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عليرضا

رحيمي*1

چکيده
نظامهای انتخاباتی از لوازم بنیادی نظامهای سیاسی مردمساالر هستند .اهمیت آنها نه
فقط به واسطه نقش آنها در ساخت جامعهه مهردمسهاالر کهه در تهیریراتی اسهت کهه
کارکردهای این نظام بر ابعاد سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه بر جای مهیگهذارد.
عرصه امنیت ملی نیز به عنهوان ییهی از عرصههههای ممهز زنهدگی سیاسهی از تهیریر
کارکردهای نظام انتخاباتی برکنار نیست ،از این رو ،این نوشتار کوشش میکند کهه بها
بمرهگیری نظریه سیسهتمی و بها یهاری مطالعهاا تهاریخی و روشههای کمهی ،آرهار
کارکردهای نظام انتخاباتی بر حوزه امنیت ملی را مورد بررسهی قهرار دههد .شناسهایی
کارکردهای امنیتساز نظام انتخاباتی ،بررسی برخی موارد تاریخی مخدوشکننده ایهن
کارکردها و شرایط مطلوب برای تحقق آن ها (کارکردهای امنیتساز نظام انتخابهاتی)،
موضوعاتی هستند که در این مطالعه به آنها پرداخته خواهد شد .ایهن مطالعهه ننهان
میدهد تحقق کارکردهای امنیتساز نظام انتخاباتی بسته به لوازمی است کهه گهزینش
نظام انتخاباتی مناسب ،نحوه فائقآمدن بهر شهیا ههای قهومی ،نهدادی و مهذهدی در
جوامع چندپاره ،گسهترش فرهنهس سیاسهی منهارکتی ،تختیهي تهیریر سیاسهتههای
قدراهای بزرگ و غلده بر مدارهای توسعهنیافتگی اقتصادی ،از جمله آنها هستند.
کليدواژهها :انتخاباا ،نظام انتخاباتی ،امنیت ملی ،کارکرد ،انقالب انتخاباتی.
* دکترای علوم سیاسی از داننگاه آزاد اسالمی
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مقدمه
جوامع مدرن امروزی که مدتنی بر نظامهای سیاسی مردمساالرند ،گریزی از گزینش شهیوهههای
غیرمستقیز مردمساالری ندارند .از این رو ،نظامهای انتخاباتی ییی از زیرسیسهتزههای بنیهادین
این جوامع به شمار میروند؛ به گونهای که بدون وجود آنها تصور نظام سیاسهی مهردمسهاالر
امیان پذیر نیست .با توجه به این اهمیت بنیادین است که نظهامههای انتخابهاتی ،ههز از زاویهه
میانیسزها و سازوکارهای درونی خود و هز به لحاظ دامنه تیریر بر سایر عرصههههای سیاسهی،
اجتماعی و اقتصادی ،موضوع نظریهپردازی قرارگرفتهاند« .امنیهت ملهی» ییهی از عرصههههایی
است که از برد تهیریر نظهام انتخابهاتی برکنهار نیسهت و رابطههاش بها نظهام انتخابهاتی نیازمنهد
نظریهپردازیهای گسترده و موشیافانه است .این مطالعهه تالشهی اسهت بهرای شناسهایی ایهن
تیریراا و میکوشد در سطحی انتزاعی و با استخدام نظریه سیستمی و با بمرهگیری از مطالعاا
تاریخی و روشهای کمی ،پرتوی بر دقهایق تهیریر انتخابهاا و کارکردههای برآمهده از آن ،بهر
موضوع امنیت ملی بیتیند .از این رو ،مطالعه پیش رو موضوعاا زیر را در برمیگیرد:
 کارکردهای نظامهای انتخاباتی در راستای تیمین امنیت ملی؛ موارد تاریخی پارادوکسییال که نظامهای انتخاباتی در عوض ایتای نقش امنیتساز خودبه سازوکاری امنیتزدا و تمدیدزا بدل شدهاند؛ و
 شرایطی که نظامهای انتخاباتی برای ایتای نقش مطلوب و بمینه خود در راسهتای تهیمینامنیت سیستز سیاسی به آنها نیاز دارند.
این مطالعه ننان مهیدههد افهزایش منهروعیت و کهارایی ،افهزایش ردهاا سیاسهی ،ایجهاد
میانیسز های صلح آمیز حل منازعاا و تطدیق گتتمان نخدگهان بها گتتمهان جامعهه و تغییهراا
محیطی ،کارکردهای سیستز انتخاباتی در جمت تیمین امنیت ملی هستند ،اما وجود شیا ههای
قومی ،ندادی و مذهدی فعال ،ضعي نمادهای مهدنی ،دخالهتههای اسهتعمارگونه قهدراههای
جمانی ،نابسامانی اقتصادی و گزینش نظام انتخاباتی نامناسب می تواند انجام این کارکردها را با
اختالل روبهرو کند؛ چنانیه آشتتگیهای سیاسی در برخی کنورهای کمتر توسعهیافته ،ظمهور
نازیسز از بطن انتخاباا دموکراتیك و وقوع انقالبهای انتخاباتی ،به لحهاظ تهاریخی ننهانگر
این امر بودهاند.
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الف .مفاهيم اصلي
پیش از آغاز بحث الزم است به منظور دقیقترشدن مداحث ،نگاهی کوتهاه بهه متهاهیز کلیهدی
مورد استتاده در این مطالعه داشته باشیز« .انتخاباا»« ،نظهام انتخابهاتی» و «امنیهت ملهی» ،سهه
متموم اصلی مورد استتاده در این مطالعه هستند که بنا بر برداشهتههای ارائههشهده زیهر مهورد
بمرهبرداری قرار میگیرند.
تعیین مرجع امنیت ،نقطه آغازین نظریهپردازی درباره امنیت و بنیان تمایز میان میتهبههای
