
 (03)شمارهپیاپی8031پاییز،03،شمارهتمهشهایراهبردیسیاست،سالپژوهشفصلنامه

 

 

 
 

کارکردها و کژکارکردهای انتخابات در ایران: به سوی تکمیل زنجیره 

 سیاست انتخاباتی
 

 1حجت کاظمی
 

 9/1/1931پذیرش:  -11/5/1931دریافت: 
 

 چکیده
ایاجتمااا ی ا ااهشاا هتاااهااتکثریااا یسااایتسیاساایوفنااالشاا  شااکا 

هاایرقا اتازایتشا ی یا ن هفراینا شااه گذشاتهدهاهدوطیاسالمیجمهوری
تاریا هایایرا ،سویهدرانتخا اتمثبتكاركردهایتمامكناردر. اش انتخا اتی

 ا اهافازایشتناز ااتاغلبایرا انتخا اتدر.استش هشنایتهكمترفراین این
سیاسااتاذاری،فرایناا درشاا ی  ساایارهااایانقطااا ایجااادسیاساای،دروناایسااایت

هاایشاکا یصوصاا)اجتماا یهاایشکا تش ی وسازیفنال رایسازیزمینه
پاروریوورزیمبتنی رحاامینو یسیاستگیریوهمچنینشکل(مذهبیوقومی

منفایپیاما هایتریناصلیازیکیاما.استتش ی فساداقتصادیسیاستم ارا ش ه
 اانقاشزدامشارو یتنقاشایان.اساتانتخا ااتزدایمشارو یتفراین ،اثاراین

لحاا ازا ناادیچنایندرک.اساتیاوردهپیونا ایارا درانتخا اتایض توسنه
ساازوكارهایكیفیاتارتقاای ارایتاال ودموكراتیا فراین هایشناسیآسیب

اصاال  ارایمقالاهپیشانهادیچارچوب.است ریوردار االییاهمیتازانتخا اتی
 اش .می«انتخا اتیسیاستنهادیزنجیرهتکمیل»مسیر،سیاستاذاریدرراستای

 
زدایای،توسانه،زنجیارهسیاستانتخا اتی،كژكااركرد،مشارو یتواژگان کلیدی:

نهادی

                                                                                                                                             
hkazemi57@ut.ac.ir.استادیار لومسیاسیدانشااهتهرا 8



 (11)پیاپی  31 اییزپ، 91شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 11
 

 مقدمه
ایكاهناز اهپایا  ارایكساب،ا ماالوحفارقا رتاسات،مسیاست،رون مناز ه ی

توان  هآساانی اهداماا یشاونت .لطا .ازایانجهاتهماوارهكنتارلفراینا مناز اهومی

ایمحااوری اارایجواماا  ااودهاساات.انتخا ااات،یکاایازآمیاازكاارد آ ،دغ غااهمسااالمت

من كرد مناز هسیاسی ودهاسات،الااوییكاههایطراحیش ه راینهادمن وقا  هشیوه

(Robinson, 1997: 16-25).یآ درمناطقمتن دیازجها سانتیضابششا هاساتهانمونه

 هاینسو( هت ریج ه81هایدموكراتی )قر اینالاودردورا مناصرودررون انقالب

اسلوبمطلوبومشرو كسبق رتسیاسی،حفریات.ییرآ   لش .ساازوكارانتخا اات

زدایایومنا تركارد مناز اهسیاسای،یشاونتقالبی رایقا  هدرحقیقتچیزیجزایجاد

 ینیسایتنآ نیست. الوه ارمزیاتكلیا یفاوز،مزایااییچاو جلاوگیریازقا لپیش

ساازی ارایطار ایازگرد نخبااا ،زمیناهایستاییسیاسیوشکلداد  هفراین نهادینه

ماتتحققوتثبیتمفهومشهرون یم ر ،افزایشتقاضاهاینیروهایاجتما ی،انطباز االزا

وتقویتتنلقملیوشهرون ی،جلوگیریازرادیکالش  تقاضاهایاجتما ی ا هش هتاا

هزینااه،مطلااوبومشاارو  اارایمناز ااهسیاساایوگاازینشانتخا ااات ااه نااوا الاااوییكاام

 ,Posada-Carbó).  اشا كارگزارا سیاسیازمشارو یت ااالییدردورا ج یا  ریاوردار

1996: 1-16, Caramani, 2000: 47-65)،امادموكراسایوانتخا اات اهماننا هارنهاادانساانی

-شهرهای استانیدریونا تاادولات-پیام هاونتایجیهمیشهمثبتدرپین ارن ،ازدولت

درجریا  اودههایتاری حکومتدموكراتی هایم ر ، حهپیرامو ا نادوسویهملت

انا ،است.گرچهگروهیاینا نادرا اه  نفیمطلو یتالاویدموكراتی  رجستهكرده

شناسیوارتقاایكیفیاتحکمرانایدموكراتیا گروهیدیارچنین حثیرا اه  آسیب

كنن .مطر می

ا ااتیوهاایانتخایازرقا اتجمهوریاسالمیایرا طیدودههگذشته ارونا شاتا ن ه

هایناشیازآ رو رو ودهاست.دركنارهمهنتایجمثبتحاصلازایانرونا ،مسا لههیجا 

هایمنفاییاالی اشا نچنانکاهازتوان ازسویهانتخا اتوسیاستانتخا اتیدرایرا نیزنمی

قارارهایمنفیاینرون درنزدنخباا و ماومشاهرون ا ماوردتوجاهم تیقبل،فرآورده

 نا یكارد توا  هصورتزیارصاورتگرفتهاست. ااینمالحظهپرسشاصلیمقالهرامی
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هایانتخا اتیطیدودهاهگذشاتهدركنااركاركردهاایمثبات،چاهپیاما هایتش ی رقا ت

منفاایومخر اایدرپاایداشااتهاسااتقتااالیمنطقاایچنااینسااوالین حااهپیرامااو چاااونای

 اشا ،موضاو یكاهدرحیطاهیدرراستایكاهشاینپیام هامایریزیوسیاستاذار رنامه

گیرد.سیاستاذاریانتخا اتوطراحیمطلوبنظامانتخا اتیقرارمی


 پیشینه تحقیق
هایتاری دموكراسیومقولهدرهمتنیا ه ااآ یننایهاوسویهمباحثهپیرامو نارسایی

ایكاه یمو لمسیاستج ی است، هگوناهنهادانتخا ات، حثیق یمیدردانشسیاسیق

 كتااب8018(،ارساطو)8013شای احصایآ دراینمقالهممکننباش .سقراط،افالطاو )

(،الاویحکومتیمبتنای ارگازینشكاارگزارا حکاومتی831-813 8008سوم(وفارا ی)

تاوجهی اهیتاوده، ایتوسش امهرا هواسطهدرهمتنی گیآ  ااتایاتوتاازامیاالفاور

انا .درنکاوهشكارده«دماگوژیسات»یاافتنسیاساتم ارا مصالححقیقیجامناه،محوریات

ایهموارهماوردتنی گیانتخا ات اچالشی هنامپوپولیسم،مقولهدورا ج ی نیزیطردرهم

(.مطالناااتزیااادی ااررویفسااادجاااریدرPasquino, 2008: 15-17)تاكیاا  ااودهاساات

فراین هایانتخا اتی)جلبنظرحامیا مالیتوسشكان یا اها،یریا رایشاهرون ا ،تقلاب

گیار،انتخا اتی(وناشیازآ )مانن پیون میا حامیا مالیانتخا ااتیوسیاساتم ارا تصامیم

 ,Casas-Zamora, 2005:16-23).پااروریسیاسااتم ارا و...(صااورتگرفتااهاسااتحااامی

Marzilli, 2003: 48-61)تاوجهیهاایدیااری ارتااثیررونا هایانتخا ااتی ار ایپاژوهش

(،8031هااای نیااادینسیاسااتومصااالحدرازماا تملاای)لیاا من،سیاسااتم ارا  ااهضاارورت

سازی رایپاكسازیپراكنیقومیونژادی،تش ی یشونتكالمیو  نیونهایتازمینهنفرت

.گروهایازپژوهشاارا  ارنقاشانتخا ااتدرصاورتگرفتاهاسات(Mann, 2004)ناژادی

پیتار(.8011انا )هاانتیاتو ،تاكی كرده«پرهتوریانیسمسیاسی»كاهشثباتسیاسیوظهور
اثرمخاربرونا هایانتخا ااتی ارافاتكیفیاتحکمرانایو اهتبا آ اتولكولیوایوانز

 وساتا و رزیالراماوردایچاو هنكاهشامکا تحققتوسنهدرجواما درحاالتوسانه

فوكویاماا اامطالناهتجر اهیوناا وایتالیااKohli, 2005).،8011ان )ایاوانز، ررسیقرارداده

سازیموثریصورتنارفتهواساتقاللنهاادیساایتارهایمنتق استدرجوامنیكهدولت
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وریوكااهشپرتوان موجبتقویتحامیهایانتخا اتیمیدولتیضنیفاستندموكراسی

هاایزدایرقا ات(.جاوز نااینیاز اراثارمشارو یت8030كاراییدولتشود)فوكویاما،

(Nye, 1997). انتخا اتیدرایاالتمتح هپردایتهاست


 نا یوتحلیالدراینمقالهسنیش تاازمطالناتصورتگرفتهدراینحوزه رایدسته

ایازآ جهاتضارورتداردستفادهشود.چنینمطالنههایتاری انتخا اتدرایرا اسویه

هاایتاریا مناز ااتانتخا ااتیصاورتكهدرایرا مطالنهمساتقلی اررویا ناادوساویه

نارفتهاست.


 چارچوب مفهومی
تن ادیازفالسفهو نیادگذارا  لوماجتما یج ی ازجملهماكیاولی،ویکاو،اسامیت،

هایانسانیتوجهداشاتن .اماا ارای ینینش هكنشیجنایواستهوپیشماركسوپارهتو هنتا

8«نتاایجنایواساته»ماكسو ركهسختدلبساتها ناادتراژیا حیااتانساانی اود،موضاو 

ایكلی یدرتحلیلاجتما ی ود. رهمیناساسو ركوشای هایااق اماتانسانیمس لهكنش

چو نظامی میقامادی ای  ه ناوا نتیجاهنایواساتهكانشداریهمتانشا ده كهسرمایه

-Merton, 1936: 894, 902) هایراستكیشموردتحلیلقرارگیاردكشانهپروتستا ریاضیت

(. الوه راین،و ر هنتایجنایواستهوپیام هایمنفی)دركناارپیاما هایمثبات(ایجااد904

ودرتحلیل وروكراسیما ر  اه ناوا یکایاز ناصارنهادهایاجتما ینیزتوجهداشت.ا

هااییاود،هااو رتاریكردكاهایاننهااد اهواساطهویژگایكلی یدنیایج ی ، نوا می

هااایاجتمااا ی،افاازایشكاااراییوساااالری،كاااهشتفاااوتپیاماا هایمثبتاایچااو شایسااته

