گروهیدیارچنین حثیرا اه

حکومتدموكراتی

نفیمطلو یتالاویدموكراتی

درجریا  اوده
 رجستهكردهانا ،

آسیبشناسیوارتقاایكیفیاتحکمرانایدموكراتیا



مطر میكنن .
جمهوریاسالمیایرا طیدودههگذشته ارونا شاتا ن هایازرقا اتهاایانتخا ااتیو
هیجا هایناشیازآ رو رو ودهاست.دركنارهمهنتایجمثبتحاصلازایانرونا ،مسا له
انتخا اتوسیاستانتخا اتیدرایرا نیزنمیتوان ازسویههایمنفاییاالی اشا نچنانکاهاز
م تیقبل،فرآوردههایمنفیاینرون درنزدنخباا و ماومشاهرون ا ماوردتوجاهقارار
گرفتهاست .ااینمالحظهپرسشاصلیمقالهرامیتوا  هصورتزیارصاورت نا یكارد 
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تش ی رقا ت هایانتخا اتیطیدودهاهگذشاتهدركنااركاركردهاایمثبات،چاهپیاما های
منفاایومخر اایدرپاایداشااتهاسااتقتااالیمنطقاایچنااینسااوالین حااهپیرامااو چاااونای
رنامهریزیوسیاستاذاریدرراستایكاهشاینپیام هامای اشا ،موضاو یكاهدرحیطاه
سیاستاذاریانتخا اتوطراحیمطلوبنظامانتخا اتیقرارمیگیرد.


پیشینه تحقیق
مباحثهپیرامو نارساییهاوسویههایتاری

دموكراسیومقولهدرهمتنیا ه ااآ یننای

نهادانتخا ات ،حثیق یمیدردانشسیاسیق یمو لمسیاستج ی است ،هگوناهایكاه
شای احصایآ دراینمقالهممکننباش .سقراط،افالطاو (،)8013ارساطو( 8018كتااب
سوم)وفارا ی(،)831-813 8008الاویحکومتیمبتنای ارگازینشكاارگزارا حکاومتی
توسش امهرا هواسطهدرهمتنی گیآ  ااتایاتوتاازامیاالفاوریتاوده ،ایتاوجهی اه
مصالححقیقیجامناه،محوریاتیاافتنسیاساتم ارا «دماگوژیسات»نکاوهشكاردهانا .در
دورا ج ی نیزیطردرهمتنی گیانتخا ات اچالشی هنامپوپولیسم،مقولهایهموارهماورد
تاكی ا

 ااودهاساات2008: 15-17

.)(Pasquino,مطالناااتزیااادی ااررویفسااادجاااریدر

فراین هایانتخا اتی(جلبنظرحامیا مالیتوسشكان یا اها،یریا رایشاهرون ا ،تقلاب
انتخا اتی)وناشیازآ (مانن پیون میا حامیا مالیانتخا ااتیوسیاساتم ارا تصامیمگیار،
حااامیپااروریسیاسااتم ارا و)...صااورتگرفتااهاساات

)2003: 48-61

.(Casas-Zamora, 2005:16-23,

یتاوجهی
Marzilli,پاژوهش هاایدیااری ارتااثیررونا هایانتخا ااتی ار ا 

سیاسااتم ارا  ااهضاارورتهااای نیااادینسیاسااتومصااالحدرازم ا تملاای(لیا من،)8031،
نفرتپراكنیقومیونژادی،تش ی یشونتكالمیو نیونهایتازمینهسازی رایپاكسازی
ناژادی)2004

(Mann,صاورتگرفتاهاسات.گروهایازپژوهشاارا  ارنقاشانتخا ااتدر

كاهشثباتسیاسیوظهور«پرهتوریانیسمسیاسی»تاكی كردهانا (هاانتیاتو .)8011،پیتار
ایوانزواتولكولی اثرمخاربرونا هایانتخا ااتی ارافاتكیفیاتحکمرانایو اهتبا آ 
كاهشامکا تحققتوسنهدرجواما درحاالتوسانهایچاو هن وساتا و رزیالراماورد
ررسیقراردادهان


(ایاوانز2005،8011،

.(Kohli,فوكویاماا اامطالناهتجر اهیوناا وایتالیاا

منتق استدرجوامنیكهدولتسازیموثریصورتنارفتهواساتقاللنهاادیساایتارهای
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دولتیضنیفاستندموكراسیهایانتخا اتیمیتوان موجبتقویتحامیپروریوكااهش
كاراییدولتشود(فوكویاما.)8030،جاوز نااینیاز اراثارمشارو یتزدایرقا اتهاای
انتخا اتیدرایاالتمتح هپردایتهاست) .(Nye, 1997
دراینمقالهسنیش تاازمطالناتصورتگرفتهدراینحوزه رایدسته نا یوتحلیال
سویههایتاری

انتخا اتدرایرا استفادهشود.چنینمطالنهایازآ جهاتضارورتدارد

كهدرایرا مطالنهمساتقلی اررویا ناادوساویههاایتاریا

مناز ااتانتخا ااتیصاورت

نارفتهاست.


چارچوب مفهومی
تن ادیازفالسفهو نیادگذارا  لوماجتما یج ی ازجملهماكیاولی،ویکاو،اسامیت،
یجنایواستهوپیش ینینش هكنشهایانسانیتوجهداشاتن .اماا ارای

ماركسوپارهتو هنتا
ماكسو ركهسختدلبساتها ناادتراژیا

حیااتانساانی اود،موضاو «نتاایجنایواساته»8

كنشهایااق اماتانسانیمس لهایكلی یدرتحلیلاجتما ی ود .رهمیناساسو ركوشای 
تانشا ده كهسرمایهداریهمچو نظامی میقامادی ای  ه ناوا نتیجاهنایواساتهكانش
ریاضیتكشانهپروتستا


هایراستكیشموردتحلیلقرارگیارد(Merton, 1936: 894, 902-

 .)904الوه راین،و ر هنتایجنایواستهوپیام هایمنفی(دركناارپیاما هایمثبات)ایجااد
نهادهایاجتما ینیزتوجهداشت.اودرتحلیل وروكراسیما ر  اه ناوا یکایاز ناصار
كلی یدنیایج ی  ،نوا میكردكاهایاننهااد اهواساطهویژگایهااو رتاریهااییاود،
پیاما هایمثبتاایچااو شایسااتهساااالری،كاااهشتفاااوتهااایاجتمااا ی،افاازایشكاااراییو
اثر خشیحکمرانی،ثباتسیاسیواجتما یودسترسی هی مات یساا قهراممکانكارده
استنولیدر ینحالسویهتاری

ونتیجهنایواستهآ ،پیام هاییچو قرارداد انسا هاا

در«قفسآهنین»،شکلگیریسلطهدیوانساالرا ،پنها كاریوكااهشپاساخاوییو ...اوده
است(و ر101-111 8011،و ن یکس.)101-111 8030،درحقیقتجهتگیریو ریدر
حهنتایجنایواسته،د وت هدرکچن گانایكنشهاونهادهایانسانیودرنظارگارفتن
همزما پیام هایآشکاروپنها ،ان یشی هش هوان یشی هنشا ه،مثباتومنفایآنهاا ارای
1. Unintended Consequences
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جوام  ود.
را رتمرتو درجامنهشناسیكاركردیتج ی نظرطلبانهیودكوشای تاامسا لهنتاایجو
پیام هاینین یشی هومنفیكنشهاونهادهایموردنظرو رراواردنظریهكاركردگرانمایا .
درحالیكهجامنهشناسیكاركردگرایپارسونزی ،هنحوییوشبینانهوالبتاهساادهان یشاانه،

شهااونهادهاای
تنها ركاركردهاایمثباتان یشای هشا هوآشاکارحاصالازرفتارهاا،نقا 
اجتما یتمركزمیكرد،مرتو كوشی تادركیچن نا یتارازمفهاومكااركرد( اهمنناای
پیام ونتایجنقشهاونهادها)ارائهده .مطا قدرکاودركناركاركردهایان یشی هشا ه،
موردانتظار،آشکارو یا حاصلازكنشهاا،نقاشهااونهادهاایاجتماا ی،مجمو اهایاز
كاركردهاینین یشی هو«پنها »قا لشناساییو« رمالش »است .االوه ارتفکیا

فاوز،

مرتو  ریال پارسونز نوا میكردكهنهادهایاجتما یدركناركاركردهایمثبتیود
می توانن كاركردهایمنفیومخاربنیازداشاته اشان .مرتاو ازایانپیاما هاتحات ناوا 
«كژكاركرد»8یادمیكرد.اگار كاركردهاایمثبات ارنتاایجماوردانتظاارناشایازاساتقرارو
فنالیتهاینهادهاییاصیاشارهمیكردكهتحققآنهاضاامنحفارتناادلو قاایسیساتم
یواه  ودنكژكاركردها هنتایجمنفینایواستهوپایش یناینشا هاقا امیاااساتقرارنهاادی
هاوآسیبهاییدردرو سیستمكاال اجتماا ی

یاصاشارهدارن كهدراثرآنها متنادل
یایردهسیستم هایآ ایجادیواه ش .طبینیاست اهتبا سانتكااركردیكاه اه لالو
وامالایجاادكننا ه ا متناادلازموضانیآساایبشناساانهناریساتهمایشاودنمرتاو نیااز
كژكاركردهاراازموضنیآسیبشناسانهو اه

ارائهراهای ارایغلباه ارآنهااوارتقاای

ناریستوموردتحلیلقرارمیداد(كاوزروفلا

كاراییسیستماجتما یمی

-813 8031،

،810ریتزر.)010-011 8031،
مرتااو درچن ا مطالنااهمااوردیكوشاای تااانهادهااایاجتمااا یراازمنظااركاركردهاااو
كژكاركردها رایجامنهآمریکاموردتحلیلقرارده .نهااد اردهداریگرچاه ارایجناوب
كارگرارزا ومطی ایجادمیكردنولی هنحوپنها  ا اهوا ساتایمخاربایانمنطقاه اه
كشاورزیو قبمان گیدرمقا لشمالش .درمطالنهایدیااراو اهمطالناهكاركردهااو
كژكاركردهاینهادرسانهدرآمریکاپردایت.رسانههادر ینایفایكاركردهایمثبتیچو 
1. Dysfunction
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اطال رسانی،جامنهپذیریوایجادهمبستایاجتما ی،میتوانن دارایكژكاركردهاییچو 
تحذیرشهرون ا وتش ی تنارضهایاجتما یمای اشان 

(Lazarsfeld and Merton, 2004:

.)230-241اما رجستهترینتحلیلمرتو ازكاركركردهاوكژكاركردهایی

نهاداجتما ی

رامیتوا درتحلیلویازكژكاركردهای وروكراسایهاایما ر مشااه هكارد.دراداماه
حههایو ر،مرتو منتق استگرچه وروكراسیحرفاهایو قالنایضارورتیغیارقا ال
تردی  رایجوام م ر استنولیسیطرهقوا وهنجارهای وروكراتیا نتاایجیمخارب
چو همانن سازیومکانیکیسازیرفتارهاوسالباننطاا ازشخصایت،روحیااتورفتاار
كاركنا درپیدارد.نکتهكلی یآ استكهاننطا ناپاذیریكاهیاود،محصاولسایطرهو
درونیش قوا سازمانیدررفتارفردیوضاروتیناشایازارتقاایكااراییساازمانی ،اه
نحویمنکوس هت ریج،كاراییوقا لیتهایپویاییسازما رادرمقا لمراجناا ومحایش
میده ).(Merton, 1940: 560-568
پیرامونیكاهش 
رویکردو ر-مرتو در حهازكاركردهایمثبتومنفی(و اهاحتماالزیاادنایواساته)
استقراری

نهادیاص ،هیو یقا لیتآ راداردتاقالبیمفهومی رایتحلیلكاركردهااو

كژكاركردهاینهادانتخا اتقرارگیرد.همانطوركهمرتاو درنوشاتههااییاود ،اهتحلیال
كاركردهاااوكژكاركردهاااینهادهاااییچااو  ااردهداری،رسااانهو وروكراساایماایپااردازد،
انتخا اتنیزنهادیاستكهمای توانا تحلیالكاركردگرایاناهمرتاونیقارارگیارد.انتخا اات
نهااادیاسااتكااههاا

ازایجااادآ تحقااقوایفااایكاركردهااایییاااص ااودهاساات،

كاركردهاییكهتحققآنها ا هتحققاه افیچو افزایشقا لیتهااییا

نظاامسیاسای،

پیون  هتردولتوجامنه،مشاركت مومی،ارتقایمشرو یت،كاهشتنشهاو...مایشاود.
امامطا ق ینشمرتونی،محتملاستكهایننهاددارایكاركردهایپیش یناینشا هومنفای
نیااز اش ا .درنظاارگاارفتنكاركردهااایمثبااتومنفاای،الزمااهی ا
فرآوردههاینهادانتخا ات رایی

ارزیااا یواق ا  نیانااهاز

جامنهونظامسیاسایاسات.ایانارزیاا یواقا  یناناه اه

واسطه ُن آسیبشناسانهیودمیتوان دری متطراحایفراینا یاصاالحیدرماوردنهااد
مورد حه اه

كاهشكاركردهایمنفیوافزایشكاركردهایمثبت اش .

دراینمقالهمطا قالاویتحلیلیومطالنااتماوردیمرتاو ،ا تا اتحلیالكاركردهاای
مثبتوموردانتظارنهادانتخا اتتوضیحدادهمیشودس سازچشمان ازیآسیبشناساانه اه
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تحلیلكژكاركردهاایپایش یناینشا هوهزیناههاایغیرمنتظارهناشایازانتخا ااتپردایتاه
میشود.در خشپایانیهمتال میشودكه رپایاهآسایبشناساییاودوازچشامانا ازی
كاركردگرایانااه،رئااوسی ا

الاااویاصااالحی اارایكاااهشپیام ا هایمنفاایوافاازایش

كاركردهاینهادانتخا اتارائهشود.


روش تحقیق
هرمقالهایمتناسب ارهیافتنظرییاود،رو شناسایورو تحقیاقیاصایرا ارای
پیشبردرون تحقیقاتخاذمیكنا (ماار واساتوكر18-13 8011،ونیاز ارنموهمکاارا ،
.)01-01 8030همانطوركاه لیکای ناوا مایكنا منظاورازرو تحقیاق«تکنیا هاایاا
رویههایواقنی رایگردآوریوتحلیلدادهها»می اش ( لیکی.)01 8030،در حهرو 
تحقیق،اینمقالهازرو «تحلیلاسنادی-آرشیوی» هره ردهاست .ااوجودمحا ودیتهااو
چالشهایاستفادهازاسنادومنا آرشیوی،در سیاریازتحقیقاتسیاسای ،ما هدادههاای
هایدولتی،نامههاا

هاویبرگزاریها،اسنادوگزارا 


ایبارروزنامه
موردنیازتنها امراجنه ه
ویاطراتشخصی،اظهارنظرهایكارگزارا ،گزار هایتحقیقو ...اهدساتمایآیا .در
حقیقتاطال اتپراكن هموجوددراینمنا ،دستمایهتحلیلونظرورزیمحققمای اشان .
دراستفادهازاسنادومتو ،پژو هشاارسیاسای ارایدراماا مانا ازحجام ظایمدادههاان
نیازمن اتخاذموض نظرییاصیاست«.م ارک هیودییودگویاانیساتن ولایوقتایدر
ی

چارچوبتنیینش هازناحیهاناارههایتحلیلومنرفتشناسایمناینقارارگیرنا منناا

پی امیكنن »( رنموهمکارا  .)110-181 8030،الوهرو تحقیق،پژوهشنیازمن اتخاذ
موض رو شنایتینیزمی اش .مطا قتنریف لیکی،منظورازرو شناسیتحقیاق«،تجزیاه
وتحلیلچاونایانجامتحقیق»است( لیکی.)01 8030،مار واستوكر ناوا مایكننا ،
دراینسطحمحقق ای مشخصكن كهموض وجهاتگیاریاودررونا تحقیاقاساتقرایی
استیاقیاسیاست .لیکیازاین حهتحت نوا استراتژیهایتحقیقیادمیكن و االوه
راستراتژیاستقراییوقیاسیازدواساتراتژیاساتفهامیوپاسكااوینیازساخنمایگویا .
مار واستوكرموضو دیاردرتنیینموض رو شنایتیرامشخصكرد  هارهگیاریاز
رو هایكمییاكیفیدررون تحقیقمیدانن (ماار واساتوكر11-13 8011،و لیکای،
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 .)811-801 8011راساستوضیحاتفوز،موض رو شنایتیاینمقالهاساتقرایی-كیفای
است.البتههما طوركهسان رز نوا میكن ،حتیرادیکالترینحامیا رو اساتقراییدر
تحقیقنیز رنظریهونقشآ درراهبریتحقیقوتحلیلدادههاتاكی دارن (ساان رز 8011،
 .)811رایناساسسنیش  اجهتگیریاستقرایی-كیفایوگاردآوریدادههااازال االی
اسنادومنا كتا خانهای ،هتحلیلآنهادرپرتونظریهكاركردیپردایتهو هاحکاامكلایدر
موردكاركردهاوكژكاركردهاینهادانتخا اتدرایرا دستیا یم.


جمهوری اسالمی و روند تشدیدیابنده رقابتهای انتخاباتی :زمینهها و روندها
رقا تهایانتخا اتیدرایرا ازسال(8011انتخا اتمجلاسپانجم)و اهدنباالآ ساال
(8010انتخا اتریاستجمهوری)واردمرحلهج یا یشا ،رونا یكاهمساتلزمتشا ی و
تنمیقرقا تهایسیاسیانتخا اتی ودوطیسالهای نا ازآ  اردامناهوا ناادآ افازوده
ش .ورود همرحلهج ی یازسیاستورزیانتخا اتی،دالیلمتن دیداشت.ولی هصاورت
كلیمیتوا تحولدرسایتارجامنهسیاسیوی

تحول زرگتردرسایتاجتماا یرا اه

نوا مولفههایكلی یموثردراینفراین ش تیا یمناز هانتخا ات،مورد ررسیقرارداد.


تکثریابی ساخت سیاسی
ها،شبکههاا ،لاوکهااوجناا هاایدرونای

جامنهسیاسیجمهوریاسالمی(شاملچهره
سایتسیاسی،احزاب،شبکههایق رتونفوذ،مطبو اتوا سته هسایتارسیاسایو)...تاا
قبلاز،8011كلیتنسبتاسادهایراشکلمیدادكهدرقالبمناسباتمبتنی رریاشسافی ی
نهادهاوچهره هایارشا روحاانی(جامناهروحانیات،جامناهم رساینوتااحا ودیجامناه
روحااانیو ) ااهفنالیااتسیاساایماایپردایتناا ودرگیااریهاااییااودراحاالماایكردناا 
( شیریه.) 38 8018،اینمناسباتنسابتاساادهوغیرشافا مبتنای ارشایخوییتسانتی ماال
كارایییودرادرجریا رون هایمنتهی هانتخا اتمجلسپنجموشکلگیاریكاارگزارا 
سازن گی()8011ازدستداد(ظریفینیا.)830 8011،نیروهایسیاسی هجاایآ تارجیح
دادن تامناز هسیاسیرادرقالبوازطریقمناز اهانتخا ااتیحالكننا .حركات نا یدر
راستایتکثریا یسایتسیاسایوفروپاشایالااویشایخوییتدرانتخا اات8010ریاسات
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جمهوریشکلگرفت،جاییكهچپ ازان یشیش ه اهمیا ا  ازگشاتو اهقطاب رنا ه
رقا تانتخا اتی لش ( رزین 8011،فصلسوم).چن سال ن و اا حارا راساتسانتیو
رآم «اصولاراییجوا »سایتار لوکهایسیاسیمتنو ترش .جریا آ ادگرا جاوا  اه
نااوا جریااا نویاسااتهاصااولاراییدرانتخا اااتمجلااسهفااتم،شااورایشااهردومونهایتااا
انتخا اتریاستجمهوریسال8011محوریتفنالیتهایسیاسیرادردساتگرفاتو ار
تنو درسایتجامنهسیاسیافزود.تکثریا یسیاسایدرساالهاایمنتهای اهانتخا ااتنهام
ریاسااتجمهااوریادامااهیافااتوانتخا اااتسااال 8011ااروزكاااملیازرونا تشا ی یا نا ه
تنو یا یسایتجامنهسیاسیدرجمهوریاسالمی ود ،اهگوناهای1كان یا ایحاضاردر
صحنه،هری

نماین هی

جریا اجتما یوهویتسیاسییاص اود(مها ی-11 8011،

)11فرجامتال هایصورتگرفته رایدستیا ی هاجما درو جناحیازطریقشاکلداد 
هرایزنیهایمبتنی رشیخوییتسنتی،نشا دادكهجامنهسیاسیجمهوریاسالمیازچنا 
كثرتوتنو ی ریوردارش هاستكهسازوكارهایسنتی مالتواناییكنترلوها ایتآ 
ران اردو ازیارا تمایلدارن در رصهرقا تانتخا اتیوز یودرا سنجن .ایانوضانیت
منجر هتش ی رقا تهایانتخا اتیتاامروزدر رصهسیاسیت اومیافتهاست.