امنیتی است .نظریههای امنیت در نخستین گام باید به این پرسش پاسخ گویند که مرجع امنیهت
در نظرگاه آنها چیست؟ و امنیت چه چیز یا چه کسی را مدنظر دارند؟ پاسخ بهه ایهن پرسهش
است که گرانیگاه یك نظریه در باب امنیت را منخص میکند و به ظمور میتبههای متتهاوا
امنیتی منجر میشود .اساساً محور اصلی تمایز میان میتبهای موجود امنیتی که از نمونههههای
متیخر آنها میتوان به میتب انگلیسی ،میتب ولهز ،میتهب کپنمهاگ ،میتهب پهاری  ،میتهب
پسااستعمارگرایی و میتب انتقادی اشاره کرد ،در آن است که هر کدام از این میتبها بر مهدار
مرجع امنیتی متتاوتی به نظریهپردازی پرداختهاند .واگراییها ،همگراییها و هزرینگیهای این
میتبها به واسطه تلقی ویدهای است که هر کدام از آنها از مرجع امنیت دارند.
به طور کلی ،میتبهای امنیتی طیي متنوعی از مراجع امنیتی را مورد شناسایی قهرار دادهانهد.
در میتب انگلیسی که به نظریه جامعه بینالملل و وجود منافع ،قواعهد و ارزشههای منهتر بهه
عنوان بنیان همیاری در این جامعه ،تییه دارد (منیرزاده ،)511 – 561 :5988 ،هز دولهت و ههز
فرد (به عنوان اعضای سازنده جامعه بینالملل) به عنوان مرجع امنیت شناخته میشوند (ابراهیمی،
 55 :5939و  .)51میتب ولز با تلقی امنیت و رهایی بهه عنهوان دو روی یهك سهیه و تیکیهد بهر
مدارزاا مردم و گروههای اجتماعی برای غلده بر تمدیداتی چون ترس ،گرسهنگی و فقهر ،فهرد و
مردم را در جایگاه مرجع امنیت قرار میدهد (ابراهیمی .)51 :5939 ،این نگرش در حقیقت نوعی
تلقی از متموم «امنیت انسانی» است که در دهههای اخیر وارد ادبیاا امنیتی شده و تمرکهز اصهلی
آن بر حمایت از افراد است و تمامی تمدیدهای نظامی ،سیاسی و اجتماعی علیه افهراد و نیازههای
اولیه آنها (گرسنگی ،بیماری ،فقر) را در بر میگیرد (یهزدان فهام .)6 :5988 ،در میتهب کپنمهاگ،
دولت و اجتماع مراجع اصلی امنیت هستند (ابراهیمی )12 :5939 ،و بر این پایه است که مسهائلی
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چون وجوه گوناگون امنیت و موضوع غیرامنیتیکردن 5در قالب این نظریه مطرح میشوند .نظریهه
پسااستعماری با نقد اروپامحوری مطالعاا امنیتی و شیلگیری این مطالعاا بهه عنهوان محصهول
قدرا غربهی ،کنهورهای جنهوب را بهه عنهوان مرجهع امنیهت مهورد شناسهایی قهرار مهیدههد
(ابراهیمی .)11 :5939،نظریه امنیت جمانی که از نقد دو روییرد دولتگرا و فردگرا پدید آمده ،بها
تیکید بر جندشهای اجتماعی فراملی و برقراری امنیت جمانی ،جامعهه جمهانی را مرجهع مسهتقل
امنیت میداند (پورسعید .)92 – 98 :5983 ،در بسیاری از کنورهای کمتر توسعهیافته نیز به دلیل
تمدیداتی که در قدال رژیزهای سیاسی ،انسجام اجتمهاعی و تمامیهت ارضهی وجهود دارد ،رژیهز
سیاسی یا نوع حیومت به عنوان مرجع امنیت شناخته مهیشهود (پورسهعید .)92 :5983 ،بهه ایهن
ترتیب ،مناهده میشود که مراجع امنیت طیي متنهوعی ماننهد فهرد ،دولهت ،جامعهه ،گروههی از
جوامع ،جامعه جمانی و رژیز سیاسی و غیره را شامل میشود.
مطالعه حاضر دولت ملی را به عنوان مرجع امنیت در نظر گرفته و از این روسهت کهه بهر
متموم «امنیت ملی» تیکید میکند ،چراکه تیکید بر حیومتها به عنهوان مسهوول اصهلی امنیهت
شمروندان و قراردادن دولت ملی در کانون مالحظاا امنیتی است کهه اصهوالً سهدب مهیشهود
متموم امنیت ملی شیل بگیرد .دولت ملی شیل خاصی از دولتسهازی اسهت کهه منهروعیت
خود را از اعمال حاکمیت به نام یك ملت در واحد سرزمینی دارای حاکمیت کسب مهیکنهد و
دارای حق انحصاری اعمال اقتدار منروع در آن سرزمین منخص اسهت (عهالز.)592 :5922 ،
ملت نیز اجتماع کالن از افراد دارای اساطیر منتر  ،تاریخ منتر  ،فرهنس عمهومی منهتر ،
وطن منتر  ،حقوق و تعمداا منتر و اقتصاد واحد اسهت کهه ممیهن اسهت تهكپایهه یها
چندپایه باشد ،یعنی از یك قوم یا از چندین قوم تنییل شده باشد (عالز.)511 :5922 ،
بنابراین ،اصطالح «امنیت ملی» به امنیت دولتهای ملهی اشهاره دارد و بهه لحهاظ گتتمهان
امنیتی در ذیل گتتمان مدرن قرار میگیرد .اگرچه در حال حاضر گتتمهانههای فرامهدرن ماننهد
امنیت انسانی و امنیت جمانی ،طرح شده و در حال گسترش است ،اما متمهوم امنیهت ملهی در
عصر ما همچنان متمومی قدرتمند و پابرجاست و کهاربرد و رواج روزافهزون ایهن متمهوم کهه
رینه در وقایع و تجربیاا جمان ما دارد ،گواه این مدعاست.
1. Desecurization