ساا قهراممکانكارده یاثر خشیحکمرانی،ثباتسیاسیواجتما یودسترسی هی مات

هاااستنولیدر ینحالسویهتاری ونتیجهنایواستهآ ،پیام هاییچو قرارداد انسا 

كاریوكااهشپاساخاوییو... اودهگیریسلطهدیوانساالرا ،پنها ،شکل«قفسآهنین»در

 ریدرگیریو(.درحقیقتجهت101-111 8030و ن یکس،101-111 8011است)و ر،

هاونهادهایانسانیودرنظارگارفتن حهنتایجنایواسته،د وت هدرکچن گانایكنش

همزما پیام هایآشکاروپنها ،ان یشی هش هوان یشی هنشا ه،مثباتومنفایآنهاا ارای
                                                                                                                                             
1. Unintended Consequences 
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جوام  ود.

وشناسیكاركردیتج ی نظرطلبانهیودكوشای تاامسا لهنتاایجدرجامنهرا رتمرتو 

هاونهادهایموردنظرو رراواردنظریهكاركردگرانمایا .پیام هاینین یشی هومنفیكنش

ان یشاانه،شناسیكاركردگرایپارسونزی، هنحوییوشبینانهوالبتاهساادهدرحالیكهجامنه

هااونهادهاایتنها ركاركردهاایمثباتان یشای هشا هوآشاکارحاصالازرفتارهاا،نقاش

تارازمفهاومكااركرد) اهمنناایكرد،مرتو كوشی تادركیچن  نا یا یتمركزمیاجتم

هاونهادها(ارائهده .مطا قدرکاودركناركاركردهایان یشی هشا ه،پیام ونتایجنقش

ایازهااونهادهاایاجتماا ی،مجمو اههاا،نقاشموردانتظار،آشکارو یا حاصلازكنش

است. االوه ارتفکیا فاوز،« رمالش  »قا لشناساییو«پنها » یشی هوكاركردهاینین

كردكهنهادهایاجتما یدركناركاركردهایمثبتیودمرتو  ریال پارسونز نوا می

توانن كاركردهایمنفیومخاربنیازداشاته اشان .مرتاو ازایانپیاما هاتحات ناوا می

كاركردهاایمثبات ارنتاایجماوردانتظاارناشایازاساتقراروكرد.اگاریادمی8«كژكاركرد»

كردكهتحققآنهاضاامنحفارتناادلو قاایسیساتمهاینهادهاییاصیاشارهمیفنالیت

 یناینشا هاقا امیاااساتقرارنهاادییواه  ودنكژكاركردها هنتایجمنفینایواستهوپایش

هاییدردرو سیستمكاال اجتماا یهاوآسیبلیاصاشارهدارن كهدراثرآنها  متناد

هایآ ایجادیواه ش .طبینیاست اهتبا سانتكااركردیكاه اه لالوسیستمیایرده

شاودنمرتاو نیاازشناساانهناریساتهماای وامالایجاادكننا ه اا متناادلازموضانیآساایب

ایغلباه ارآنهااوارتقاایشناسانهو اه  ارائهراهای اركژكاركردهاراازموضنیآسیب

-813 8031داد)كاوزروفلا ،ناریستوموردتحلیلقرارمیكاراییسیستماجتما یمی

(.010-011 8031،ریتزر،810

مرتااو درچناا مطالنااهمااوردیكوشاای تااانهادهااایاجتمااا یراازمنظااركاركردهاااو

داریگرچاه ارایجناوبهااد اردهكژكاركردها رایجامنهآمریکاموردتحلیلقرارده .ن

 ساتایمخاربایانمنطقاه اهكردنولی هنحوپنها  ا اهواكارگرارزا ومطی ایجادمی

ایدیااراو اهمطالناهكاركردهااوو قبمان گیدرمقا لشمالش .درمطالنهكشاورزی

ركردهایمثبتیچو هادر ینایفایكاكژكاركردهاینهادرسانهدرآمریکاپردایت.رسانه
                                                                                                                                             
1. Dysfunction 



 (11)پیاپی  31 اییزپ، 91شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 11
 

توانن دارایكژكاركردهاییچو پذیریوایجادهمبستایاجتما ی،میرسانی،جامنهاطال 

 :Lazarsfeld and Merton, 2004)هایاجتما یمای اشان وتش ی تنارض تحذیرشهرون ا 

جتما یترینتحلیلمرتو ازكاركركردهاوكژكاركردهایی نهادا(.اما رجسته230-241

هاایما ر مشااه هكارد.دراداماهتوا درتحلیلویازكژكاركردهای وروكراسایرامی

ایو قالنایضارورتیغیارقا الهایو ر،مرتو منتق استگرچه وروكراسیحرفاه حه

مخاربنتاایجی وروكراتیا هنجارهایوقوا  تردی  رایجوام م ر استنولیسیطره

رفتااروشخصایت،روحیااتازسازیرفتارهاوسالباننطاا مکانیکیچو همانن سازیو

وسایطرهمحصاولیاود،كاهناپاذیریاننطا كهاستآ كلی یدرپیدارد.نکتهكاركنا 

 اهساازمانی،كااراییارتقاایازناشایضاروتیوفردیرفتاردرسازمانیقوا  ش  درونی

محایشومراجناا مقا لدرراسازما پویاییهایقا لیتوكاراییت ریج، همنکوسنحوی

.(Merton, 1940: 560-568)ده میكاهشپیرامونی

مرتو در حهازكاركردهایمثبتومنفی)و اهاحتماالزیاادنایواساته(-رویکردو ر

استقراری نهادیاص، هیو یقا لیتآ راداردتاقالبیمفهومی رایتحلیلكاركردهااو

هااییاود، اهتحلیالكردهاینهادانتخا اتقرارگیرد.همانطوركهمرتاو درنوشاتهكژكار

پااردازد،داری،رسااانهو وروكراساایماایكاركردهاااوكژكاركردهاااینهادهاااییچااو  اارده

توانا تحلیالكاركردگرایاناهمرتاونیقارارگیارد.انتخا ااتانتخا اتنیزنهادیاستكهمای

جااادآ تحقااقوایفااایكاركردهااایییاااص ااودهاساات،نهااادیاسااتكااههاا  ازای

هااییا نظاامسیاسای،كاركردهاییكهتحققآنها ا هتحققاه افیچو افزایشقا لیت

شاود.هاو...مایپیون  هتردولتوجامنه،مشاركت مومی،ارتقایمشرو یت،كاهشتنش

 یناینشا هومنفایاركردهایپیشامامطا ق ینشمرتونی،محتملاستكهایننهاددارایك

 نیانااهازنیااز اشاا .درنظاارگاارفتنكاركردهااایمثبااتومنفاای،الزمااهیاا ارزیااا یواقاا 

 یناناه اههاینهادانتخا ات رایی جامنهونظامسیاسایاسات.ایانارزیاا یواقا فرآورده

یدرماوردنهاادتوان دری متطراحایفراینا یاصاالحشناسانهیودمیواسطه ُن آسیب

مورد حه اه  كاهشكاركردهایمنفیوافزایشكاركردهایمثبت اش .

دراینمقالهمطا قالاویتحلیلیومطالنااتماوردیمرتاو ،ا تا اتحلیالكاركردهاای

شناساانه اهان ازیآسیبشودس سازچشممثبتوموردانتظارنهادانتخا اتتوضیحدادهمی
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هاایغیرمنتظارهناشایازانتخا ااتپردایتاه یناینشا هوهزیناهدهاایپایشتحلیلكژكاركر

انا ازیشناساییاودوازچشامشودكه رپایاهآسایبشود.در خشپایانیهمتال میمی

كاركردگرایانااه،رئااوسیاا الاااویاصااالحی اارایكاااهشپیاماا هایمنفاایوافاازایش

كاركردهاینهادانتخا اتارائهشود.


 حقیقروش ت
شناسایورو تحقیاقیاصایرا ارایایمتناسب ارهیافتنظرییاود،رو هرمقاله

ونیاز ارنموهمکاارا ،18-13 8011كنا )ماار واساتوكر،پیشبردرون تحقیقاتخاذمی

هاایااتکنیا »كنا منظاورازرو تحقیاق ناوا مای لیکای(.همانطوركاه01-01 8030

(.در حهرو 01 8030 اش ) لیکی،می«هاگردآوریوتحلیلدادههایواقنی رایرویه

هااو هره ردهاست. ااوجودمحا ودیت«آرشیوی-تحلیلاسنادی»تحقیق،اینمقالهازرو 

هاایهایاستفادهازاسنادومنا  آرشیوی،در سیاریازتحقیقاتسیاسای، ما هدادهچالش

هااهایدولتی،نامهها،اسنادوگزارا هاویبرگزاریایبارروزنامهموردنیازتنها امراجنه ه

آیا .درتحقیقو... اهدساتمایهایویاطراتشخصی،اظهارنظرهایكارگزارا ،گزار 

 اشان .مایهتحلیلونظرورزیمحققمایحقیقتاطال اتپراكن هموجوددراینمنا  ،دست

هاانهشاارسیاسای ارایدراماا مانا  ازحجام ظایمدادهدراستفادهازاسنادومتو ،پژو

م ارک هیودییودگویاانیساتن ولایوقتایدر»نیازمن اتخاذموض نظرییاصیاست.

شناسایمناینقارارگیرنا مننااهایتحلیلومنرفتی چارچوبتنیینش هازناحیهانااره

 الوهرو تحقیق،پژوهشنیازمن اتخاذ(.110-181 8030) رنموهمکارا ،«كنن پی امی

تجزیاه»شناسیتحقیاق، اش .مطا قتنریف لیکی،منظورازرو شنایتینیزمیموض رو 

كننا ،(.مار واستوكر ناوا مای01 8030است) لیکی،«وتحلیلچاونایانجامتحقیق

 تحقیاقاساتقراییگیاریاودررونادراینسطحمحقق ای مشخصكن كهموض وجهات

كن و االوههایتحقیقیادمیاستیاقیاسیاست. لیکیازاین حهتحت نوا استراتژی

گویا .كااوینیازساخنمای راستراتژیاستقراییوقیاسیازدواساتراتژیاساتفهامیوپاس

گیاریازمشخصكرد  هارهشنایتیرایاردرتنیینموض رو مار واستوكرموضو د

و لیکای،11-13 8011دانن )ماار واساتوكر،هایكمییاكیفیدررون تحقیقمیرو 
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كیفای-شنایتیاینمقالهاساتقرایی(. راساستوضیحاتفوز،موض رو 801-811 8011

ترینحامیا رو اساتقراییدركن ،حتیرادیکالاست.البتههما طوركهسان رز نوا می

 8011هاتاكی دارن )ساان رز،ظریهونقشآ درراهبریتحقیقوتحلیلدادهتحقیقنیز رن

هااازال االیكیفایوگاردآوریداده-گیریاستقرایی(. رایناساسسنیش  اجهت811

ای، هتحلیلآنهادرپرتونظریهكاركردیپردایتهو هاحکاامكلایدراسنادومنا  كتا خانه

وكژكاركردهاینهادانتخا اتدرایرا دستیا یم.موردكاركردها


 ها و روندها های انتخاباتی: زمینه جمهوری اسالمی و روند تشدیدیابنده رقابت
)انتخا اتمجلاسپانجم(و اهدنباالآ ساال8011هایانتخا اتیدرایرا ازسالرقا ت

یكاهمساتلزمتشا ی و)انتخا اتریاستجمهوری(واردمرحلهج یا یشا ،رونا 8010

های نا ازآ  اردامناهوا ناادآ افازودههایسیاسیانتخا اتی ودوطیسالتنمیقرقا ت

ورزیانتخا اتی،دالیلمتن دیداشت.ولی هصاورتش .ورود همرحلهج ی یازسیاست

 یرا اهتردرسایتاجتمااتوا تحولدرسایتارجامنهسیاسیوی تحول زرگكلیمی

یا یمناز هانتخا ات،مورد ررسیقرارداد.هایكلی یموثردراینفراین ش ت نوا مولفه


 تکثریابی ساخت سیاسی
هاایدرونایهااوجناا هاا، لاوکها،شبکهجامنهسیاسیجمهوریاسالمی)شاملچهره