فعال شدن شکافهای اجتماعی و تکثریابی ساخت اجتماعی
هم ااایتحااولدر رصااهسیاساای،سااایتاراجتمااا یایاارا نیاازدرمقطا  نا ازجنا

،

تحوالتیدرراستایتکثریا ی،شکلگیریشکا هایج ی وفناالشا طیافمتناو یاز
شکا هایاجتما یراتجر هكرد.دگرگاونیهاایاقتصاادی-اجتماا ی نا ازساال8001
منجر هشکلگیریطبقهمتوسشج ی یش كه امجمو هایمطالباتفرهنای،اجتماا یو
سیاسیدرپینقشآفرینیانتخا اتیدرسال 8010رآم (ر ینی 8013،فصالساوم ،حرانای،
 .) 80-81 8013هدنبالآ جریا اجتما یكه ن ها ه نهاجتما یاصاولارامشاهورشا 
نیزدرمواجهه اتجر هسازن گی(شکا اقتصادی)وتجر هاصالحات(فشارهویتیناشایاز
ان یشهو ملانتقادیاصال طلبا ) هصورتی ازان یشایشا هو ازساازیشا ه(كاهآ را
متفاوتاز نهاجتما یراستق یممیسایت)واردمناز اتاجتما یوسیاسیشا .آنچاه
زمینههایاجتما یالزمرا رایاحیاودگردیسیگفتما ارزشیوپی ایشاصولاراییجوا 
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و نهاجتماا یآ فاراهمآورد،تجر اهسیاساتهاایآزادساازیدورهساازن گیوتشا ی 
شکا هایاجتما یواقتصادیدردهه 13ود(رفی پور  8010،خشساوم).نماودونشاانه
آ رامیتوا درشکا فقیروغنیدركال شهرهاوفنالش آ دراوایالواواساشدهاه
13درجریا شور هایشهرهاییچو مشاه ()8018واسالمشاهر()8010مشااه هكارد.
اینشکا درنهایتدراوایلدهه 13هدرونمایهاصلیگفتما اصولارای التطلب ا ل
ش .
سویدیاراینتحولدرحیاتاجتما ی،دگرگاونیهاایرویدادهدرمحایشروساتایی
ود.محیشروستاییایرا دراثرتحوالت ن ازانقالباساالمیوتجر اهساطحیازتجااری
ش كشاورزی،ازانفناالتااریخییاودیااربو اهتا ریج اهكنشااریفناالدر رصاه
انتخابهایسیاسی لش ( باسی .)113-181 8013،هاینرونا  ایا فناالشا مجا د
شکا هایاجتما یپیرامو قومیتوشکا هایمذهبیدرجامنهچن قومی-چن ماذهبی
ایرا وشکا هایجنسیتیونسلیرانیزافازودكاه ماالازساال10وارد رصاهسیاسایو
اجتما یایرا ش ن ودردهه 13را نادودامنهفنالش آنهاافازودهشا .ایانتحاولكاه
ریشههایگوناگونیچو  رجستهش چالشهویتدردورا پسازجنا

سارد،افازایش

ارتباطااتودگرگاونیهااایفرهناایمارتبش ااافراینا جهاانیشا ونهایتاا رجساتهشا 
هویتهایمذهبیدریاورمیانهداردن مال ا هنقشآفرینایایانشاکا هاادرفراینا های
سیاسی ن ازدومیرداد8010ش هاست.نتیجهفنالش شکا هایاجتما ی،شکلگیری
نیروهایمتنو ی ایواستها،مطالباتومناف مختلف ه رصهسیاسایوطبناا سایاردوراز
وح تویکانایتجر هش هدردهاهاولانقاالب اود .اروزطیافمتناو یازجنابشهاای
اجتما یازسال 8010هاینسو ای همچاو محصاولایاندگرگاونیدرحیااتاجتماا ی
تلقیشود(جالییپور.)10-10 8038،
نتیجهتنو یا یدرسایتجامنهسیاسیوتنو یا یتش ی شاون هنیروهاایاجتماا ی اه
صورتطبینی رش توگسترهمناز هسیاسیافزود،مناز اهایكاه رصاهاصالی اروزآ 
انتخا اتورقا تهایانتخا اتی ود.رقا تهایانتخا اتیچن دههگذشته ،افرازوفرودهاای
مختلفآ درچنین ستریشکلگرفتهاستو اهواساطهپویااییوجا یتیاودتوجهاات
یکیازمسائلوضرورتهایمواجهه اچنینوضنیتیارزیا یكام

زیادیرا رانایختهاست.

کارکردها و کژکارکردهای انتخابات در ایران :به سوی تکمیل زنجیره سیاست انتخاباتی

13

وكیفاینرقا ت هایانتخا اتیوتحلیالپیاما هایمثباتومنفایآ  اراینظاامسیاسایو
اجتما یماست.


کارکردهای مثبت استقرار ساز و کارهای انتخاباتی در ایران
 پیام هایمثبتاستقرارمناسباتانتخا اتیدرایرا  سیارشنایتهش هاسات.انتخا ااتدر
ایرا ،رون نقلوانتقالق رترا هصورتینسبیشافا ،قا الپایش ینایویشاونتزدایای
كردهاستو خشقا لتوجهیازمناز ااتنیروهاایسیاسایازرهااذرصان وزرایحال
ش هان  .الوه راینرقا تهایانتخا اتیشوراها،مجلسوریاستجمهوری،در سترساازی
رایتحققرون نسبتامنظمایازگارد نخبااا وورودنیروهاایما ی اهدرو ساایت
سیاسیوتر یتسیاسایكاارگزارا موفقیاتقا المالحظاهایداشاتهاسات .اه ناوا مثاال
شوراهایشهروروستا،دردورهچهارمفنالیتیاودمجمو اادارای810هازار واواصالی
ودهاست.نتایجانتخا اتدورهپنجمینشاوراهایاساالمیشاهروروساتانشاا مایدها كاه
خش م هایازاینافرادموفق هتکارار واویتیاودنشا ن .ازجملاهآنکاه33درصا 
تركیبا وایشاوراهادر1كاال شاهركشاورت.ییاركاردهانا (یبرگازاریصا اوسایما،
.)8030/1/88نتایجانتخا اتدورهنهممجلسشورایاسالمینیزنشا میده كه13درصا 
نماین گا مجلسهشتم همجلسنهمراهنیافتهان (مشرزنیوز.)8031/81/88،تحقیقیدیاار
نشا میده كهدردورههایششم،هفتمودهممجلسشورایاسالمی ،هصاورتمیااناین
11درص نماین گا دورههایقبل همجلسراهنیافتهان .همچنایندرحاالیكاه ایشاز33
درص نماین گا مجلسنهمدررقا تهایانخا اتیمجلسدهمشركتكرده ودن ،تنها11
درص آنها همجلسج یا راهیافتنا (یبارآنالین.)8031/1/88،گارد نخبااا ناشایاز
دگردیسیصورتگرفتهدرانتخا اتریاستجمهوریدرساطو ما یریتیدساتااهاجرایای
نیزقا لمالحظه ودهاست.
همچنین ای گفتانتخا اتدرطی 13ساالگذشاتههماوارهمحملایجا ی ارایطار 
طیفوسینیازتقاضااهایاجتماا ی(ا امازسیاسای،اقتصاادیوفرهناای)،گفتماا ساازی
پیرامو آنهاونیزتخلیههیجا هاوسریوردگیدرسطحاجتما ی ودهاست .اه ناوا مثاال
انتخا اتریاستجمهوریساال ،8010رصاهیودنمااییمطالبااتطبقاهمتوساشنوظهاورو
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ازنماییآ درگفتما چپ ود(غالمرضاكاشای801-813 8018،و.)110-111درحاالی
كهانتخا اتسال ،8011رصه روزو ازنماییمطالباتم.فولمان هنیروهایحاشیهشهریو
روستایی ود.مطالباتیكهتوسشنیروهاینوظهوراصولاراحاولمفهاوم ا التاجتماا یو
شکا فقیروغنیصورت ن یش ه ود.درفواییكه هنظرمیرسی طبقهمتوسششهریو
مطالباتآ دردورا دولتمحموداحم ینژاد هحاشیهران هش هاست،انتخا اتریاسات
جمهوریسال،8031فرصتدو ارهای راینقشآفرینیاینطبقهونیروهایسیاسایموتلاف
آنهافراهمآورد.گفتما انتخا اتیاینگروهموفقش تا نهایكاهدردورههاایقبال،ذیال
گفتما  الت سیجش ه ودن راذیلمفاهیمدیاری هسودیود سیجكن .
مننایاینفراین  راینظامجمهوریاسالمی،حفرپیون هایواقنی احیااتاجتماا یو
مطالباتآ  ودهاست.نتیجهمحوریوكلی یحفرپیون  احیااتاجتماا یومطالبااتآ 
راینظامسیاسی،جلوگیریازسوزیافتنكنشهایسیاسی هسویرادیکالیسم اودهاسات.
كنشسیاسیرادیکال ه نوا ی

كنشاستراتژی

،محصولساریوردگیچاارهناپاذیراز

هاوسریوردگیها

كنشهایمسالمتآمیزاست(تیلی.)8011،درایرا  لیرغمتمامنوسا 
ونیزاحساسطیفهایماوثریازجامناهدرماوردناكاراما یدولاتهاادر ارآوردهكارد 

مطالبات،هنوزسازوكارانتخا اتیازسوی خشمهمیازنیروهایاجتما ی اه ناوا روشای
اثر خش رایپیاریتقاضاهادنباالمایشاود .اه ناوا مثاالیافتاههاایماوبدومپیماایش
ارز هاونار هایایرانیا نشا میده ندرحالیكه یشاز31درص پاسخاویا حامی
دوگزینه«اصال وض موجود»(01/1درص )و«ت.ییراساسیوض موجاود»(11/0درصا )
هستن ،ح ود10/1ازمشاركتیوددرانتخا اتریاستجمهوریسال8013سخنگفتاهو
ح ود 10درص نیزازتمایل اهمشااركتدرانتخا ااتمجلاسآتایساخنگفتاهانا (دفتار
طر هایملی813-813 8011،و.)131اینآمارنشا میده كههمچنا اكثریت االییاز
شهرون ا ،اصال وض موجودراازرهاذرمشاركتانتخا اتیممکانمایداننا  .لایرغام
نوسا هایموجوددراینآمارهادرطیساال هاای نا وافاتوییزهاادرایانحاوزه،رقام
مشاركتدرآیرینانتخا اتریاستجمهوری()8030نشا میده كهرونا ومنطاقفاوز
همچنا ت اومدارد.
هموارد اال ای دستاوردهاوسویههایمثبتدیارینیزافزود ایجاادزمیناه ارایتخلیاه
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هیجا هاوسریوردگی هایاجتما ی ،سترساازی ارایتقویاتتنلاقسیاسایوملای،ایجااد
مشیهاای
یاطرهجمنی،تحققرون جامنهپذیریسیاسی،ایجادزمینه رایدگردیسیدریش 
كال كشوری(نظیرت.ییردرسیاستهستهای) ،هبودتصویركشوردرچشمان از ینالمللایو
مخ و كرد تال  هاا ارایارائاهتصاویرییک ساتوراكا ازسیساتمسیاسایوماوارد
دیاریازجملهاینموارداست.اماسویههایمثباتوكاركردهاایساتایششا هانتخا اات،
نبای موجب یتوجهی هسویهتاری