انتخابات و امنيت ملي؛ از ثبات تا دگرگوني سياسي ــــــــــــــــــــــــــــــــ 11

وجود واحدهای ملی مجزا و قوام دولتها ،به عنوان بازیگران اصهلی در عرصهه جمهانی و
قویترین مرجع امنیت ،ننان میدهد که پارادایزهایی نظیر امنیت جمانی در شرایط حاضر قادر
به جایگزینی با پارادایز امنیت ملی نخواهد بود و امنیت ملی همچنان متمهومی قدرتمنهد بهاقی
خواهد ماند .الدته ،نظریه امنیت ملی به جرح و تعدیلهایی که متناسب روندهای جاری جمهانی
باشد ،به شدا نیازمند است و باید بازاندینی این متموم را بر طدق این روندها مهد نظهر قهرار
دهد؛ اما گذار از متموم امنیت ملی به امنیت جمانی بینهتر جلهوهای پهیشگویانهه دارد و شهاید
شمایی از امنیت در آیندهای نهچندان نزدیك باشد و این روند الاقل برای دهههای آتی تنما بهه
صورا لحاظ دغدغههای جمانی در قالب امنیت ملی متصور خواهد بود .ضمن آنیه ،بهه رغهز
نتوذ و تیریر بازیگران فروملی و فراملی ،حیومتها همچنان مسوول اصهلی تهیمین امنیهت و از
این رو ،بازیگران اصلی در صحنه امنیت ملی هستند .آنها نسدت به سایر بهازیگران فروملهی و
فراملی ،توان نظامی قابهل مالحظههای دارنهد و بهه لحهاظ انگیهزه ،روش ،ابهزار و امیانهاا از
تواناییهای غیرقابل مقایسهای نسدت به سایر بهازیگران بهرای تعقیهب و پیگیهری امنیهت ملهی
برخوردارند و مردم نیز هنوز آنها را مندع اصلی امنیت میدانند (مانهدل .)16 :5982،بهازیگران
غیردولتی نیز در چارچوب مقرراا و قواعدی که دولتها واضع آن هستند فعالیت میکننهد .از
این رو ،جامعه جمانی به مثابه کانون جمانی هویتها ،ترتیدهاا و مقهرراا ،واقعیهت بهالقوهای
است که تا محققشدن به گونهای بالتعل راه بسیار درازی در پیش دارد .آنچه در جریان اسهت،
تمایز هویتها و وجود ترتیداا و مقرراتی است که در بسیاری از موارد با خواسهتههها و آمهال
الیههای زیرین جمعیت جمانی فاصله فراوان دارد .بازنویسی امنیت تنما با تغییهر سهاختار نظهز
حاکز ،روندهای جاری و پدیدههای مؤرر بر امنیت امیانپذیر اسهت .در حهالی کهه رونهدها و
پدیدههای در حال تحولی که دیدگاه جمانی بر طدق آن اندینههورزی مهیکنهد ،دوران نهوزایی
خود را طی میکند و تا شیلگیری ساختارهای حامل این دیدگاه راه درازی در پیش اسهت .از
این رو ،نمیتوان پیش از محققشدن ساختارهای جدید ،اندینههورزی بهر سهیاق سهاختارهای
فعالً موجود را رها کرد و دل به آیندهای هنوز محققننده بست.
متاهیمی چون امنیت انسانی نیز دامنه تمدیداا را چنان گسترده میسازند که امیان تدوین
استراتدیها و برنامهریزیهای امنیتی را تقریداً ناممین میسازند .همانطور کهه «بهاری بهوزان»
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اشاره کرده ،ییی از مالحظاا ممز در خصهو