..(تاا.ارسیاسایوهایق رتونفوذ،مطبو اتوا سته هسایتسایتسیاسی،احزاب،شبکه

سافی یدادكهدرقالبمناسباتمبتنی رریاشایراشکلمی،كلیتنسبتاساده8011قبلاز

هایارشا روحاانی)جامناهروحانیات،جامناهم رساینوتااحا ودیجامناهنهادهاوچهره

كردناا هاااییااودراحاالماایپردایتناا ودرگیااریروحااانیو ( ااهفنالیااتسیاساایماای

(.اینمناسباتنسابتاساادهوغیرشافا مبتنای ارشایخوییتسانتی ماال38 8018،) شیریه

گیاریكاارگزارا كارایییودرادرجریا رون هایمنتهی هانتخا اتمجلسپنجموشکل

(.نیروهایسیاسی هجاایآ تارجیح830 8011(ازدستداد)ظریفینیا،8011سازن گی)

درقالبوازطریقمناز اهانتخا ااتیحالكننا .حركات نا یدردادن تامناز هسیاسیرا

ریاسات8010راستایتکثریا یسایتسیاسایوفروپاشایالااویشایخوییتدرانتخا اات
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جمهوریشکلگرفت،جاییكهچپ ازان یشیش ه اهمیا ا  ازگشاتو اهقطاب رنا ه

ال ن و اا حارا راساتسانتیو فصلسوم(.چن س8011رقا تانتخا اتی  لش ) رزین،

ترش .جریا آ ادگرا جاوا  اههایسیاسیمتنو سایتار لوک«اصولاراییجوا » رآم  

 نااوا جریااا نویاسااتهاصااولاراییدرانتخا اااتمجلااسهفااتم،شااورایشااهردومونهایتااا

و ارهایسیاسیرادردساتگرفاتمحوریتفنالیت8011انتخا اتریاستجمهوریسال

هاایمنتهای اهانتخا ااتنهامتنو درسایتجامنهسیاسیافزود.تکثریا یسیاسایدرساال

 ااروزكاااملیازروناا تشاا ی یا ناا ه8011ریاسااتجمهااوریادامااهیافااتوانتخا اااتسااال

كان یا ایحاضاردر1اییا یسایتجامنهسیاسیدرجمهوریاسالمی ود، اهگوناهتنو 

-11 8011ن هی جریا اجتما یوهویتسیاسییاص اود)مها ی،صحنه،هری نمای

جناحیازطریقشاکلداد هایصورتگرفته رایدستیا ی هاجما درو (فرجامتال 11

هایمبتنی رشیخوییتسنتی،نشا دادكهجامنهسیاسیجمهوریاسالمیازچنا  هرایزنی

زوكارهایسنتی مالتواناییكنترلوها ایتآ كثرتوتنو ی ریوردارش هاستكهسا

ران اردو ازیارا تمایلدارن در رصهرقا تانتخا اتیوز یودرا سنجن .ایانوضانیت

هایانتخا اتیتاامروزدر رصهسیاسیت اومیافتهاست.منجر هتش ی رقا ت


 های اجتماعی و تکثریابی ساخت اجتماعی فعال شدن شکاف
 ااایتحااولدر رصااهسیاساای،سااایتاراجتمااا یایاارا نیاازدرمقطاا  ناا ازجناا ،هم

هایج ی وفناالشا  طیافمتناو یازگیریشکا تحوالتیدرراستایتکثریا ی،شکل

8001ا ی نا ازساالاجتما-هاایاقتصاادیهایاجتما یراتجر هكرد.دگرگاونیشکا 

ایمطالباتفرهنای،اجتماا یو كه امجمو هگیریطبقهمتوسشج ی یشمنجر هشکل

 فصالساوم، حرانای،8013 رآم )ر ینی،8010آفرینیانتخا اتیدرسالسیاسیدرپینقش

(. هدنبالآ جریا اجتما یكه ن ها ه  نهاجتما یاصاولارامشاهورشا 81-80 8013

جر هاصالحات)فشارهویتیناشایازنیزدرمواجهه اتجر هسازن گی)شکا اقتصادی(وت

طلبا ( هصورتی ازان یشایشا هو ازساازیشا ه)كاهآ راان یشهو ملانتقادیاصال 

سایت(واردمناز اتاجتما یوسیاسیشا .آنچاهمتفاوتاز  نهاجتما یراستق یممی

ی ایشاصولاراییجوا هایاجتما یالزمرا رایاحیاودگردیسیگفتما ارزشیوپزمینه
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هاایآزادساازیدورهساازن گیوتشا ی و  نهاجتماا یآ فاراهمآورد،تجر اهسیاسات

  خشساوم(.نماودونشاانه8010 ود)رفی پور،13هایاجتما یواقتصادیدردههشکا 

دهاهشهرهاوفنالش  آ دراوایالواواساشتوا درشکا فقیروغنیدركال آ رامی

(مشااه هكارد.8010(واسالمشاهر)8018هایشهرهاییچو مشاه )درجریا شور 13

طلب ا ل هدرونمایهاصلیگفتما اصولارای  الت13اینشکا درنهایتدراوایلدهه

ش .

هاایرویدادهدرمحایشروساتاییسویدیاراینتحولدرحیاتاجتما ی،دگرگاونی

را دراثرتحوالت ن ازانقالباساالمیوتجر اهساطحیازتجااری ود.محیشروستاییای

ش  كشاورزی،ازانفناالتااریخییاودیااربو اهتا ریج اهكنشااریفناالدر رصاه

(. هاینرونا  ایا فناالشا  مجا د113-181 8013هایسیاسی  لش ) باسی،انتخاب

چن ماذهبی-ذهبیدرجامنهچن قومیهایمهایاجتما یپیرامو قومیتوشکا شکا 

وارد رصاهسیاسایو10هایجنسیتیونسلیرانیزافازودكاه ماالازساالایرا وشکا 

 را نادودامنهفنالش  آنهاافازودهشا .ایانتحاولكاه13اجتما یایرا ش ن ودردهه

جنا سارد،افازایشهایگوناگونیچو  رجستهش  چالشهویتدردورا پسازریشه

هااایفرهناایمارتبش ااافراینا جهاانیشاا  ونهایتاا رجساتهشاا  ارتباطااتودگرگاونی

هاادرفراینا هایآفرینایایانشاکا هایمذهبیدریاورمیانهداردن مال ا هنقشهویت

گیریهایاجتما ی،شکلش هاست.نتیجهفنالش  شکا 8010سیاسی ن ازدومیرداد

ها،مطالباتومناف مختلف ه رصهسیاسایوطبناا سایاردورازهایمتنو ی ایواستنیرو

هاایوح تویکانایتجر هش هدردهاهاولانقاالب اود. اروزطیافمتناو یازجنابش

 هاینسو ای همچاو محصاولایاندگرگاونیدرحیااتاجتماا ی8010اجتما یازسال

(.10-10 8038تلقیشود)جالییپور،

یا یتش ی شاون هنیروهاایاجتماا ی اهیا یدرسایتجامنهسیاسیوتنو نتیجهتنو 

هاصالی اروزآ ایكاه رصاسترهمناز هسیاسیافزود،مناز اهصورتطبینی رش توگ

گذشته، افرازوفرودهاایچن دهههایانتخا اتیرقا تهایانتخا اتی ود.انتخا اتورقا ت

تلفآ درچنین ستریشکلگرفتهاستو اهواساطهپویااییوجا یتیاودتوجهااتمخ

هایمواجهه اچنینوضنیتیارزیا یكامیکیازمسائلوضرورتزیادیرا رانایختهاست.
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هایانتخا اتیوتحلیالپیاما هایمثباتومنفایآ  اراینظاامسیاسایووكیفاینرقا ت

اجتما یماست.


 ی مثبت استقرار ساز و کارهای انتخاباتی در ایرانکارکردها

پیام هایمثبتاستقرارمناسباتانتخا اتیدرایرا  سیارشنایتهش هاسات.انتخا ااتدر

زدایای ینایویشاونتایرا ،رون نقلوانتقالق رترا هصورتینسبیشافا ،قا الپایش

سیاسایازرهااذرصان وزرایحالكردهاستو خشقا لتوجهیازمناز ااتنیروهاای

هایانتخا اتیشوراها،مجلسوریاستجمهوری،در سترساازیان . الوه راینرقا تش ه

 رایتحققرون نسبتامنظمایازگارد نخبااا وورودنیروهاایما  ی اهدرو ساایت

ا مثاالایداشاتهاسات. اه ناوسیاسیوتر یتسیاسایكاارگزارا موفقیاتقا المالحظاه

هازار واواصالی810شوراهایشهروروستا،دردورهچهارمفنالیتیاودمجمو اادارای

دها كاه ودهاست.نتایجانتخا اتدورهپنجمینشاوراهایاساالمیشاهروروساتانشاا مای

درصا 33ایازاینافرادموفق هتکارار واویتیاودنشا ن .ازجملاهآنکاه خش م ه

انا )یبرگازاریصا اوسایما،شاهركشاورت.ییاركاردهكاال 1دراهاشاورا وایتركیب

درصا 13ده كه(.نتایجانتخا اتدورهنهممجلسشورایاسالمینیزنشا می88/1/8030

(.تحقیقیدیاار88/81/8031ان )مشرزنیوز،نماین گا مجلسهشتم همجلسنهمراهنیافته

هفتمودهممجلسشورایاسالمی، هصاورتمیااناینهایششم،ده كهدردورهنشا می

33ان .همچنایندرحاالیكاه ایشازهایقبل همجلسراهنیافتهدرص نماین گا دوره11

11هایانخا اتیمجلسدهمشركتكرده ودن ،تنهادرص نماین گا مجلسنهمدررقا ت

(.گارد نخبااا ناشایاز88/1/8031درص آنها همجلسج یا راهیافتنا )یبارآنالین،

دگردیسیصورتگرفتهدرانتخا اتریاستجمهوریدرساطو ما یریتیدساتااهاجرایای

نیزقا لمالحظه ودهاست.