سیاستانتخا اتیوكاركردهاایمنفایوزیاا  اارآ 

میشود.
شود.درادامه هاینا نادتوجه 


کژکارکردهای ناشی از نهاد انتخابات در ایران
انتخابات و افزایش تنازعات درونی ساخت سیاسی
ازسال 8010هاینسورون هایشکلگرفتهازمتنانتخا ات ا هطر و رجستهشا 
حههایموسوم ه«حاكمیاتدوگاناه»وشاکلداد  اهمفااهیمیچاو « خاشانتخاا ی»و
« خشانتصا ی»حاكمیتازسوی ریایچهارههاایاصاال طلابونیازاپوزیسایو گردیا 
).اینجهتگیریكال  خشهایمهمیازجریا اصال طلاب،یاود

( ب ی30-38 8013،
محملومبنایطیفوسینیازمناقشاتدرو حااكمیتیدرفاصالهساالهاایماا ین8010تاا
8011ازجملهطر ماجرایلوایحدوقلوازسویرئیسجمهاور،تحصاننماینا گا مجلاس
ششم،طر یروبازحاكمیاتومناقشااتمطار شا هپیراماو حکامحکاومتیونظاارت
استصوا یو...گردی واینسالهارا هدورانیپرازمناقشههایدامناهدار ا لكاردو نا ها
موضو اصلینق هایدرونیاصال طلبا ش  8.ایروباصال طلباا ازنهادهاایقا رتو
هق رترسی احم ینژادواصولارایا ،درحالیكهانتظارازمیا رفتنایناوناهمباحاه
وجودداشت ،هفاصلهكوتااهیایانتانش هاا اامحوریاتشاخصرئایسجمهاوروقاتدر
روی ادهاییچو نظارتمجلس رقوهمجریه،حکامانتصاابمنااو اولرئایسجمهاوردر
سال ،8011ركناریوزیراطال اتویانهنشینی88روزهرئیسجمهورونیزمناقشاتما اوم
پیرامو نحوهم یریتمذاكراتهستهایتکرارش .محموداحم ینژاد ااد ایایننکتهكاه
مستقیمازمردمرایگرفتهاستو ای  هآنهاپاسخاو اش ،ما یمحا ود اود قا رتو
 .8راینمونهرجو كنی  ه  ب ی ،یتاونیزمصاحبهمحم رضایاتمیدر یبرآنالین.8031/0/10،
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متناسبایتیاراتووظایفیود ود(فرارو.)8030/8/80،
نهایتا ای  هتنشش ی یكهدرجریا رقا تهایانتخا اتیساال8011دردرو ساایتار
جامنهسیاسیشکلگرفتاشارهكرد.انتخا اتآ سال هنحو یسا قهای ا اهفناالشا 
دامنهوسینیازدرگیریدایلیساایتارسیاسای(واجتماا ی)شا وتانشهاارا اهمرزهاای
یطرناكیرسان .درگیریهای رآم هازمتنانتخا اتدردورا  نا ازانتخا ااتساال8031
نیزنمونههایمتن دیدارد.تقا لهایم اومدركالموموض گیریهاایمسا وال كشاوری،
موض گیریهایرئیسجمهور لیه ریینهادهاینظامیونهایتاطر  حههایینظیارطار 
رگزاریرفران ومازسویرئیسجمهور(دیمااه،)8030مناقشااتیاساتكاهریشاهآ در
جریا رقا تهایانتخا اتیقراردارد.نتیجهآنکهانتخا اتدرایارا 13ساالگذشاتههماواره
مول تنشهایسختدرو حاكمیتی ودهاست.اهمیتچناینتانشهاایدرو ساایتاری،در
افزایشآسیبپذیرینظامهایسیاسیدرمقا لته یا اتدرونایو یرونای،كااهشانساجام
سایتاریوافزایشفرسایشدرو سیستمی،قرارگرفتننظامسیاسیدروضنیت ایتصامیمی
وه ررفتمنا  مومی،مس لهایشنایتهش هدرمطالناتسیاسیاست.
گسستهای شدید در فرایند سیاستگذاری و برنامهریزی
كشمکشوستیزهسیاسیواجتما یلزوماپ ی ههایمنفینیستن  ،لکه و آنهاپویاایی
ونوآوریاجتما یوسیاسیممکننخواه  اود(كاوزر.)8011،مناز ااتقا ا همنا ذیال
سیاستانتخا اتی الوه رنتایجمتن د،ضامنحفرپویاییودمی هش نیروهااواحساساات
ج ی  همتنسیاستوسیاستاذاریدولتیاست.ولیگسساتوپویااییدرساایتارسیاسای
ای  ر ستریازح اقلهایت اوم خشاستوار اش كهیصالتینسابتاانباشاتی اهسیاساتو
حکمرانی ه  .و چنینزمینهاینانتخا اتمایتوانا منبا گسساتهااییگارددكاهافاق
حکمرانیونو مواجههآ  ا رصههایحیاتاجتما یراپیش ینایناپاذیركنا ومنجار اه
شکلگیریچیزیشودكهپیترایوانزازآ  ا نوا «دولتمردد-میاناه»واتاولكاولیازآ 
8
یادمیكن .ایوانزوكولیدرتحلیلویژگیدولاتهاای

ه نوا «دولتچن خشینامنسجم»

هن وستا  ن ازاستقاللونیز رزیل،آنهارادولتهاییمیدانن كه ریال تجر ههایموفق
1. Fragmented-multiclass States
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توسنهایچو ژاپنوكرهجنو ی،نااتوا از رپااكارد یا
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دساتااهدولتایواداریدارای

استقاللنهادیازتالطماتاجتما یوسیاسی ودهان .درنتیجهدولاتهاایایانكشاورها اه
محلنفوذوتاثیرگذاریناهماننیروهایمختلفاجتماا یو ارآوردهكارد یواساتهااو
مطالباتمتناقوی لشاون كاه ارآوردهكارد آنهاامتوامنافاتكیفیاتتصامیمگیاری
حر های،انسجامزداییاز رنامهریزیتوسنهایوكاهشاثر خشیاجرای رنامههااست.این
دولتها ریال دولتهایتوسنهگارا ،ماال اهمحال«نفوذهااینااهمان»و«سااز هاای
طبقاتناهمان» لش ن كهدرآ  رآوردهكرد مطالباتمتناقضگروههایاجتماا ی اه
هزینه متحققسیاستتوسنهمنسجمواجرایموثرآ صورتگرفتهاسات.كاولی ناوا 
می كنا دروضانیتدموكراتیا

وشابهدموكراتیا

درجهاا ساومایانوضانیتتشا ی 

میشود.فرآوردهاینوضنیت ،مانسجاموگسستهایم اومدرسیاستگذاریتوسنهدر
ایندوكشور ودهاست(ایوانز.(Kohli, 2005: 10-11,،803-880 8011،
ایرا جامنهایپرشکا ومتنو استكهدرآ مناف ،مطالباتواولویتهایمتناو یاز
سوینیروهایاجتما یمطر است .ریایازایانشاکا ازچناا  مقای ریوردارنا كاه
نتیجهآنهاشکلگیریافقهاییاساسامتفاوتدرامرحکمرانایوسیاساتاذاریمای اشا .در
شرایطیكهدستااهاداریدولتدرایرا فاق استقاللنهادیموثروتثبیتش هایاساتكاه
توانن مان ازسرریزش اینتنارض هدرو سایتارسیاستاذاریوم یریتاجراییكشور
شود،سیاستانتخا اتی همحملای ارایورودوسارریزایانمطالبااتچن گاناهومتنااقضو
متنارض هسایت رنامهریزیوسیاستاذاریوم یریتكشوریمیشود.نتیجاهایانفراینا 
تزریقم اومیواستهایمتنارضوناهمانومهمترازآ شکلگیریگسساتهاایما اوم
هدرو كلیتسایتاردولتیدرنتیجاهرقا اتهاایانتخا ااتی اودهاسات.درایارا احسااس
میشودكهجهتگیریها،رویکردهاواولویاتهاایسیاساتیجریاا هاایگونااگو جامناه
سیاسی،چنا ازهمفاصالهداردكاه اادگرگاونیقا رتدرجریاا انتخا ااتی،چیازیشابیه
«انقالب»دررون سیاستاذاریتجر همیشاود.فقا ا اجماا هاایحا اقلیدراولویاتهاای
كال ملیومهمترازآ ضانفاساتقاللنهاادینظاامكاال  رناماهریازیواجارادر خاش
سیاسی،چالشهای نیادینیاستكه ا همیشودتانتاایجانتخا ااتمنجار اهگسساتهاای
اساسیومخربدر رصهسیاستاذاریكال كشورشود.اینوضنیت هیو یدرسرنوشت
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رنامههایچهارموپنجمتوسنهقا لردگیریاست.