ساالگذشاتههماوارهمحملایجا ی ارایطار 13همچنین ای گفتانتخا اتدرطی

ساازیفرهناای(،گفتماا طیفوسینیازتقاضااهایاجتماا ی)ا امازسیاسای،اقتصاادیو

هاوسریوردگیدرسطحاجتما ی ودهاست. اه ناوا مثاالپیرامو آنهاونیزتخلیههیجا 

، رصاهیودنمااییمطالبااتطبقاهمتوساشنوظهاورو8010انتخا اتریاستجمهوریساال
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ی(.درحاال110-111و801-813 8018 ازنماییآ درگفتما چپ ود)غالمرضاكاشای،

، رصه روزو ازنماییمطالباتم.فولمان هنیروهایحاشیهشهریو8011كهانتخا اتسال

روستایی ود.مطالباتیكهتوسشنیروهاینوظهوراصولاراحاولمفهاوم ا التاجتماا یو

رسی طبقهمتوسششهریو ن یش ه ود.درفواییكه هنظرمیشکا فقیروغنیصورت

دردورا دولتمحموداحم ینژاد هحاشیهران هش هاست،انتخا اتریاساتمطالباتآ 

آفرینیاینطبقهونیروهایسیاسایموتلافای راینقش،فرصتدو اره8031جمهوریسال

هاایقبال،ذیالایكاهدردورهآنهافراهمآورد.گفتما انتخا اتیاینگروهموفقش تا  نه

 ودن راذیلمفاهیمدیاری هسودیود سیجكن .گفتما   الت سیجش ه

مننایاینفراین  راینظامجمهوریاسالمی،حفرپیون هایواقنی احیااتاجتماا یو

مطالباتآ  ودهاست.نتیجهمحوریوكلی یحفرپیون  احیااتاجتماا یومطالبااتآ 

سی هسویرادیکالیسم اودهاسات.هایسیا راینظامسیاسی،جلوگیریازسوزیافتنكنش

ناپاذیرازكنشسیاسیرادیکال ه نوا ی كنشاستراتژی ،محصولساریوردگیچااره

هاهاوسریوردگیتمامنوسا رغم لی(.درایرا 8011آمیزاست)تیلی،هایمسالمتكنش

آوردهكارد هاادر ارهایماوثریازجامناهدرماوردناكاراما یدولاتونیزاحساسطیف

مطالبات،هنوزسازوكارانتخا اتیازسوی خشمهمیازنیروهایاجتما ی اه ناوا روشای

هاایماوبدومپیماایششاود. اه ناوا مثاالیافتاهاثر خش رایپیاریتقاضاهادنباالمای

درص پاسخاویا حامی31ده ندرحالیكه یشازهایایرانیا نشا میهاونار ارز 

درصا (0/11«)ت.ییراساسیوض موجاود»درص (و1/01«)اصال وض موجود»گزینهدو

سخنگفتاهو8013ازمشاركتیوددرانتخا اتریاستجمهوریسال1/10هستن ،ح ود

دفتار)انا درص نیزازتمایل اهمشااركتدرانتخا ااتمجلاسآتایساخنگفتاه10ح ود

ده كههمچنا اكثریت االییاز.اینآمارنشا می(131و813-813 8011ملی،هایطر 

رغام لایداننا .شهرون ا ،اصال وض موجودراازرهاذرمشاركتانتخا اتیممکانمای

هاای نا وافاتوییزهاادرایانحاوزه،رقامهایموجوددراینآمارهادرطیساالنوسا 

ده كهرونا ومنطاقفاوزشا می(ن8030مشاركتدرآیرینانتخا اتریاستجمهوری)

همچنا ت اومدارد.

هایمثبتدیارینیزافزود ایجاادزمیناه ارایتخلیاه هموارد اال ای دستاوردهاوسویه
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هایاجتما ی، سترساازی ارایتقویاتتنلاقسیاسایوملای،ایجاادهاوسریوردگیهیجا 

هاایمشیدزمینه رایدگردیسیدریشپذیریسیاسی،ایجایاطرهجمنی،تحققرون جامنه

المللایوان از ینای(، هبودتصویركشوردرچشمكال كشوری)نظیرت.ییردرسیاستهسته

هاا ارایارائاهتصاویرییک ساتوراكا ازسیساتمسیاسایوماواردمخ و كرد تال 

ششا هانتخا اات،هایمثباتوكاركردهاایساتایدیاریازجملهاینموارداست.اماسویه

 اارآ توجهی هسویهتاری سیاستانتخا اتیوكاركردهاایمنفایوزیاا نبای موجب ی

.شودمیشود.درادامه هاینا نادتوجه


 کژکارکردهای ناشی از نهاد انتخابات در ایران

 سیاسی ساخت درونی تنازعات انتخابات و افزایش

لگرفتهازمتنانتخا ات ا هطر و رجستهشا   هاینسورون هایشک8010ازسال

و« خاشانتخاا ی»وشاکلداد  اهمفااهیمیچاو «حاكمیاتدوگاناه»هایموسوم ه حه

طلابونیازاپوزیسایو گردیا هاایاصاال حاكمیتازسوی ریایچهاره« خشانتصا ی»

طلاب،یاوداصال هایمهمیازجریا گیریكال  خش(.اینجهت30-38 8013) ب ی،

تاا8010هاایماا ینمحملومبنایطیفوسینیازمناقشاتدرو حااكمیتیدرفاصالهساال

ازجملهطر ماجرایلوایحدوقلوازسویرئیسجمهاور،تحصاننماینا گا مجلاس8011

ششم،طر یروبازحاكمیاتومناقشااتمطار شا هپیراماو حکامحکاومتیونظاارت

دار ا لكاردو نا هاهایدامناههارا هدورانیپرازمناقشهی واینسالاستصوا یو...گرد

طلباا ازنهادهاایقا رتو ایروباصال 8طلبا ش .موضو اصلینق هایدرونیاصال 

 هق رترسی  احم ینژادواصولارایا ،درحالیكهانتظارازمیا رفتنایناوناهمباحاه

هاا اامحوریاتشاخصرئایسجمهاوروقاتدروتااهیایانتانشوجودداشت، هفاصلهك

روی ادهاییچو نظارتمجلس رقوهمجریه،حکامانتصاابمنااو اولرئایسجمهاوردر

روزهرئیسجمهورونیزمناقشاتما اوم88نشینی، ركناریوزیراطال اتویانه8011سال

نژاد ااد ایایننکتهكاهوداحم یحمایتکرارش .مپیرامو نحوهم یریتمذاكراتهسته

مستقیمازمردمرایگرفتهاستو ای  هآنهاپاسخاو اش ،ما  یمحا ود اود قا رتو
                                                                                                                                             

.10/0/8031رضایاتمیدر یبرآنالین،تاونیزمصاحبهمحم   ب ی، ی. راینمونهرجو كنی  ه 8
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(.80/8/8030  متناسبایتیاراتووظایفیود ود)فرارو،

دردرو ساایتار8011هایانتخا اتیساالنهایتا ای  هتنشش ی یكهدرجریا رقا ت

ای ا اهفناالشا  سا قهسیاسیشکلگرفتاشارهكرد.انتخا اتآ سال هنحو یجامنه

هاارا اهمرزهاایدامنهوسینیازدرگیریدایلیساایتارسیاسای)واجتماا ی(شا وتانش

8031های رآم هازمتنانتخا اتدردورا  نا ازانتخا ااتساالیطرناكیرسان .درگیری

هاایمسا وال كشاوری،گیریهایم اومدركالموموض یدارد.تقا لهایمتن دنیزنمونه

هایینظیارطار هایرئیسجمهور لیه ریینهادهاینظامیونهایتاطر  حهگیریموض 

(،مناقشااتیاساتكاهریشاهآ در8030 رگزاریرفران ومازسویرئیسجمهور)دیمااه

ساالگذشاتههماواره13نتیجهآنکهانتخا اتدرایارا هایانتخا اتیقراردارد.جریا رقا ت

ساایتاری،درهاایدرو حاكمیتی ودهاست.اهمیتچناینتانشهایسختدرو مول تنش

هایسیاسیدرمقا لته یا اتدرونایو یرونای،كااهشانساجامپذیرینظامافزایشآسیب

تصامیمیسیاسیدروضنیت ایسیستمی،قرارگرفتننظامسایتاریوافزایشفرسایشدرو 

ایشنایتهش هدرمطالناتسیاسیاست.وه ررفتمنا   مومی،مس له

 
 ریزی های شدید در فرایند سیاستگذاری و برنامه گسست

هایمنفینیستن ، لکه  و آنهاپویااییكشمکشوستیزهسیاسیواجتما یلزوماپ ی ه

منا ذیال(.مناز ااتقا ا ه8011ه  اود)كاوزر،ونوآوریاجتما یوسیاسیممکننخوا

سیاستانتخا اتی الوه رنتایجمتن د،ضامنحفرپویاییودمی هش  نیروهااواحساساات

ج ی  همتنسیاستوسیاستاذاریدولتیاست.ولیگسساتوپویااییدرساایتارسیاسای

لتینسابتاانباشاتی اهسیاساتو خشاستوار اش كهیصاهایت اوم ای  ر ستریازح اقل

هااییگارددكاهافاقتوانا منبا گسساتاینانتخا اتمایحکمرانی  ه .  و چنینزمینه

ناپاذیركنا ومنجار اه ینایهایحیاتاجتما یراپیشحکمرانیونو مواجههآ  ا رصه

ازآ اتاولكاولیو«میاناه-دولتمردد»ازآ  ا نوا ایوانزپیترگیریچیزیشودكهشکل

هاایدرتحلیلویژگیدولاتایوانزوكولیكن .یادمی8«دولتچن  خشینامنسجم» ه نوا 

هایموفقدانن كه ریال تجر ههاییمیهن وستا  ن ازاستقاللونیز رزیل،آنهارادولت
                                                                                                                                             
1. Fragmented-multiclass States 
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واداریدارایایچو ژاپنوكرهجنو ی،نااتوا از رپااكارد یا دساتااهدولتایتوسنه

هاایایانكشاورها اهان .درنتیجهدولاتاستقاللنهادیازتالطماتاجتما یوسیاسی وده

هااومحلنفوذوتاثیرگذاریناهماننیروهایمختلفاجتماا یو ارآوردهكارد یواسات

گیاریمطالباتمتناقوی  لشاون كاه ارآوردهكارد آنهاامتوامنافاتكیفیاتتصامیم

هااست.اینایوكاهشاثر خشیاجرای رنامهریزیتوسنهزداییاز رنامهانسجامهای،حر 

هاایسااز »و«نفوذهااینااهمان»گارا، ماال اهمحالهایتوسنهها ریال دولتدولت

هایاجتماا ی اه  لش ن كهدرآ  رآوردهكرد مطالباتمتناقضگروه«طبقاتناهمان

سنهمنسجمواجرایموثرآ صورتگرفتهاسات.كاولی ناوا هزینه  متحققسیاستتو

كنا دروضانیتدموكراتیا وشابهدموكراتیا درجهاا ساومایانوضانیتتشا ی می

گذاریتوسنهدرهایم اومدرسیاستشود.فرآوردهاینوضنیت،  مانسجاموگسستمی

 ,Kohli, 2005: 10-11).،803-880 8011ایندوكشور ودهاست)ایوانز،

هایمتناو یازایپرشکا ومتنو استكهدرآ مناف ،مطالباتواولویتایرا جامنه

سوینیروهایاجتما یمطر است. ریایازایانشاکا ازچناا  مقای ریوردارنا كاه

 اشا .درهاییاساسامتفاوتدرامرحکمرانایوسیاساتاذاریمایگیریافقنتیجهآنهاشکل

ایاساتكاهیكهدستااهاداریدولتدرایرا فاق استقاللنهادیموثروتثبیتش هشرایط

 توانن مان ازسرریزش  اینتنارض هدرو سایتارسیاستاذاریوم یریتاجراییكشور

شود،سیاستانتخا اتی همحملای ارایورودوسارریزایانمطالبااتچن گاناهومتنااقضو

شود.نتیجاهایانفراینا ریزیوسیاستاذاریوم یریتكشوریمیرنامهمتنارض هسایت 

هاایما اومگیریگسساتهایمتنارضوناهمانومهمترازآ شکلتزریقم اومیواست

هاایانتخا ااتی اودهاسات.درایارا احسااس هدرو كلیتسایتاردولتیدرنتیجاهرقا ات

هاایگونااگو جامناههاایسیاساتیجریاا لویاتها،رویکردهاواوگیریشودكهجهتمی

سیاسی،چنا ازهمفاصالهداردكاه اادگرگاونیقا رتدرجریاا انتخا ااتی،چیازیشابیه

هاایهاایحا اقلیدراولویاتشاود.فقا ا اجماا دررون سیاستاذاریتجر همی«انقالب»

یازیواجارادر خاشركال ملیومهمترازآ ضانفاساتقاللنهاادینظاامكاال  رناماه

هاایشودتانتاایجانتخا ااتمنجار اهگسساتهای نیادینیاستكه ا همیسیاسی،چالش

اساسیومخربدر رصهسیاستاذاریكال كشورشود.اینوضنیت هیو یدرسرنوشت
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هایچهارموپنجمتوسنهقا لردگیریاست. رنامه

انا ازچشامسان ا اال از نا ملیسن اولینا  نو ه(8011-8011توسنه)چهارم رنامه

یااتمیومبتنای اررویکاردنهاادیوتوسانهپایا اروسازما  رنامهدولتتوسشساله یست

المللیتنظیمش )درموردمبادینظاریایان رناماهرجاو های ینانسانیموردتاكی سازما 

(.01-00 8011ناا، ای« ایارا سانهتوانا ازهایچشاموهااچاالش»كنی  هگزار همایش

ایازآغازمشخص ود. اپایا كارمجلسششم،مجلسمخالفتجریا رقیب اچنین رنامه

هفتمكهازپایااهسیاسیواجتما یمتفاوتی ریاسته ودهمساو ااشاورایناهباا یواهاا 

رارگرفات)درایانماورداصال آ سن ش و اانجاماصالحات،نهایتاسن موردتصویبق

(. ااا رگاازاریانتخا اااتنهاامریاسااتجمهااوریورویكارآماا  81/0/11رک ایساانا،

نژادآشکارش كهدولت هلحا مبنایی اچنینسان یونهاادتهیاهكننا هآ یننایاحم ی

ایانسازما  رنامهو ودجهدچارمشکلاست.انحاللسازما  رنامهو ودجهدردولتنهماز

آم كهایننهاد ه نوا متولیت وین رنامهاولتاچهاارمتوسانه،دارایان یشهمبنایی رمی

رویکردی یاانه امباادیوهویاتجمهاوریاساالمیواداماهدهنا همسایرسیاساتاذاریو

نویسیدولتپهلویاسات) ارایچناینرویکاردیرک شاهبازی،نباویومیر ااقری، رنامه

8010 8-81.)

مطا قدولتنیستقرار(ا المش كه8011توسنه)پنجم رنامهتنظیممو  فرارسی   ا

كنا .ارائهمجلس هرامختلفهایحوزههای رنامهشاملمفصلسن یقبل،های رنامهروال

درچریشیآشکاركهنشا دهن هتباراجتما یوسیاسیمتفاوتدولتنهام اادولاتقبال

كا یزدیمصبا اهللآیت هوا ستهپژوهشینهادهایوقمدرموسساتی هراسن ت وینر ود،

واگاذارشا كاهگرایشاییکسارهمتفااوتازسانتاساالمی لومفرهناستا مجمو هنیزو

(.درنهایت رنامهپنجمتوسنهكه نا 83/83/8011داشتن )یبرآنالین،متنار نویسی رنامه

ار هتصاویبرسای همچاو میراثای ارایدولاتیاازدهمحسانروحاانیهای سیازجنجال

 رجایمان درحالیكهطبناكارگزارا آ چن ا روییوشی هسن دولاتقبالن اشاتن .

()رکمصااحبه8011هایكوچکتریچاو سرنوشاتتلاساساتراتژیتوسانهصاننتی)نمونه

حتاییردتارازآ ،تاثیرپاذیریشا ی (و8/0/8031سایتاقتصاادایرانای اامسانودنیلای،

هاایدرسای لاومها)مانن دگرگونی نیاادینكتاابهایدرسیازت.یردولتمحتوایكتاب
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غایاتایازفوای هاجتما ید یرستا درگذارازدولتیاتمی هدولتاحم ینژاد(نشانه

شاود.پیاما شاورمایایاستكهازرهاذرانتخا اتواردفوایسیاساتاذاریكزدهسیاست

كلی یاینوضنیت هنحومشخصایناستكهحركاتنظاامحکمرانایدروضانیتدائماا

شودكاهنتاایجآ درتخریابت.ییریا ن هاستومان یصلتانباشتیدر رصهحکمرانیمی

ناپذیری،نیازی هگفتنن ارد. ینیا تمادوپیش
 

هاای   های اجتماعی )خصوصا شکاف فسازی و تشدید شکا سازی برای فعال زمینه

 قومی و مذهبی(

هاای االقوهو الفنالجلبرای مومیدر سیاریازمواق  ااناشاتنهااد  ارشاکا 

هایانتخا اتیندانساتهیاان انساته،اغلاب اریا  .استراتژیكم ینموجوددرجوام تحققمی

یا اییاود اه ناوا نماینا ههایاجتماا یومطار كارد كان سازیشکا م ار رجسته

توانا شاود.حالاترادیکاالچناینوضانیتیمایهاییاصاجتماا یساازمان هیمایطیف

هااوتنمیاقمن سیاسی، همحملی ارایتشا ی شاکا هایقا  هانتخا اتراازمحلرقا ت

دردیویا ساینارو.ارولهن رساو مناز اتسیاسیواجتما یازسوینخبااا  ا لكنا 

تاا8310هاایپسااساتنماریدرفاصالههایجنا دایلایدردولاتای ررویتجر همطالنه

هاایهاویتیسازی رایافزایشتنشها هواسطهزمینهدموكراسیدهن كهشبهنشا می8331

هاایدایلایداشاتهگیاریجنا هایمختلف، یشتریننقشرادرشکلوتوزینیمیا گروه

ساویهتاریا دموكراسای »نیازدركتاابمایکلما (Henderson and Singer, 2000).است

یاا یمناز ااتقاومیو(،اثرفراین هایدموكراتیا  ارشا ت1331«)تبیینپاكسازیقومی

هاا(،آلماا ناازی)كشاتارهای م هپاكسازیقومیدرتركیه)كشتارارمنایمذهبیدرنمونه

هااایمحاا ودتردرهن وسااتا ویوهمچناایننمونااهیهودیااا (،كااامبوب،رواناا اویوگسااالو

ان ونزیواروپایمناصر(راموردمطالنهقراردادهاست.اودراینمیا  ارنقاشنخبااا در

.(Man, 2004: 8)دها تش ی اد یاتوتمهی شرایشپاكسازیقومیراموردتاكیا قارارمای

لیستصرب ودكهنقاشكلیا یدرتشا ی ناسیونااسلو ودا میلوسویچنمونهچنینرهبرانی

 ,Man)گراییقومیومذهبیدر وسنیوواردكرد اینكشور هجن دایلایداشاتفرقه

2004: 369-372). 
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هاایمساا  ی ارایفناالشا  چن ماذهبیاززمیناه-ایچن قومیایرا  ه نوا جامنه

كاهنقاشنخبااا درتقویاتدها هایفوز ریورداراست.سوا قتاریخینشا میشکا 

گراییدرتاریسنوینایرا ،كلی یاستفرقه-گراییهایتش ی یا ن هقومهاوچریهمکانیزم

 اهایانساو،8011ده كهازسالشواه نشا می(.031-101و811-803 8011)احم ی،

مذهبی ا هش هتاانتخا ات اهیکایازدالیال-هایقومیتال كان ی اها رایجلبرای

(.8031-8030 8011گراییدركشور  لشود)مقصاودی،فرقه-گراییتقویتوتش ی قوم

اتفاازافتاادومناین،8011یکیازنقاطاوباینتحولدرانتخا اتریاساتجمهاوریساال

موفقیتقا لتوجهی،محلیهایمذهبی،قومیوسازیشکا  رجسته اكرو یومهر لیزاده

درجلاابرایمناااطقهاا  یااودكساابكردناا .جریااا اصااالحاتو ااهیصااوصحاازب

هایقومیتیومذهبینقشیمحوریداشتهاست. اه ناوا سازییواستمشاركتدر رجسته

های ر یدریوزستا ،فنالیتیودرا اهحز یمحلی اگرایش«لجنهالوفازاالسالمی»مثال

 شایهحزبمشاركتآغازكردودرانتخا ااتمجلاسششاموشاوراهایدومشاهرو نوا

هاا(رادریوزساتا پایشهاادرمقا اللرهااو ختیااریگرایاناه) اربروستا،رویکردیقوم

(.در18/81/8018ای اارایآ  ااه ااارآورد) صاارنااو،گرفاات،كااهموفقیااتقا االمالحظااه

هاایقاومیوماذهبی،جایاااهینیاز حاه8030و8031انتخا اتریاساتجمهاوریساال

محوریدرگفتما انتخا اتیجریا اصالحاتداشت.

هاایسانتیموجاودهایاییر الوه رت اومرقا اتدرمتنچنینرون یاستكهدرسال

درهرمنطقهمیا طوایفمختلف،شهرهایچنا قومیچاو ارومیاه،اهاوازوزاها ا شااه 

هاایومیتیومذهبیپیرامو انتخا ااتشاوراومجلاس اودهاسات.دررقا اتهایقدرگیری

-تارکوشاینه-هاراحولشکا كردانتخا اتیدرشهرارومیه،گروهیازكان ی اهارقا ت

توا درتاال گروهای(.تالیاینگرایشرامی83/1/8030دهن )پولپرس،سنیساما می

هایقومیدرمجلسدهمشورایاسالمیمشااه ههفراكسیو ازنماین گا  رایشکلداد  

هادراظهارنظرییواها افزایشپورنماین هارومیهكهجملهفراكسیو ترکكرد.نادرقاضی

(.احم میا ری،منااو وزیاررفااهو11/1/8030هادركا ینهدوازدهمش )ایرنا،سهمترک

كهدرجریا جلساترایزنای ارایرایا تمااد اهنماین همجلسششمنیز نوا كردهاست

هاایقاومیدرمجلاسدهامدرگیاریوكثارتا واایفراكسایو كا ینهدوازدهمازق رت
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(8 8030مقایسه امجلسششمشافتزدهش هاست)می ری،


 پروری و فساد سیاسی سیاستمدارانگرایی، حامی محلی

اییااگرایایمنطقاهساا میاا دوقطابیااصتنه اتی نماین هپارلما اغلابدرنو

(.گرچاهیا 13-81 8033كنا )مقصاودیوا اراهیمآ اادی،گریملیحركتمیكال 

رودكهاومنااف محلایآورد،ولیانتظارمیای  ستمینماین هآراییودراازسطحمنطقه

کایازساازوكارهایكلیا یهایحز ییراستا امناف ملیپیایریكن .احزابونظامراهم

هایتاریخیووظایف رقراریچنینپیون یمیا سطحملیومحلیهستن .یکیازكارویژه

وانسجامسراسریدركشاوراساتكاهاز«سیاستملی»احزابسراسریشکلداد  هنو ی

هاایمحلایدرساازمانی ااشابکهسراساریتحقاقهاایدارایریشاهطریقسازمان هیچهره

وجاودیا جریاا رغام لای(.درایرا - 801Posner, 1998: 79-80 8011یا  ) الن ل،می

هایانتخا اتی،فق ا احزابسراسریودارایسازمان هی مومی، مالمنوالدائمیرقا ت

گراییمفرطراتولیا كاردهاسات.درشارایشفقا ا سیاساتحز اینافاراد اه زرگمحلی

یا ن .شواه موجاودگرایانهسوزمیهایمحلیذبرایدرمتنشبکهصورتیطبینی رایج

ده كهمناسباتكسبرایدرشرایشنبودسیستمحز ایازتاریسانتخا اتدرایرا نشا می

پرورانهومبتنی ر ا هوهایمحلی،اغلبازسرشتیحامیومحوریتیافتنمتنفذا درمحیش

هاایقاانونی،پردایاتپاولورانات،تاامینشا.لو اهحمایاتهایمنمولنظیرتنه  ستا 

8011های مرانیموردنظرحامیا استواراسات) هاار،باول،همچنینجذب ودجهوطر 

گیاریهااییآشاکاریازشاکلتوا نشاانه(.می11-01و10-81 8011ن ظیمی،030-031 

گیاریسیساتمشاه هكردكه ا  مشکلهایاییرمرادرایرا ِسال«سیاستحامیپرورانه»