رنامهچهارمتوسنه( )8011-8011ه نوا اولینسن ملی نا ازا اال سان چشامانا از
یستسالهتوسشسازما  رنامهدولت یااتمیومبتنای اررویکاردنهاادیوتوسانهپایا ارو
انسانیموردتاكی سازما های ینالمللیتنظیمش (درموردمبادینظاریایان رناماهرجاو 
كنی  هگزار همایش«چاالشهااوچشامانا ازهایتوسانهایارا »  ایناا.)01-00 8011،
مخالفتجریا رقیب اچنین رنامهایازآغازمشخص ود .اپایا كارمجلسششم،مجلس
هفتمكهازپایااهسیاسیواجتما یمتفاوتی ریاسته ودهمساو ااشاورایناهباا یواهاا 
اصال آ سن ش و اانجاماصالحات،نهایتاسن موردتصویبقرارگرفات(درایانماورد
رک ایساانا .)11/0/81،ااا رگاازاریانتخا اااتنهاامریاسااتجمهااوریورویكارآماا 
احم ینژادآشکارش كهدولت هلحا مبنایی اچنینسان یونهاادتهیاهكننا هآ یننای
سازما  رنامهو ودجهدچارمشکلاست.انحاللسازما  رنامهو ودجهدردولتنهمازایان
ان یشهمبنایی رمیآم كهایننهاد ه نوا متولیت وین رنامهاولتاچهاارمتوسانه،دارای
رویکردی یاانه امباادیوهویاتجمهاوریاساالمیواداماهدهنا همسایرسیاساتاذاریو
رنامه نویسیدولتپهلویاسات( ارایچناینرویکاردیرک شاهبازی،نباویومیر ااقری،
.)81-8 8010
افرارسی مو تنظیم رنامهپنجمتوسنه()8011ا المش كهقرارنیستدولتمطا ق
رنامههایقبل،سن یمفصلشامل رنامههایحوزههایمختلفرا همجلسارائهكنا .
روال 
درچریشیآشکاركهنشا دهن هتباراجتما یوسیاسیمتفاوتدولتنهام اادولاتقبال
ود ،كارت وینسن را هموسساتیدرقمونهادهایپژوهشیوا سته هآیتاهللمصبا یزدی
ونیزمجمو هفرهناستا  لوماساالمی واگاذارشا كاهگرایشاییکسارهمتفااوتازسانت
رنامهنویسیمتنار داشتن (یبرآنالین.)8011/83/83،درنهایت رنامهپنجمتوسنهكه نا 
ازجنجالهای سی ار هتصاویبرسای همچاو میراثای ارایدولاتیاازدهمحسانروحاانی
رجایمان درحالیكهطبناكارگزارا آ چن ا روییوشی هسن دولاتقبالن اشاتن .
نمونههایكوچکتریچاو سرنوشاتتلاساساتراتژیتوسانهصاننتی(()8011رکمصااحبه
سایتاقتصاادایرانای اامسانودنیلای)8031/0/8،وحتاییردتارازآ ،تاثیرپاذیریشا ی 
محتوایكتابهایدرسیازت.یردولتها(مانن دگرگونی نیاادینكتاابهاایدرسای لاوم
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اجتما ید یرستا درگذارازدولتیاتمی هدولتاحم ینژاد)نشانهایازفوای هغایات
سیاستزدهایاستكهازرهاذرانتخا اتواردفوایسیاساتاذاریكشاورمایشاود.پیاما 
كلی یاینوضنیت هنحومشخصایناستكهحركاتنظاامحکمرانایدروضانیتدائماا
ت.ییریا ن هاستومان یصلتانباشتیدر رصهحکمرانیمیشودكاهنتاایجآ درتخریاب
ینیناپذیری،نیازی هگفتنن ارد.
ا تمادوپیش 
زمینهسازی برای فعال سازی و تشدید شکاف های اجتماعی (خصوصا شکاف هاای
قومی و مذهبی)
جلبرای مومیدر سیاریازمواق  ااناشاتنهااد  ارشاکا هاای االقوهو الفنال
موجوددرجوام تحققمییا .استراتژیكم ینهایانتخا اتیندانساتهیاان انساته،اغلاب ار
م ار رجستهسازیشکا هایاجتماا یومطار كارد كان یا اییاود اه ناوا نماینا ه
طیفهاییاصاجتماا یساازمان هیمایشاود.حالاترادیکاالچناینوضانیتیمایتوانا 
انتخا اتراازمحلرقا تهایقا همن سیاسی ،همحملی ارایتشا ی شاکا هااوتنمیاق
مناز اتسیاسیواجتما یازسوینخبااا  ا لكنا .ارولهن رساو ودیویا سایناردر
مطالنهای ررویتجر ههایجنا

دایلایدردولاتهاایپسااساتنماریدرفاصاله8310تاا

8331نشا میدهن كهشبهدموكراسیها هواسطهزمینهسازی رایافزایشتنشهاایهاویتی
وتوزینیمیا گروههایمختلف ،یشتریننقشرادرشکلگیاریجنا هاایدایلایداشاته
است).(Henderson and Singer, 2000مایکلما نیازدركتااب«ساویهتاریا
تبیینپاكسازیقومی»(،)1331اثرفراین هایدموكراتیا

دموكراسای 

 ارشا تیاا یمناز ااتقاومیو

مذهبیدرنمونههای م هپاكسازیقومیدرتركیه(كشتارارمنایهاا)،آلماا ناازی(كشاتار
یهودیااا )،كااامبوب،روانا اویوگسااالویوهمچناایننمونااههااایمحا ودتردرهن وسااتا و
ان ونزیواروپایمناصر)راموردمطالنهقراردادهاست.اودراینمیا  ارنقاشنخبااا در
تش ی اد یاتوتمهی شرایشپاكسازیقومیراموردتاكیا قارارمایدها ).(Man, 2004: 8
نمونهچنینرهبرانیاسلو ودا میلوسویچناسیونالیستصرب ودكهنقاشكلیا یدرتشا ی 
فرقهگراییقومیومذهبیدر وسنیوواردكرد اینكشور هجن

.)2004: 369-372

دایلایداشات

(Man,
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ایرا  ه نوا جامنهایچن قومی-چن ماذهبیاززمیناههاایمساا ی ارایفناالشا 
شکا هایفوز ریورداراست.سوا قتاریخینشا میدها كاهنقاشنخبااا درتقویات
فرقهگراییدرتاریسنوینایرا ،كلی یاست
مکانیزمهاوچریههایتش ی یا ن هقومگرایی -
(احم ی811-803 8011،و.)031-101شواه نشا میده كهازسال 8011اهایانساو،
تال كان ی اها رایجلبرایهایقومی-مذهبی ا هش هتاانتخا ات اهیکایازدالیال
تقویتوتش ی قومگرایی-فرقهگراییدركشور لشود(مقصاودی.)8031-8030 8011،
یکیازنقاطاوباینتحولدرانتخا اتریاساتجمهاوریساال8011اتفاازافتاادومناین،
كرو یومهر لیزاده ا رجستهسازیشکا هایمذهبی،قومیومحلی،موفقیتقا لتوجهی
درجلاابرایمناااطقها

یااودكساابكردنا .جریااا اصااالحاتو ااهیصااوصحاازب

سازییواستهایقومیتیومذهبینقشیمحوریداشتهاست .اه ناوا 

مشاركتدر رجسته
مثال«لجنهالوفازاالسالمی»حز یمحلی اگرایشهای ر یدریوزستا ،فنالیتیودرا اه
نوا شایهحزبمشاركتآغازكردودرانتخا ااتمجلاسششاموشاوراهایدومشاهرو
روستا،رویکردیقومگرایاناه( اربهاادرمقا اللرهااو ختیااریهاا)رادریوزساتا پایش

گرفاات،كااهموفقیااتقا االمالحظااهای اارایآ  ااه ااارآورد( صاارنااو.)8018/81/18،در
انتخا اتریاساتجمهاوریساال8031و8030نیاز حاههاایقاومیوماذهبی،جایاااهی
محوریدرگفتما انتخا اتیجریا اصالحاتداشت.
درمتنچنینرون یاستكهدرسالهایاییر الوه رت اومرقا اتهاایسانتیموجاود
درهرمنطقهمیا طوایفمختلف،شهرهایچنا قومیچاو ارومیاه،اهاوازوزاها ا شااه 
درگیریهایقومیتیومذهبیپیرامو انتخا ااتشاوراومجلاس اودهاسات.دررقا اتهاای
انتخا اتیدرشهرارومیه،گروهیازكان ی اهارقا تهاراحولشکا كرد-تارکوشاینه-
).تالیاینگرایشرامیتوا درتاال گروهای

سنیساما میدهن (پولپرس8030/1/83،
ازنماین گا  رایشکلداد  هفراكسیو هایقومیدرمجلسدهمشورایاسالمیمشااه ه
كرد.نادرقاضیپورنماین هارومیهكهجملهفراكسیو ترکهادراظهارنظرییواها افزایش
سهمترکهادركا ینهدوازدهمش (ایرنا.)8030/1/11،احم میا ری،منااو وزیاررفااهو
نماین همجلسششمنیز نوا كردهاستكهدرجریا جلساترایزنای ارایرایا تمااد اه
كا ینهدوازدهمازق رتگیاریوكثارتا واایفراكسایو هاایقاومیدرمجلاسدهامدر
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مقایسه امجلسششمشافتزدهش هاست(می ری)8 8030،


محلیگرایی ،حامیپروری و فساد سیاسی سیاستمداران
تنه اتی نماین هپارلما اغلابدرنوساا میاا دوقطابیااصگرایایمنطقاهاییاا
كال گریملیحركتمیكنا (مقصاودیوا اراهیمآ اادی.)13-81 8033،گرچاهیا



آورد،ولیانتظارمیرودكهاومنااف محلای

نماین هآراییودراازسطحمنطقهای ستمی
راهمراستا امناف ملیپیایریكن .احزابونظامهایحز ییکایازساازوكارهایكلیا ی
رقراریچنینپیون یمیا سطحملیومحلیهستن .یکیازكارویژههایتاریخیووظایف
احزابسراسریشکلداد  هنو ی«سیاستملی»وانسجامسراسریدركشاوراساتكاهاز
طریقسازمان هیچهرههاایدارایریشاه هاایمحلایدرساازمانی ااشابکهسراساریتحقاق
مییا ( الن ل.)Posner, 1998: 79-80 -801 8011،درایرا  لایرغاموجاودیا


جریاا 

دائمیرقا تهایانتخا اتی،فق ا احزابسراسریودارایسازمان هی مومی ،مالمنوال
زرگمحلی گراییمفرطراتولیا كاردهاسات.درشارایشفقا ا سیاساتحز اینافاراد اه
صورتیطبینی رایجذبرایدرمتنشبکههایمحلیگرایانهسوزمییا ن .شواه موجاود
ازتاریسانتخا اتدرایرا نشا میده كهمناسباتكسبرایدرشرایشنبودسیستمحز ای
هایمحلی،اغلبازسرشتیحامیپرورانهومبتنی ر ا هو

ومحوریتیافتنمتنفذا درمحیش
ستا هایمنمولنظیرتنه  اهحمایات هاایقاانونی،پردایاتپاولورانات،تاامینشا.لو
همچنینجذب ودجهوطر های مرانیموردنظرحامیا استواراسات( هاار،باول8011،
031-030ن ظیمی10-81 8011،و.)11-01میتوا نشاانههااییآشاکاریازشاکلگیاری
«سیاستحامیپرورانه»رادرایرا ِسالهایاییرمشاه هكردكه ا مشکلگیاریسیساتم
حز یوتونیفجهتگیریهایجناحیدرهامتنیا هاسات(رک مقالاهاحما تاوكلیدر 
داریا 83،یرداد8.)8031
پیام هایمخربشکلگیریسیاستحامیپروراناه-راناتجویاناهدرتاال نماینا گا 
مجلس رایایجادانحرا هایمخربدررون  ودجهریازیملای،افازایشفشاار ارساایتار
وروكراساای اارایاسااتخ اموجااذبنیروهااایوفااادار ،ا هو سااتا هااایمخاارب اااوزراو
.8رک ( https://www.daraian.com/fa/paper/141-day/11597آیرین ازدی .)31/0/80

11

فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،سال هشتم ،شماره  ،91پاییز ( 31پیاپی )11

مس ولین ،وروكراسیونهایتاانحرا سیاستهایدولتی اها

داد رانات اهگاروههاای

محلیقا لشناساییاست.احم توكلیكهچن دورهدرمقامنماین هتهرا درمجلسحاضار
ودهاستنطیچن مصاحبهازا نادمخرباینمحلیگرایینماینا گا كاه ااها

تاامین

گیرد،پرده رداریكردهاسات.رویدیاارتنیا ه

یواستههایرایدهن گا محلیصورتمی
ش سیاستانتخا اتی امنولحامیپروریدرسطو محلایرامایتاوا درتشا ی  حارا 
فساااداقتصااادیسیاسااتم ارا دی ا .انتخا اااترقااا تیدارایهزینااهاسااتودرنبااوداحاازاب
سراسری،طبناافرادشخصا ای دست هتامینمالیانتخا ات زنن .درشرایطیكهجلابرای
تهاای
درسطو محلینیازمن پردایتپول،ارائهاقاالمغاذایی اهماردمفقیارونیازپردایا 
ددارد،طبناهزینههایانتخا اتی هنحوقا لمالحظهای االمایرود.