هایجناحیدرهامتنیا هاسات)رک مقالاهاحما تاوكلیدر گیریحز یوتونیفجهت

8(.8031یرداد83،داریا 

جویاناهدرتاال نماینا گا رانات-گیریسیاستحامیپروراناهپیام هایمخربشکل

یملای،افازایشفشاار ارساایتارریازهایمخربدررون  ودجهمجلس رایایجادانحرا 

هااایمخاارب اااوزراو وروكراساای اارایاسااتخ اموجااذبنیروهااایوفااادار، اا هو سااتا 
                                                                                                                                             

(.80/0/31)آیرین ازدی https://www.daraian.com/fa/paper/141-day/11597 رک . 8
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هاایهایدولتی اها  داد رانات اهگاروهمس ولین، وروكراسیونهایتاانحرا سیاست

مجلسحاضارمحلیقا لشناساییاست.احم توكلیكهچن دورهدرمقامنماین هتهرا در

گرایینماینا گا كاه ااها  تاامین ودهاستنطیچن مصاحبهازا نادمخرباینمحلی

 رداریكردهاسات.رویدیاارتنیا هگیرد،پردهدهن گا محلیصورتمیهایراییواسته

تاوا درتشا ی  حارا پروریدرسطو محلایرامایش  سیاستانتخا اتی امنولحامی

دیسیاسااتم ارا دیاا .انتخا اااترقااا تیدارایهزینااهاسااتودرنبااوداحاازابفساااداقتصااا

سراسری،طبناافرادشخصا ای دست هتامینمالیانتخا ات زنن .درشرایطیكهجلابرای

هاایدرسطو محلینیازمن پردایتپول،ارائهاقاالمغاذایی اهماردمفقیارونیازپردایات

رود.ای االمایهایانتخا اتی هنحوقا لمالحظهددارد،طبناهزینهیاص هافرادپرنفوذوجو

میلیاردتوما ) هگفتهموی حساینیصا ر1دردورهدهممجلسشورایاسالمیرقمیما ین

) هقول لیمحم  شارتیوزیر«چن میلیاردتوما »(و81/1/8031نماین همجلس()تا ناک،

( ودهاست.درنبودشفافیت ارایتاامینمناا  ماالیماورد10/1/8031سا قكشور()تسنیم،

جوییجهتتاامیننیاز،طبینیاستكهسیاستم ارا درمنرضفساداقتصادیفزاین هورانت

گیرن .درگیاری ریایازنماینا گا ساا قمجلاسدرطیفایازمنا  مالیموردنیازقرارمی

هاایواردات،كوشاشآنهاا اراییاواری،پرونا هنماجراهایفاسا ماالی،ضا و نا ،زمای

طار مسا له وویتدرهیاتم یریهشركتثروتمن و...درهمینراستاقا لارزیا یاست.

مطار كشاوردولاتیاازدهموزیاروورودمنا  مالیمشکوکكهتوساش«كثیفهایپول»

طیفاس اقتصادی ان های اپیون طریقازانتخا اتمالیتامین حهاهمیتدهن هنشا ش ن

ماالیتامین رایفاس یسازوكارهایمطا قشواه ،شرایطیچنینهایگذشتهاست.درسال

و(هاشامیمها ی)چاپسیاستم اروا سته هجنا دوح اقلكهاستگرفتهشکلانتخا ات

ان .افتادهزن ا  هآ یاطر ه(رضارحیمیمحم )جنا راست



 زدایی از نظام سیاسی تخاباتی، افزایش انتظارات و مشروعیتهای ان وعده

مشارو یتهاارنظاامسیاساایاز ااور مااومی ااهحقانیاتنظااامسیاسای،كاراماا یونیااز

شاود.انتخا ااتاگارازمنظاریضاامنایجاادشایستایوسالمتكارگزارا آ حاصالمای

هافولمشرو یتنظامسیاسایتوان  ا مشرو یت راینظامسیاسیاستازمنظریدیارمی
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شااود.انتخا اااتومناز اااتدروناایآ اغلاابدوسااویه،متناااقضامااادرهاامتنیاا هدارد.

ا تبارسازی ملکردهاونیازناكاراما ،كان ی اهایانتخا اتیازی سودرپینق گذشته، ی

وازساویدیاارآینا هایقبلی رمایفاس وناشایستنشا داد كارگزارا ومتولیا دوره

توان هاوطر مطالباتوتقاضاهایج ی .ایندوسویه هنحومشخصیمیدرپیارائهو  ه

زداایفاكن .كاركردیمشرو یت

اینهادیناهازافارادوكاارگزارا یاوداساتقاللهایسیاسی همثا اهمجمو اهگرچهنظام

تصاور ماومیازكاراما ی،ساالمتتوا ازنظاردورداشاتكاه ملکاردوداردنولینمی

«تسریارزیاا ی»شودونو یفردیوشایستایكارگزارا نهایتا هپاینظامسیاسینوشتهمی

سیاسات»ده كاهمناز ااتانتخا ااتیواساتفادهرقبااازدراینجاوجوددارد.شواه نشا می

ذهنیات ماومینسابت اها تبارسازیرقبا هنحومشخصایمنجار اهافاول رای ی«رسوایی

هاایانتخا ااتیساال(. ه ناوا مثاالاثارمنااظره031-011 8030شود)كاستلز،حاكما می

درماورد8.آمریکا رافولمشرو یتسیستمآمریکاییماوردتاكیا قارارگرفتاهاسات1380

مجلاس8011ریاستجمهوریو8010ای ودكه اانتخا اتسالمقوله«افشاگری»ایرا نیز

های ن توساشطلبواردمناز اتسیاسیش ودرسالشورایاسالمیتوسشجریا اصال 

ورزیسیاسیانتخا اتیوما ن انتخا اتی ا لشا .محموداحم ینژاد هركناصلیسیاست

هاای ارایدوره«میارا نهاادی»ایكهحتی ایروبویاز رصهسیاسیهمچو ی رویه

سیاسات»تاوا گفاتان و ردامنهآ نیزافزودهش .تقریباا ا و تردیا مای ن ی رجایم

، الوه رفوای یكه رآ مترتباست،تااثیراتقا التاوجهیدرافاولا تماادو«افشاگری

كاهشتلقیمثبتشهرون ا ازنظامسیاسیداشتهاست.

گذارنا .نظامسیاسیتااثیرمایامامناز اتانتخا اتیازجهتیدیارنیز رافولمشرو یت

رون هایانتخا اتیاغلب اشناساییمشکالتومسائلازساویكان یا اهاوطار شانارهاو

هاایدارایماهیاتهاییازسویآنهاجهتحلمشکالت،ارائهی ماتج ی و رنامهو  ه

نتظااراتج یا نازدهاوشنارها،شکلداد  اهاتوزینیهمراهاست.نتیجهطبینیارائهو  ه

ان از ماومییواها  اود.یصالتشهرون ا وافزود  ر ارودامنهتنه اتدولتدرچشم

                                                                                                                                             
1. The Guardian, 29 March 2016 
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آوردكهدرهردورهكان یا اهاهانیزوضنیتیرا هوجودمیانباشتیطر اینشنارهاوو  ه

ودمطار هاوشنارهایتوزینیج ی یرا رایجلبنااه مومی هسوییمجبورن  رنامه

شاودوقوااوتوهااییساایتهمایكنن .انتظارات مومیازحاكمیتدرماتنچناینو ا ه

هایآ دقیقاا ارحسابانتظااراتشاکلگرفتاهارزیا یآنهااز ملکرددولتوزیرمجمو ه

هایسیاسیدرمواجهه ااوضانیتانتظااراتفزاینا ه، االوه ارصورتیواه گرفت.نظام

یوتوزینییود ای توا وقا لیاتحکمراناییاودرا ارایپاساسداد  اهافزایشتوا مال

هایسیاسی ههماا سار تیكاهمطالباتفزاین هافزایشدهن .مشکلآنجاستكههمهنظام

هایحکمرانییودنیستن نضمنیا ن نقادر هافزایشتوا مالیوقا لیتمطالباتافزایشمی

توانن  هصورتدائمیافزایشیا نا .درنتیجاهمالیمح ودن ونمیآنکه ههرصورتمنا  

آیا .محرومیاتنسابی اه ناوا یا فراهممی«محرومیتنسبی»گیریاحساسزمینهشکل

احساسذهنی،درهرجامنه،تا نیازحجمشکا موجودمیا انتظاراتذهنایشاهرون ا و

هاینشکا  ههردلیلای)ا امازرشا فزاینا هدستاوردهایآنهادردنیایواقنیاست.هرچ

گیاریورشا انتظاراتیاكااهشامکاا دساتیا ی اهانتظاارات(افازایشیا ا ،زمیناهشاکل

گیاریمق مهافولمشرو یتسیستموشکلگریا  كهازنظرنارضایتیدرجامنهافزایشمی

(.13-11 8031هایا تراضیاست)گر،جنبش

مس لهنیزاشارهكردكهرون هایانتخا اتی اافزایش اارتنها اتدولاتو اه ای  هاین

گرایایدولتاین .م ایلهدولت رای رآورد مطالباتهمراهگراییتب آ  اافزایشم ایله

تارهای ملکردیگسترده همننایقرارگرفتندولتدرمنرضنق های یشتر هواسطهحوزه

(تاثیرآ را اررونا 8331وهمکارانشدرپژوهشی)جوز نایكهاست.اینهما چیزی

افولشا ی ا تمااد ماومی اهدولاتآمریکااسانجی ن .پاژوهشایانگاروهنشاا دادكاه

ده وهای مومی یشتریقرارمیترش  حوزهم ایله،دولترادرمنرضارزیا یگسترده

ازنهادهاوافولا تماد هنظامسیاسایشاود.نکتاهترشهرون ا توان موجبارزیا یمنفیمی

مهمدراینجاآ استكهگستر حوزهم ایلهدولتجهتحلمشکالتوارائاهیا مات

 ه موم،نسبتمستقیمی اانتخا اتوشنارهایمطار شا هدرآ دارد.امیا هایاجتماا ی

تشا ی احسااسمحرومیاتدرهایاجتما یواوبگرفتهدرجریا انتخا ات هسریوردگی

شود.اثراینفراین  راحساس مومیدریصوصناكارام یحاكمیتهای ن منجرمیسال
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در رآوردهكرد مطالبات،فسادسیاستم ارا و ا مصا اقتكاارگزارا ومسا وال قا ال

.(Nye, 1997: 6-8)توجهاست

رتقاضااهایاجتماا یوا االمتنها طیدودههگذشته،انتخا اتدرایارا مو ا انفجاا

هااگرچاه  و حسابوكتابكان ی اها رای رآوردهكرد مطالبات ودهاست.اینو ا ه

ایازشودولیدرنهایتنظامسیاسایرازیار ااردامناهگساتردهازسویكان ی اهامطر می

ساازیدولاتیكوچ هاده . هاحتمالزیادیکیازدالیلشکستپروژهتنه اتقرارمی

هایم ایلهدولات اودهاسات.رویدیاارایاندرایرا همینرون فزاین هتنه اتوحوزه

ماجرا،سریوردگیناشیازفورا مطالباتو ا م ارآوردهشا  آنهاادرمو ا اجراسات.