یاص هافرادپرنفوذوجو
دردورهدهممجلسشورایاسالمیرقمیما ین1میلیاردتوما ( هگفتهموی حساینیصا ر
نماین همجلس)(تا ناک)8031/1/81،و«چن میلیاردتوما »( هقول لیمحم  شارتیوزیر
سا قكشور)(تسنیم )8031/1/10،ودهاست.درنبودشفافیت ارایتاامینمناا ماالیماورد
نیاز،طبینیاستكهسیاستم ارا درمنرضفساداقتصادیفزاین هورانتجوییجهتتاامین
منا مالیموردنیازقرارمیگیرن .درگیاری ریایازنماینا گا ساا قمجلاسدرطیفایاز
ماجراهایفاسا ماالی،ضا و نا ،زماینیاواری،پرونا ههاایواردات،كوشاشآنهاا ارای
وویتدرهیاتم یریهشركتثروتمن و...درهمینراستاقا لارزیا یاست.طار مسا له
«پولهایكثیف»وورودمنا مالیمشکوکكهتوساشوزیاركشاوردولاتیاازدهممطار 
ش ننشا دهن هاهمیت حهتامینمالیانتخا اتازطریقپیون  ا ان هایاقتصادیفاس طی
سالهایگذشتهاست.درچنینشرایطیمطا قشواه ،سازوكارهایفاس ی رایتامینماالی
انتخا اتشکلگرفتهاستكهح اقلدوسیاستم اروا سته هجنا چاپ(مها یهاشامی)و
افتادهان .
جنا راست(محم رضارحیمی) هیاطرآ  هزن ا  

وعدههای انتخاباتی ،افزایش انتظارات و مشروعیتزدایی از نظام سیاسی
مشارو یتهاارنظاامسیاساایاز ااور مااومی ااهحقانیاتنظااامسیاسای،كاراما یونیااز
شایستایوسالمتكارگزارا آ حاصالمایشاود.انتخا ااتاگارازمنظاریضاامنایجااد
مشرو یت راینظامسیاسیاستازمنظریدیارمیتوان  ا هافولمشرو یتنظامسیاسای
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شااود.انتخا اااتومناز اااتدروناایآ اغلاابدوسااویه،متناااقضامااادرهاامتنیاا هدارد.
كان ی اهایانتخا اتیازی

سودرپینق گذشته ،یا تبارسازی ملکردهاونیازناكاراما ،

فاس وناشایستنشا داد كارگزارا ومتولیا دورههایقبلی رمایآینا وازساویدیاار
درپیارائهو ههاوطر مطالباتوتقاضاهایج ی .ایندوسویه هنحومشخصیمیتوان 
كاركردیمشرو یتزداایفاكن .
گرچهنظامهایسیاسی همثا اهمجمو اهاینهادیناهازافارادوكاارگزارا یاوداساتقالل
داردنولینمیتوا ازنظاردورداشاتكاه ملکاردوتصاور ماومیازكاراما ی،ساالمت
فردیوشایستایكارگزارا نهایتا هپاینظامسیاسینوشتهمیشودونو ی«تسریارزیاا ی»
دراینجاوجوددارد.شواه نشا میده كاهمناز ااتانتخا ااتیواساتفادهرقباااز«سیاسات
رسوایی» رای یا تبارسازیرقبا هنحومشخصایمنجار اهافاولذهنیات ماومینسابت اه
حاكما میشود(كاستلز .)031-011 8030،ه ناوا مثاالاثارمنااظرههاایانتخا ااتیساال
1380آمریکا رافولمشرو یتسیستمآمریکاییماوردتاكیا قارارگرفتاهاسات8.درماورد
ایرا نیز«افشاگری»مقولهای ودكه اانتخا اتسال8010ریاستجمهوریو8011مجلاس
شورایاسالمیتوسشجریا اصال طلبواردمناز اتسیاسیش ودرسالهای ن توساش
محموداحم ینژاد هركناصلیسیاستورزیسیاسیانتخا اتیوما ن انتخا اتی ا لشا .
رویهایكهحتی ایروبویاز رصهسیاسیهمچو ی

«میارا نهاادی» ارایدورههاای

ن ی رجایمان و ردامنهآ نیزافزودهش .تقریباا ا و تردیا مایتاوا گفات«سیاسات
افشاگری» ،الوه رفوای یكه رآ مترتباست،تااثیراتقا التاوجهیدرافاولا تماادو
كاهشتلقیمثبتشهرون ا ازنظامسیاسیداشتهاست.
امامناز اتانتخا اتیازجهتیدیارنیز رافولمشرو یتنظامسیاسیتااثیرمایگذارنا .
رون هایانتخا اتیاغلب اشناساییمشکالتومسائلازساویكان یا اهاوطار شانارهاو
و ههاییازسویآنهاجهتحلمشکالت،ارائهی ماتج ی و رنامههاایدارایماهیات
توزینیهمراهاست.نتیجهطبینیارائهو ههاوشنارها،شکلداد  اهانتظااراتج یا نازد
شهرون ا وافزود  ر ارودامنهتنه اتدولتدرچشمان از ماومییواها  اود.یصالت
1. The Guardian, 29 March 2016
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انباشتیطر اینشنارهاوو ههانیزوضنیتیرا هوجودمیآوردكهدرهردورهكان یا اها
مجبورن  رنامههاوشنارهایتوزینیج ی یرا رایجلبنااه مومی هسوییودمطار 
كنن .انتظارات مومیازحاكمیتدرماتنچناینو ا ههااییساایتهمایشاودوقوااوتو
ارزیا یآنهااز ملکرددولتوزیرمجمو ههایآ دقیقاا ارحسابانتظااراتشاکلگرفتاه
صورتیواه گرفت.نظامهایسیاسیدرمواجهه ااوضانیتانتظااراتفزاینا ه ،االوه ار
افزایشتوا مالیوتوزینییود ای توا وقا لیاتحکمراناییاودرا ارایپاساسداد  اه
مطالباتفزاین هافزایشدهن .مشکلآنجاستكههمهنظامهایسیاسی ههماا سار تیكاه
مطالباتافزایشمییا ن نقادر هافزایشتوا مالیوقا لیتهایحکمرانییودنیستن نضمن
آنکه ههرصورتمنا مالیمح ودن ونمیتوانن  هصورتدائمیافزایشیا نا .درنتیجاه
زمینهشکلگیریاحساس«محرومیتنسبی»فراهممیآیا .محرومیاتنسابی اه ناوا یا



احساسذهنی،درهرجامنه،تا نیازحجمشکا موجودمیا انتظاراتذهنایشاهرون ا و
دستاوردهایآنهادردنیایواقنیاست.هرچهاینشکا  ههردلیلای(ا امازرشا فزاینا ه
انتظاراتیاكااهشامکاا دساتیا ی اهانتظاارات)افازایشیا ا ،زمیناهشاکلگیاریورشا 
نارضایتیدرجامنهافزایشمییا كهازنظرگرمق مهافولمشرو یتسیستموشکلگیاری
جنبشهایا تراضیاست(گر.)13-11 8031،

ای  هاینمس لهنیزاشارهكردكهرون هایانتخا اتی اافزایش اارتنها اتدولاتو اه
تب آ  اافزایشم ایلهگراییدولت رای رآورد مطالباتهمراهن .م ایلهگرایایدولتای
همننایقرارگرفتندولتدرمنرضنق های یشتر هواسطهحوزههای ملکردیگستردهتار
است.اینهما چیزیكهجوز نایوهمکارانشدرپژوهشی()8331تاثیرآ را اررونا 
افولشا ی ا تمااد ماومی اهدولاتآمریکااسانجی ن .پاژوهشایانگاروهنشاا دادكاه
گستردهترش حوزهم ایله،دولترادرمنرضارزیا یهای مومی یشتریقرارمیده و
میتوان موجبارزیا یمنفیترشهرون ا ازنهادهاوافولا تماد هنظامسیاسایشاود.نکتاه
مهمدراینجاآ استكهگستر حوزهم ایلهدولتجهتحلمشکالتوارائاهیا مات
ه موم،نسبتمستقیمی اانتخا اتوشنارهایمطار شا هدرآ دارد.امیا هایاجتماا ی
اوبگرفتهدرجریا انتخا ات هسریوردگیهایاجتما یوتشا ی احسااسمحرومیاتدر
سالهای ن منجرمیشود.اثراینفراین  راحساس مومیدریصوصناكارام یحاكمیت
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در رآوردهكرد مطالبات،فسادسیاستم ارا و ا مصا اقتكاارگزارا ومسا وال قا ال
توجهاست).(Nye, 1997: 6-8
طیدودههگذشته،انتخا اتدرایارا مو ا انفجاارتقاضااهایاجتماا یوا االمتنها 
و حسابوكتابكان ی اها رای رآوردهكرد مطالبات ودهاست.اینو ا ههااگرچاه
ازسویكان ی اهامطر میشودولیدرنهایتنظامسیاسایرازیار ااردامناهگساتردهایاز
تنه اتقرارمیده  .هاحتمالزیادیکیازدالیلشکستپروژههایكوچ ساازیدولات
درایرا همینرون فزاین هتنه اتوحوزههایم ایلهدولات اودهاسات.رویدیاارایان
ماجرا،سریوردگیناشیازفورا مطالباتو ا م ارآوردهشا آنهاادرمو ا اجراسات.
سریوردگیطبقاتمتوسشحاامیجریاا اصاال طلابدرفاصاله نا ازانتخا ااتریاسات
جمهوریسال، 8013فارآوردهفاورا مطالبااتاجتماا یوسیاسای،تنها اتوسای جریاا 
اصال طلبو م رآوردهش آنهادررون هایدرونیسیستمسیاسی ود.درسالهای ن 
نیزهمیناتفازدرحوزهمطالباتاقتصادیرویداد.احم ینژادكه هنحومشخصمحصول
رجستهسازیمنوالتمنیشتیودوگانههایپیرامو آ  ود.مس لهایكهدراین یننبای  اه
آ  یتوجه اودآ اساتكاهشاهرون ا ایرانایدرساال ،8031اراسااسهماا ذهنیاتو
انتظاراتسال 8011هقواوتدریصوص ملکردنظامسیاساینمایپردایتنا وساالهاای
رونقنفتیوتوزی رانت ظیمنفت،انتظاراتاززن گیومطالباتازنظامسیاسیرا اهنحاو
فوزالنادهایافزایشداده ود.سیاستم ارا نورسی هطبناسخنیود اجامنهرا ای  رمبنای
همینانتظاراتوتصوراتتنظیممایكردنا .ازایانرو اودكاهدرساالهاای نا  لایرغام
مح ودیتهای ودجهای،دولتحسنروحانی هجایكاهش ملکردتوزینیدولات ،ارای
حفرموقنیتیود ،ردامناهسیاساتتاوزینیافازودو اهجاایآ ازحجاموساهم خاش
تزداییاود ،نا 
زیر ناییو مرانی ودجهكاستهشا تااانتخا اات االوه ار نا مشارو ی 
ض توسنهاینیزداشته اش .