طلابدرفاصاله نا ازانتخا ااتریاساتسریوردگیطبقاتمتوسشحاامیجریاا اصاال 

،فارآوردهفاورا مطالبااتاجتماا یوسیاسای،تنها اتوسای جریاا 8013لجمهوریسا

های ن طلبو  م رآوردهش  آنهادررون هایدرونیسیستمسیاسی ود.درسالاصال 

نیزهمیناتفازدرحوزهمطالباتاقتصادیرویداد.احم ینژادكه هنحومشخصمحصول

ایكهدراین یننبای  اههایپیرامو آ  ود.مس لهوگانهسازیمنوالتمنیشتیود رجسته

، اراسااسهماا ذهنیاتو8031توجه اودآ اساتكاهشاهرون ا ایرانایدرساالآ  ی

هاایپردایتنا وساال هقواوتدریصوص ملکردنظامسیاساینمای8011انتظاراتسال

 گیومطالباتازنظامسیاسیرا اهنحاورونقنفتیوتوزی رانت ظیمنفت،انتظاراتاززن

ایافزایشداده ود.سیاستم ارا نورسی هطبناسخنیود اجامنهرا ای  رمبنایفوزالناده

رغام لایهاای نا رو اودكاهدرساالكردنا .ازایانهمینانتظاراتوتصوراتتنظیممای

 ملکردتوزینیدولات، ارایای،دولتحسنروحانی هجایكاهشهای ودجهمح ودیت

حفرموقنیتیود، ردامناهسیاساتتاوزینیافازودو اهجاایآ ازحجاموساهم خاش

زداییاود، نا زیر ناییو مرانی ودجهكاستهشا تااانتخا اات االوه ار نا مشارو یت

اینیزداشته اش .ض توسنه


 تخابات ای ان انتخابات، تشدید عملکرد توزیعی و بعد ضدتوسعه

 اهشهرون ا تمایلافزایشدرتوزینیشنارهای االیتاثیرگذاریازنشا تجر یشواه 

گیارا (. ههمینیاطرسیاستم ارا وتصمیم111-110 8038منمار،)داردسیاسیمشاركت
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شون .هماانطوردرجریا ا المشنارهاوتنه اتیوداغلب رشنارهایتوزینیمتمركزمی

كناا ندرجااوامنیكااهانساایسفوكویامااادر ررساایتجر ااهیونااا وایتالیااا نااوا ماایكااهفر

ساازی)شاکلداد  اهیا دساتااهدموكراتیزاسیو و سشسیاستانتخا اتیپیشازدولت

دولتیق رتمن ودارایاستقاللنهادی(شکلگرفتاهاسات،سیاساتم ارا واحازابسیاسای

پارورییواستخ امدر خشدولتی ه نوا ا زاری رایحاامیتمایلدارن تاازمنا   موم

هاای ماومیونیازویری وفاداریاستفادهكنن .نتیجهاینرویکردهاافازایشما اومهزیناه

هاایترین امال حارا انبساطدائمی خشدولتیدراینكشورها ودهاست.ازنظراواصلی

(.رویدیاار801-831 8030هفتاهاسات)فوكویاماا،اقتصادیجنوباروپادرهمینمس لهن

پروری،تونیففراین توسنهملیاست.درشرایشاینتش ی  ملکردتوزینی اه  حامی

گیاارا وسیاسااتم ارا درمرحلااهمحاا ودیتمنااا  مااالیدولاات،طبیناایاسااتكااهتصاامیم

ای ارآوردهكارد پاسخاویی همطالباتتوزینی، هسویصار مناا  محا وددولات ار

كننا .درنتیجاهمطالبات)كهدرذهنیت موم  ل هحقیطبینیش هاست(گرایشپی امای

هایزیرساایتیماوردنیااز ارایتوسانهگذاریهموارهشاه انحرا منا  مح ودازسرمایه

هكه ااملی، هسویپاسخاویی همطالباتتوزینی مومهستیم.نتیجهاینفراین تش ی یا ن 

هایجاریدولاتو ا لشا  ایاننهااد اهانتخا اتگرهیوردهاست،افزایشم اومهزینه

ماشینتوزی رانتدرایرا است.

توا درنمونهجالبتوجهاینتنه اتتوزینیورون انباشتیوغیرقا لكنترلآ رامی

ارانتخا اتیمها یكرو ایدرماجرایپردایتپولنق  همردممشاه هكرد.هستهاصلیشن

هزارتوما  ههرایرانیدرآ سالا ت اغیرقا ل اور13مبنی رپردایت8011انتخا اتسال

گیاریایان رناماهرک تلقیش هوموردطننه سیاریقرارگرفت)درماوردمااجرایشاکل

آوریچنایناریرا هراینتیجهانتخا اتورایغیرقا ل اوركرو ی سی8(.10/1/8011الف،

هاییآگاهوهوشیاركرد.درمناظرهمنرو نماینا گا اقتصاادیهاشامیرفسانجانیوو  ه

چهارهو ا هه هدوردومانتخا اتنمحما یاو احم ینژاد ه نوا دوكان ی ایراهیافت

هازارتوماا 13ساالماهیاناه81نژاد، ههارایرانای ااالییاحم یدادكهدرصورتپیروز

                                                                                                                                             
80/0/31(آیرین ازدی 13001)ك یبر الف.سایت 8
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پردایتیواه كرد.درمقا لنیزمحم  اقرنو ختدردقیقاهآیارمنااظرها االمكاردكاه

هازارتوماا پردایاتیواها كارد.833هاشمیرفسنجانیدرصورتپیروزی ههرایرانی،

ا نادج ی ی اهسیاساتتوزیا «هاآورد پولنفت رسرسفره»نژاد اشنارپیروزیاحم ی

هاا اه  یری وفاداریورایداد.اونهایتادررون اجراییش  قاانو حاذ یاراناهپول

(،محملقانونیچنینپردایتمستقیمیرایافت، ااهارپیشانهاد ا یلیمخالفات8013)پائیز

های ن ازاجرای ن هایقانو ه فمن ییارانهمبنی رحاذ تا ریجیكردوحتیدرسال

ازرون دریافتیارانهطفرهرفت. اكناررفتناحم ینژادامامیرا پردایاتها رییگروه

تقریباا8031 موم،درانتخا ات«حق»یارانهنق ی ه«لطف»نق یازمیا نرفت. ا  لش  

هاایهاینق یتاكیا كردنا .درساالهمهكان ی اها رتنه یود رایت اومسیاستیارانه

 اار اود «مصیبت»ا المچن ین ارهمبنی ركمبودمنا  مالیورغم لیهم ن ،دولتیازد

ها، اآگاهیازحساسیتافکار مومی همسا له،حتایازاجارایقاانو مو  پردایتیارانه

های ریوردارازلیساتدریافاتكننا گا طفارهرفات.مصوبمجلسمبنی رحذ ده 

ا اتریاستجمهوریدوازدهام،دولاتمساتقر ااآگااهیازنهایتا انزدی ش  مو  انتخ

پذیر، ریال میلواقنایگذاری رجلباقشارآسیباستراتژیمخالفا یودمبنی رسرمایه

یود هسیاستتوزی پولا نادج ی ی خشی . الوه ارافازایشحقاوزومزایاایدریاافتی

ن نا هایی30توسنهو ودجهسالششمامه رن ازنشستاا كشوریولشکری،دولتدرقانو 

راگنجان كهمطا قآ مستمریدریاافتییانوارهاایتحاتپوشاشكمیتاهاما اداماام)ره(

میلیاو 1میلیو نفر(وافرادتحتپوشش هزیستی)جمنیتایدرحا ود1)جمنیتیدرح ود

ازیشنارمخالفا دولاتمبنایسیافت.این رنامهكه اه  ینثینفر(تاسه را رافزایشمی

هاینق یونیزشانارهایمطار شا هازساویآنهاامبنای ار رتمایلدولت هحذ یارانه

اجراییش .حتیاجرایایانقاانو 8030هامطر ش ه ود،ازا ت ایسالافزایشرقمیارانه

نهااییا ا ادیماا یننیزدررون شنارهایتوزینیتوقفایجادنکردوكان ی اهای القوهو

هزارتوما رادرشنارهاییاودمطار كردنا .ایانرونا 113هاتاافزایشسه را رییارانه

013افزایشتنه اتدرحالیاستكهدولتایرا تازما ناار ایانمقالاهرقمای ایشاز

هزارمیلیاردتوما یارانهنق ی همردمپردایتكردهاست.

ایاستكه راساسآ هرانتخا ات ادورج یا یازدهن هرون  مومینمونه االنشا 
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های مومیدروضنیت ا مهای مومیدولتهمراه ودهاست.افزایشهزینهافزایشهزینه

رش درآم هایدولت،گرچهدركاهشنا را ریوفقردركشورموثر ودهاست)ی اپرست

های مرانیوزیر نااییویاراینماجرانكاهشهزینه(.ولیروید13-01 8031وداودی،

ریازیساالیانهایدولت ودهاست.درتحلیالساهم خاشجااریو مرانایدر ودجاهتوسنه

، خشجاریكشوردائمادرحاالافازایش8031تا8010شودكهدرفاصلهسالمشخصمی

لافاول اودهاسات. اه ناوا سهمیوداز ودجه ودهاستنحالآنکه ودجه مرانیدرحا

)دورهرشاا 8013تااا8010هااایمثااالدرحااالیكااه ودجااه مراناایكشااوردرفاصاالهسااال

 اه8031درص كل ودجهكمترنبودهاست،اینرقمدرسال03درآم هاینفتی(هیچااهاز

هاای ماومیدولاتهماوارهرو اهدرص كاهشیافتهاست.ایندرحالیاستكههزیناه81

(.ایاانآمااار10/8/8030ایرک،یبرگاازاریفااارس،) اارایآمااارمقایسااهرشاا  ااودهاساات

م تشهرون انیكه ه ملکاردها اه  تامینرضایتكوتاهدهن هآ استكهدولتنشا 

هاایگاذاریهایدرازما تمر اوط اهسارمایهان نضرورتپی اكرده«ا تیاد»توزینیدولتی

ما ت اهمنناایافاولفراینا م توكوتاهان .فراین یكهدرمیا هران هزیر ناییرا هحاشی

توسنهاقتصادییواه  ود.


 انتخابات ایرانی و ضرورت تکمیل زنجیره نهادی سیاست انتخاباتی
هایتاری ونتاایجمخاربحاصالازشناسیفراین انتخا اتی اه  درکسویهآسیب

ایما یریتایانفراینا ،ضارورتیاساتكاه ااها   هباودآ وارائهراهباردسیاساتی ار

گیرد.ایان حاهدرراساتایچیازیاساتكاهدراد یااتفراین هایدموكراتی صورتمی

مطار 1«كیفیاتدموكراسای»وارتقاای8«تنمیاقدموكراسای»دموكراتیزاسیو تحت ناوا 

 ,Diamond and Morlino). شناسی اه  اصال رونا هااساتشودكهه  آ آسیبمی

توا  هحلایانشناسیصورتگرفتهدراینمقاله،چاونهمی اتوجه هآسیب(20-31 :2005

هاپردایتقچالش

اناا ازنظریااهكاااركردی،انتخا ااات ااه ناوا یاا نهاااد،درپاسااس ااهیاا نیااازازچشام

ایدرمشاركتتودهآمیزكرد فراین رقا تسیاسیوساما داد  هكاركردییننیمسالمت
                                                                                                                                             
1. Deepening Democracy 
2. Quality of Democracy 
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سیاستشکلگرفتهاست.اما رگزاریانتخا ات هنحواثر خشوكارام یودنیازمن ایفاای

توان  هه  اصالیما نظرازطراحایكاركردهاییاستكهانتخا ات  و تامینآنها،نمی

ها،آ دستیا  .انتخا اتنیازمنا تحقاقكاركردهااییچاو  هیناه اود گازینشكان یا ا

هاایطرفاناهوقانونمنا  اررقا اتمنصفانه ود رون تائی صالحیتكان یا اها،نظاارت ای

هااونظاراتماردم،تبلی.ااتای،آگاهیازدیا گاهرسانیویبررسانیحرفهانتخا اتی،اطال 

...ازجملاهنیازهاای خشومنتبار،تاامینماالیانتخا اات اهصاورتساالموسیاسیآگاهی

تاوا انتظاارتحقاقیی انتخا اتهستن .  و تامینایننیازهایكااركردی،نمایكاركرد

هااییا انتخا اات،زمینهه   الینهادانتخا اتراداشت.ازاینمنظر،تامینلوازموپیش

مستلزمتاسیسواستقرارنهادهاییاستكهقادر اشن كاركردهاایماوردنظرراتاامینكننا .