انتخابات ،تشدید عملکرد توزیعی و بعد ضدتوسعهای انتخابات
شواه تجر ینشا ازتاثیرگذاری االیشنارهایتوزینیدرافزایشتمایلشهرون ا  اه
مشاركتسیاسیدارد(منمار .)111-110 8038،ههمینیاطرسیاستم ارا وتصمیمگیارا 
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درجریا ا المشنارهاوتنه اتیوداغلب رشنارهایتوزینیمتمركزمیشون .هماانطور
كااهفرانساایسفوكویامااادر ررساایتجر ااهیونااا وایتالیااا نااوا مایكنا ندرجااوامنیكااه
دموكراتیزاسیو و سشسیاستانتخا اتیپیشازدولتساازی(شاکلداد  اهیا

دساتااه

دولتیق رتمن ودارایاستقاللنهادی)شکلگرفتاهاسات،سیاساتم ارا واحازابسیاسای
تمایلدارن تاازمنا  مومیواستخ امدر خشدولتی ه نوا ا زاری رایحاامیپاروری
ویری وفاداریاستفادهكنن .نتیجهاینرویکردهاافازایشما اومهزیناههاای ماومیونیاز
انبساطدائمی خشدولتیدراینكشورها ودهاست.ازنظراواصلیترین امال حارا هاای
اقتصادیجنوباروپادرهمینمس لهنهفتاهاسات(فوكویاماا.)801-831 8030،رویدیاار
اینتش ی  ملکردتوزینی اه

حامیپروری،تونیففراین توسنهملیاست.درشرایش

مح ا ودیتمنااا مااالیدولاات،طبیناایاسااتكااهتصاامیمگیاارا وسیاسااتم ارا درمرحلااه
پاسخاویی همطالباتتوزینی ،هسویصار مناا محا وددولات ارای ارآوردهكارد 
مطالبات(كهدرذهنیت موم ل هحقیطبینیش هاست)گرایشپی امایكننا .درنتیجاه
هموارهشاه انحرا منا مح ودازسرمایهگذاریهایزیرساایتیماوردنیااز ارایتوسانه
ملی ،هسویپاسخاویی همطالباتتوزینی مومهستیم.نتیجهاینفراین تش ی یا ن هكه اا
انتخا اتگرهیوردهاست،افزایشم اومهزینههایجاریدولاتو ا لشا ایاننهااد اه
ماشینتوزی رانتدرایرا است.
نمونهجالبتوجهاینتنه اتتوزینیورون انباشتیوغیرقا لكنترلآ رامیتوا در
ماجرایپردایتپولنق  همردممشاه هكرد.هستهاصلیشنارانتخا اتیمها یكرو ایدر
انتخا اتسال8011مبنی رپردایت13هزارتوما  ههرایرانیدرآ سالا ت اغیرقا ل اور
تلقیش هوموردطننه سیاریقرارگرفت(درماوردمااجرایشاکلگیاریایان رناماهرک 
الف8.)8011/1/10،نتیجهانتخا اتورایغیرقا ل اوركرو ی سیاریرا هرایآوریچناین
و ههاییآگاهوهوشیاركرد.درمناظرهمنرو نماینا گا اقتصاادیهاشامیرفسانجانیو
احم ینژاد ه نوا دوكان ی ایراهیافته هدوردومانتخا اتنمحما یاو چهارهو ا ه
دادكهدرصورتپیروزیاحم ینژاد ،ههارایرانای ااالی81ساالماهیاناه13هازارتوماا 
.8سایتالف(ك یبر )13001آیرین ازدی 31/0/80
http://old.alef.ir/vdcguw9x.ak9y34prra.html?2wml
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پردایتیواه كرد.درمقا لنیزمحم  اقرنو ختدردقیقاهآیارمنااظرها االمكاردكاه
هاشمیرفسنجانیدرصورتپیروزی ههرایرانی833،هازارتوماا پردایاتیواها كارد.
پیروزیاحم ینژاد اشنار«آورد پولنفت رسرسفرهها»ا نادج ی ی اهسیاساتتوزیا 
پول اه

یری وفاداریورایداد.اونهایتادررون اجراییش قاانو حاذ یاراناههاا

(پائیز،)8013محملقانونیچنینپردایتمستقیمیرایافت ،ااهارپیشانهاد ا یلیمخالفات
كردوحتیدرسالهای ن ازاجرای ن هایقانو ه فمن ییارانهمبنی رحاذ تا ریجی
رییگروههاازرون دریافتیارانهطفرهرفت .اكناررفتناحم ینژادامامیرا پردایات
نق یازمیا نرفت .ا لش «لطف»یارانهنق ی ه«حق» موم،درانتخا ات8031تقریباا
همهكان ی اها رتنه یود رایت اومسیاستیارانههاینق یتاكیا كردنا .درساالهاای
ن ،دولتیازدهم لیرغما المچن ین ارهمبنی ركمبودمنا مالیو«مصیبت» اار اود 
مو پردایتیارانهها ،اآگاهیازحساسیتافکار مومی همسا له،حتایازاجارایقاانو 
مصوبمجلسمبنی رحذ ده های ریوردارازلیساتدریافاتكننا گا طفارهرفات.
نهایتا انزدی

ش مو انتخا اتریاستجمهوریدوازدهام،دولاتمساتقر ااآگااهیاز

استراتژیمخالفا یودمبنی رسرمایهگذاری رجلباقشارآسیبپذیر ،ریال میلواقنای
یود هسیاستتوزی پولا نادج ی ی خشی  .الوه ارافازایشحقاوزومزایاایدریاافتی
ازنشستاا كشوریولشکری،دولتدرقانو  رنامهششمتوسنهو ودجهسال30ن نا هایی
راگنجان كهمطا قآ مستمریدریاافتییانوارهاایتحاتپوشاشكمیتاهاما اداماام(ره)
(جمنیتیدرح ود1میلیو نفر)وافرادتحتپوشش هزیستی(جمنیتایدرحا ود1میلیاو 
نفر)تاسه را رافزایشمییافت.این رنامهكه اه

ینثیسازیشنارمخالفا دولاتمبنای

رتمایلدولت هحذ یارانه هاینق یونیزشانارهایمطار شا هازساویآنهاامبنای ار
افزایشرقمیارانههامطر ش ه ود،ازا ت ایسال8030اجراییش .حتیاجرایایانقاانو 
نیزدررون شنارهایتوزینیتوقفایجادنکردوكان ی اهای القوهونهااییا ا ادیماا ین
افزایشسه را رییارانههاتا113هزارتوما رادرشنارهاییاودمطار كردنا .ایانرونا 
افزایشتنه اتدرحالیاستكهدولتایرا تازما ناار ایانمقالاهرقمای ایشاز013
هزارمیلیاردتوما یارانهنق ی همردمپردایتكردهاست.
نمونه االنشا دهن هرون  مومیایاستكه راساسآ هرانتخا ات ادورج یا یاز
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افزایشهزینههای مومیدولتهمراه ودهاست.افزایشهزینههای مومیدروضنیت ا م
رش درآم هایدولت،گرچهدركاهشنا را ریوفقردركشورموثر ودهاست(ی اپرست
وداودی.)13-01 8031،ولیرویدیاراینماجرانكاهشهزینههای مرانیوزیر نااییو
توسنهایدولت ودهاست.درتحلیالساهم خاشجااریو مرانایدر ودجاهریازیساالیانه
مشخصمیشودكهدرفاصلهسال8010تا ،8031خشجاریكشوردائمادرحاالافازایش
سهمیوداز ودجه ودهاستنحالآنکه ودجه مرانیدرحالافاول اودهاسات .اه ناوا 
مثااالدرحااالیكااه ودجااه مراناایكشااوردرفاصاالهسااالهااای8010تااا(8013دورهرشا 
درآم هاینفتی)هیچااهاز03درص كل ودجهكمترنبودهاست،اینرقمدرسال 8031اه
81درص كاهشیافتهاست.ایندرحالیاستكههزیناههاای ماومیدولاتهماوارهرو اه
رشا  ااودهاساات( اارایآمااارمقایسااهایرک،یبرگاازاریفااارس.)8030/8/10،ایاانآمااار
نشا دهن هآ استكهدولتها اه

تامینرضایتكوتاهم تشهرون انیكه ه ملکارد

توزینیدولتی«ا تیاد»پی اكردهان نضرورتهایدرازما تمر اوط اهسارمایهگاذاریهاای
زیر ناییرا هحاشیهران هان .فراین یكهدرمیا م توكوتاهما ت اهمنناایافاولفراینا 
توسنهاقتصادییواه  ود.