هایمردمنهادما نینیرومنا ،نظاامتاامینماالیسیستمحز ینهادینه،سازما نهادهاییچو 

ایمتکثااروق رتمناا ،نهادهااایطاار ،نظااامرسااانهشاافا ونهادینااه،نهادهاااینظااارتی اای

دار،نظاامایوشناسنامههایانتخا اتیحرفهطر ومتنه  هرو  لمی،كم یننظرسنجی ی

حتنظارتدولتی،نظامنظاارت ار ملکاردمنتخباینو...ایانیاردهمن وتگریقا  هال ی

«زنجیارهنهاادیانتخا اات»تاوا آ راسازن كاهماینهادهادرپیون  ایک یار،چیزیرامی

نامی .درحقیقتمطا قاینای ه،انتخا اتی نهاد سیشنیستكهصرفامح ود ه رگازاری

نهادهاییاستكاههریا كهدرذیلیوددر ردارن هیردهانتخا ات اش ، لکهنهادیاست

نیازهااكنن .كاركردهاییكه رایتامینپیشكنن ونیازیرا رطر میكاركردیراایفامی

ولوازمی انتخا اتموفقضرورتدارن .ایننهادهادرپیون ارگانی  اایکا یار،امکاا 

 ایا «سیاساتانتخا ااتی»آورنا .ازایانناااهممایتحققه   الینهادانتخا ااترافاراه

«قوا ا  اازی»تلقیشودكهاجازایآ درپیونا  اایکا یار،8«زنجیرهنهادی»همچو ی 

 ,Krishnaدهن ) ارایایا هزنجیارهنهاادیرک حاكم ركلیتفراین انتخا اتراشکلمی

درایانزنجیاره اههامپیوساته،(.طبینیاستكهدرصورتفق ا یا یااچنا نهااد2018

هااییهماراهیواها  اودكاهمولا كژكاركردهاای رگزاریانتخا ات اناواقصونارساایی

 ینینش هیواه  ود.پیش

ازایننااهطبینیاستكهدرنبودی سیستمحز ینهادیناه،ایفاایكاركردهااییچاو 
                                                                                                                                             
1. Institutional Chain 
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خاوییدرمقا ال ملکردهاا،گزینشكان ی اهایصاحبصالحیت،تنها منتخباین اهپاسا

ایو...دچارایتاللیواه ش ،افراد هصر پیونا هایهایانتخا اتیشفا وحرفهرقا ت

محلیوزدو ن هایغیرشافا واردرقا اتانتخا ااتییواهنا شا نصاحنهسیاسای ااتنا د

ت،تنها اتضا طهكان ی اهارو رویواه ش ومنتخبین هجایتنه اتملایودرازما  ی

هاایپوپولیساتی ا و پشاتوانهارائاهیواهنا كاردم تیواهن داشت،و  همحلیوكوتاه

 اا و آنکااهناراناایازپاسااخاوییداشااته اشاان .همچناایندرنبااودسااازوكاریمشااخصو

هاایمن  رایتامینمنا  مالیموردنیازانتخا ات،طبینیاستكاهمناا  ماالیازشایوهقا  ه

هاایكثیافو...تاامینستانی،ایجادپیون  اپاولو ،زدو ن  اق رتمن ا محلی، ابغیرمشر

طر ،مسا لهنظاارت اهجاایحالمسا له،یاود اهیواهن ش .درنبودنهادهاینظارتی ی

ایوشاود.درنباودیا نظاامنظرسانجیحرفاهموضو ی رایمناقشهطرفیند اوا ا لمای

هاایماردمویاا یازاولویاتهایرقیب،منیاروشایصی رایاطاال طر ،افرادوگروه ی

 سا اراسااسارزیاا یهمچنینآگاهیازمیزا محبو یتیوددرجامنهنخواهن داشتوچه

غلشومتکی هاطال اتغلش،یودراپیاروزمیا انی  اننا كاهدردنیاایواقنای ازنا هآ 

ان . وده

كهدراینمقاله هآنهاپردایتهش ،ناشیازفقا ا توجاه اه خش م هكژكاركردهایی

ایننکتهاستكاهتحقاقاها ا كاال ماوردانتظاارازایجاادنهاادانتخا ااتدرجمهاوری

اسالمیایرا تنهازمانیممکنیواه ش كه ههمهالزاماتسیاستانتخا اتیكاراما توجاه

ساتانتخا ااتیموفاقوغلباه اركژكاركردهاایتوا گفتشکلداد  اهیا سیاشود.می

مطر ش هدر اال، یشازهرچیزنیازمن آ استكه الوه رتمركازصار  ار رگازاری

هاوسازوكارهایمر وطه،حركتیتکااملیدرراساتایتکمیالانتخا اتمنظموم اومورویه

یرهآغازشاود.واقنیاتآ اساتهایموجوددراینزنجزنجیرهسیاستانتخا اتیورف یالء

هایشفا تاامینماالی،سیاستانتخا اتیدرایرا نیازمن سیستمحز ینهادینه،قوا  ورویه

ایهاایحرفاهریازیواجرایای،كم اینزداییوتقویاتاساتقاللنهاادینظاام رناماهسیاست

وناظر)همچو نهادهاایانتخا اتی،وجودنهادهاینظرسنجیمنتبر،شبکهنهادهایم نیفنال

ای،مطالناتیو..( ه نوا میانجیرا طهكنشارا سیاسیوشهرون ا ،نظاامدانشااهی،رسانه

 اش .فق ا ،ضنف،نارساایییااكیفیاتپاائینمن میگریقا  هایمناسب،نظامال یرسانه
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تكیفیاتسیاساتتوانا  ا اهافاهری ازایننهادهایزیرمجمو هسیاستانتخا اتی،مای

انتخا اتی،كاهشكاركردهایمثبتوموردانتظارازآ ونهایتاافزایشكژكاركردهایناشی

هاایپایشآما هدررو خشمهمایازنارسااییازآ  رایكشورونظامسیاسیشود.ازاین

اییا سیاساتتاوجهی اهسرشاتزنجیارهانتخا اتدودههاییرایرا ، م تامحصول ای

ایازنهادهاكهدرپیونا یارگانیا  ااایمتشکلازمجمو هتخا اتیكارام است.زنجیرهان

كننا . ا و چناینیک یار،كاركردهایموردنیااز اراییا نظاامانتخا ااتیراتاامینمای

هاایانتخا ااتیدرهاایتشا ی یا نا هناشایازرقا ات ناصری،طبنااانتظااركااهشآسایب

کننخواه  ود.جمهوریاسالمیمم

درمطالنااتیاود اررویدموكراسایگاریكااكسوفرانسیسفوكویامااهمانطوركه

هاایانتخا ااتیوساازوكارهایدموكراتیا درایاندهن ،رقا تآمریکاوانالستا نشا می

هاایكشورها رایم تیطوالنی)ازا ت ایقر ناوزدهمتاادورا  ایندوجنا (ازچاالش

هادرمتنتحولینهادیصورتگرفتكاهنتیجاهآ  رد.گذارازاینچالشرنجمی نیادینی

كارد.گیاریزنجیارهنهاادیكاراما  اودكاهسیاساتانتخا ااتیدرماتنآ  مالمایشکل

یا ینهادهایم نی،تکوینونهادینهش  سیاستحز ای،اساتقرارقوا ا مشاخصوسازما 

ها،استقرارنهادهاینظرسانجیمساتقلومنتبار،كم ینروشن رایكسبحمایتمالیتوسش

هاایسیاسایازجملاهایانیاا ی وروكراسایدولتایازرقا اتایرقا تی،اساتقاللنظامرسانه

توا گفتهرچاهایانزنجیارهنهاادی،تکامال یشاترییافتاهاسات،تحوالتنهادی ود.می

وپیاما هایمنفایآ كااهشیافتاهكارام یدموكراسیوساازوكارهایانتخا ااتیافازایش

است.

طراحا سازوكارهاینهادی،ضمنآنکه ای  اهانطباازساایتارنهاادیطراحایشا ه اا

هاییاصآ جامنهونظامسیاسیتوجهداشته اشن ندر ینحاال اهایاننکتاهنیازویژگی

شاودكاه اامای ای توجهكنن كهكاراییی نهادیاصدرمتنی زنجیرهنهاادیتاامین

آورنا . ا و فراهمآورد الزاماتموردنیاز،شرایشموفقیاتآ نهاادیااصرافاراهممای

آورد،توجه هاینكلیت،ی نهادیوبكهدركشورینتایجودستاوردهایمثبتی ه ارمی

كن كهموردانتظارنبودهاست.درمحیطیدیارنتایجیمنفیومخربایجادمی
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تردی ینیستكهانتخا ات هترینشیوهگزینشكارگزارا سیاسیاست.اماانتخا اات اه

هایمنفیاست.اینمقالهكوشی هاستضمنمانن هرپ ی هونهادانسانیدارایا نادوسویه

هاایانتخا ااتیدردودهاهاییارحیااتجمهاوری ررسیدالیلتش ی ش تودامنهرقا ات

 رمبناینظریاهكااركردگراییرا ارتمرتاو ،كژكاركردهااینایواساتهحاصالازاسالمین

تش ی مناز اتانتخا اتیرامورد ررسیقرارده . نوا ش كهدركناركاركردهایمثبت،

ساازی ارایفناالنهادانتخا اتدرایرا موجبتش ی مناز اتدرونیسایتسیاسی،زمینه

اقتصاادیفساادتشا ی نقطاا درفراینا سیاساتاذاریكاال ،هاایاجتماا ی،اش  شکا 

زدایایونهایتااتشا ی  ملکاردتاوزینیو اهدنباالآ سیاسیو ،تقویاتفراینا مشارو یت

هایی نواگریزناپذیروسرشاته ااتخریبفراین توسنه ودهاست.گرچهوجودچنینچالش

 ارایكااهشپیاما هایمنفایموجاودوریازیماهیتفراین دموكراتی استنولای رناماه

هااایمثبااتانتخا ااات،ضاارورتیكلیاا ی اارایارتقااایكیفیااتفرایناا هایتقویااتسااویه

 اش .طبناچناینارتقااییازرهااذراصاال ساایتارودموكراتی درجمهوریاسالمیمی

سنیش فراین سیاستانتخا اتیممکنیواه ش .دراینمقالهضمنتحلیلپیام هایفوز،

تکمیالزنجیارهنهاادی»در خشپایانی،راهبردپیشنهادی رایاصاال ایانفراینا درقالاب

مطر شود.«سیاستانتخا اتی
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