انتخابات ایرانی و ضرورت تکمیل زنجیره نهادی سیاست انتخاباتی
آسیبشناسیفراین انتخا اتی اه درکسویههایتاری ونتاایجمخاربحاصالاز
آ وارائهراهباردسیاساتی ار ایما یریتایانفراینا ،ضارورتیاساتكاه ااها
فراین هایدموكراتی

 هباود

صورتمی گیرد.ایان حاهدرراساتایچیازیاساتكاهدراد یاات
1

8

دموكراتیزاسیو تحت ناوا «تنمیاقدموكراسای» وارتقاای«كیفیاتدموكراسای» مطار 
میشودكهه


آ آسیبشناسی اه

اصال رونا

هااسات .(Diamond and Morlino,

شناسیصورتگرفتهدراینمقاله،چاونهمیتوا  هحلایان

 )2005: 20-31اتوجه هآسیب
چالشهاپردایتق

ازچشامانا ازنظریااهكاااركردی،انتخا ااات ااه ناوا یا

نهاااد،درپاسااس ااهیا

نیاااز

كاركردییننیمسالمتآمیزكرد فراین رقا تسیاسیوساما داد  همشاركتتودهایدر
1. Deepening Democracy
2. Quality of Democracy
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سیاستشکلگرفتهاست.اما رگزاریانتخا ات هنحواثر خشوكارام یودنیازمن ایفاای
كاركردهاییاستكهانتخا ات و تامینآنها،نمیتوان  هه

اصالیما نظرازطراحای

آ دستیا .انتخا اتنیازمنا تحقاقكاركردهااییچاو  هیناه اود گازینشكان یا اها،
منصفانه ود رون تائی صالحیتكان یا اها،نظاارت ایطرفاناهوقانونمنا  اررقا اتهاای
انتخا اتی،اطال رسانیویبررسانیحرفهای،آگاهیازدیا گاههااونظاراتماردم،تبلی.اات
سیاسیآگاهی خشومنتبار،تاامینماالیانتخا اات اهصاورتساالم و...ازجملاهنیازهاای
كاركردیی
ه

انتخا اتهستن  .و تامینایننیازهایكااركردی،نمایتاوا انتظاارتحقاق

زمینههااییا
 الینهادانتخا اتراداشت.ازاینمنظر،تامینلوازموپیش 

انتخا اات،

مستلزمتاسیسواستقرارنهادهاییاستكهقادر اشن كاركردهاایماوردنظرراتاامینكننا .
نهادهاییچو سیستمحز ینهادینه،سازما هایمردمنهادما نینیرومنا ،نظاامتاامینماالی
شاافا ونهادینااه،نهادهاااینظااارتی اایطاار ،نظااامرسااانهایمتکثااروق رتمن ا ،نهادهااای
نظرسنجی یطر ومتنه  هرو  لمی،كم ینهایانتخا اتیحرفهایوشناسنامهدار،نظاام
ال یگریقا همن وتحتنظارتدولتی،نظامنظاارت ار ملکاردمنتخباینو...ایانیارده
نهادهادرپیون  ایک یار،چیزیرامیسازن كاهمایتاوا آ را«زنجیارهنهاادیانتخا اات»
نامی .درحقیقتمطا قاینای ه،انتخا اتی

نهاد سیشنیستكهصرفامح ود ه رگازاری

انتخا ات اش  ،لکهنهادیاستكهدرذیلیوددر ردارن هیردهنهادهاییاستكاههریا



كاركردیراایفامیكنن ونیازیرا رطر میكنن .كاركردهاییكه رایتامینپیشنیازهاا
ولوازمی

انتخا اتموفقضرورتدارن .ایننهادهادرپیون ارگانی

تحققه

 الینهادانتخا ااترافاراهممایآورنا .ازایانناااه«سیاساتانتخا ااتی» ایا 

همچو ی

 اایکا یار،امکاا 

8

«زنجیرهنهادی» تلقیشودكهاجازایآ درپیونا  اایکا یار«،قوا ا  اازی»

حاكم ركلیتفراین انتخا اتراشکلمیدهن ( ارایایا هزنجیارهنهاادیرک 
.)2018طبینیاستكهدرصورتفق ا یا

Krishna,

یااچنا نهااددرایانزنجیاره اههامپیوساته،

رگزاریانتخا ات اناواقصونارساایی هااییهماراهیواها  اودكاهمولا كژكاركردهاای
پیش ینینش هیواه  ود.

ازایننااهطبینیاستكهدرنبودی

سیستمحز ینهادیناه،ایفاایكاركردهااییچاو 
1. Institutional Chain
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گزینشكان ی اهایصاحبصالحیت،تنها منتخباین اهپاساخاوییدرمقا ال ملکردهاا،
رقا تهایانتخا اتیشفا وحرفهایو...دچارایتاللیواه ش ،افراد هصر پیونا های
محلیوزدو ن هایغیرشافا واردرقا اتانتخا ااتییواهنا شا نصاحنهسیاسای ااتنا د
یضا طهكان ی اهارو رویواه ش ومنتخبین هجایتنه اتملایودرازما ت،تنها ات
محلیوكوتاهم تیواهن داشت،و ه هاایپوپولیساتی ا و پشاتوانهارائاهیواهنا كارد
ا و آنکااهناراناایازپاسااخاوییداشااته اشاان .همچناایندرنبااودسااازوكاریمشااخصو
قا همن  رایتامینمنا مالیموردنیازانتخا ات،طبینیاستكاهمناا ماالیازشایوههاای
غیرمشرو ،زدو ن  اق رتمن ا محلی ،ابستانی،ایجادپیون  اپاولهاایكثیافو...تاامین
یواهن ش .درنبودنهادهاینظارتی ی طر ،مسا لهنظاارت اهجاایحالمسا له،یاود اه
موضو ی رایمناقشهطرفیند اوا ا لمایشاود.درنباودیا

نظاامنظرسانجیحرفاهایو

یطر ،افرادوگروههایرقیب،منیاروشایصی رایاطاال یاا یازاولویاتهاایماردمو
همچنینآگاهیازمیزا محبو یتیوددرجامنهنخواهن داشتوچه سا اراسااسارزیاا ی
غلشومتکی هاطال اتغلش،یودراپیاروزمیا انی اننا كاهدردنیاایواقنای ازنا هآ 
ودهان .

خش م هكژكاركردهاییكهدراینمقاله هآنهاپردایتهش ،ناشیازفقا ا توجاه اه
ایننکتهاستكاهتحقاقاها ا كاال ماوردانتظاارازایجاادنهاادانتخا ااتدرجمهاوری
اسالمیایرا تنهازمانیممکنیواه ش كه ههمهالزاماتسیاستانتخا اتیكاراما توجاه
شود.میتوا گفتشکلداد  اهیا

سیاساتانتخا ااتیموفاقوغلباه اركژكاركردهاای

مطر ش هدر اال ،یشازهرچیزنیازمن آ استكه الوه رتمركازصار  ار رگازاری
انتخا اتمنظموم اومورویههاوسازوكارهایمر وطه،حركتیتکااملیدرراساتایتکمیال
زنجیرهسیاستانتخا اتیورف یالءهایموجوددراینزنجیرهآغازشاود.واقنیاتآ اسات
سیاستانتخا اتیدرایرا نیازمن سیستمحز ینهادینه،قوا ورویههایشفا تاامینماالی،
سیاستزداییوتقویاتاساتقاللنهاادینظاام رناماهریازیواجرایای،كم اینهاایحرفاهای
انتخا اتی،وجودنهادهاینظرسنجیمنتبر،شبکهنهادهایم نیفنالوناظر(همچو نهادهاای
دانشااهی،رسانهای،مطالناتیو )..ه نوا میانجیرا طهكنشارا سیاسیوشهرون ا ،نظاام

رسانهایمناسب،نظامال یگریقا همن می اش .فق ا ،ضنف،نارساایییااكیفیاتپاائین
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ازایننهادهایزیرمجمو هسیاستانتخا اتی،مایتوانا  ا اهافاتكیفیاتسیاسات

هری

انتخا اتی،كاهشكاركردهایمثبتوموردانتظارازآ ونهایتاافزایشكژكاركردهایناشی
ازآ  رایكشورونظامسیاسیشود.ازاینرو خشمهمایازنارسااییهاایپایشآما هدر
انتخا اتدودههاییرایرا  ،م تامحصول ایتاوجهی اهسرشاتزنجیارهاییا

سیاسات

انتخا اتیكارام است.زنجیرهایمتشکلازمجمو هایازنهادهاكهدرپیونا یارگانیا
یک یار،كاركردهایموردنیااز اراییا

 اا

یكننا  .ا و چناین
نظاامانتخا ااتیراتاامینما 

ناصری،طبنااانتظااركااهشآسایبهاایتشا ی یا نا هناشایازرقا اتهاایانتخا ااتیدر
جمهوریاسالمیممکننخواه  ود.
همانطوركهفرانسیسفوكویامااوگاریكااكسدرمطالنااتیاود اررویدموكراسای
آمریکاوانالستا نشا میدهن ،رقا تهاایانتخا ااتیوساازوكارهایدموكراتیا
كشورها رایم تیطوالنی(ازا ت ایقر ناوزدهمتاادورا  ایندوجنا

درایان

)ازچاالشهاای

نیادینیرنجمی رد.گذارازاینچالشهادرمتنتحولینهادیصورتگرفتكاهنتیجاهآ 
شکل گیاریزنجیارهنهاادیكاراما  اودكاهسیاساتانتخا ااتیدرماتنآ  مالمایكارد.
سازما یا ینهادهایم نی،تکوینونهادینهش سیاستحز ای،اساتقرارقوا ا مشاخصو
روشن رایكسبحمایتمالیتوسشكم ینها،استقرارنهادهاینظرسانجیمساتقلومنتبار،
نظامرسانهایرقا تی،اساتقاللیاا ی وروكراسایدولتایازرقا اتهاایسیاسایازجملاهایان
تحوالتنهادی ود.می توا گفتهرچاهایانزنجیارهنهاادی،تکامال یشاترییافتاهاسات،
كارام یدموكراسیوساازوكارهایانتخا ااتیافازایشوپیاما هایمنفایآ كااهشیافتاه
است.
طراحا سازوكارهاینهادی،ضمنآنکه ای  اهانطباازساایتارنهاادیطراحایشا ه اا
ویژگیهاییاصآ جامنهونظامسیاسیتوجهداشته اشن ندر ینحاال اهایاننکتاهنیاز
ای توجهكنن كهكاراییی

نهادیاصدرمتنی

زنجیرهنهاادیتاامینمایشاودكاه اا

فراهمآورد الزاماتموردنیاز،شرایشموفقیاتآ نهاادیااصرافاراهممایآورنا  .ا و 
توجه هاینكلیت،ی

نهادیوبكهدركشورینتایجودستاوردهایمثبتی ه ارمیآورد،

درمحیطیدیارنتایجیمنفیومخربایجادمیكن كهموردانتظارنبودهاست.
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استنولای رناماهریازی ارایكااهشپیاما هایمنفایموجاودو

تقویااتسااویههااایمثبااتانتخا ااات،ضاارورتیكلیاا ی اارایارتقااایكیفیااتفرایناا های
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