تمدیهدها ،تتییهك میهان تمدیهدهای ملهی از

چالشهای عادی و تمدیداا روزمره است .قراردادن شهاخص امنیهت ملهی در مقیهاس پهایین
ممین است به اتال

منابع ،اختالل جهدی در سیاسهت داخلهی ،خودکهامگی و سیاسهتههای

تجاوزکارانه منجر شود (چنانیه قراردادن آن در نقطه بسیار باال عهدم آمهادگی بهرای مقابلهه بها
تماجماا ممز را در پی دارد) (بوزان.)593 :5983 ،
ابمام و پیچیدگی موضوع امنیت ملی سدب شده طیي متنوعی از برداشتها نسدت بهه ایهن
متموم به وجود بیاید .در یك سر طیي رهیافتی قرار دارد که همچنان بر دیدگاه سنتی از امنیت
ملی پای میفنارد و بر این باور است که امنیهت ملهی بایهد بهه دفهاع نظهامی در برابهر تمدیهد
خارجی محدود باشد .در سر دیگر طیهي ،رهیهافتی واقهع شهده کهه تلقهیاش از امنیهت ملهی
دربردارنده همه گرایش های نامحدود و بیردااکننده داخلی و خارجی اسهت .رهیافهت اول بها
تیکید صر

بر تمدید نظامی ،از سایر تمدیداا که می توانند برای امنیت ملی هر دولتی زیان بار

باشند چنز می پوشد و رهیافت دیگر ،آن چنان مدمز و گسترده است که مسوله امنیت ملی را به
موضوع امنیت به طور کلی و مسوله بقای انسان گسترش می دهد (ماندل)58 :5982 ،؛ اما نقطهه
منتر قابل قدول همه صاحب نظران در خصو

امنیت ملهی ،ضهرورا حته وجهود خهود

است که مهیتهوان بهه شهیل دیگهر آن را بهه صهورا حته ذاا و صهیانت نته

در برابهر

اساسی ترین خطراا تعدیر کرد .برخی از صاحب نظران ،حت خود یا صهیانت ذاا و نته

را

در چمار پدیده خالصه میکنند:
 .5حت جان مردم؛  .1حت تمامیت ارضی؛  .9حت سیستز اقتصادی و سیاسی؛  .1حته
استقالل و حاکمیت کنور .این چمار مقوله را می توان به عنوان جوهره امنیهت ملهی کهه تمهام
کنورها ،احزاب ،گروه ها و افراد ،با هر سلیقه سیاسی و پایگاه اجتماعی بر آن اتتاق نظر دارند،
تعیین کرد (بصیری .)562 :5986 ،بر این اساس ،مطالعه حاضر امنیت ملی را بهه صهورا زیهر
تعریي میکند:
«امنیت ملی شامل حت اسهتقالل کنهور ،تمامیهت ارضهی ،ردهاا سیاسهی ،تضهمین بقهای
ارگانیك (فیزییی و جمعی) مردم ،ایجاد شرایط الزم برای رفاه اقتصهادی ،فهراهزکهردن امیهان
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فراغت خاطر نسدت به تمدیدهای اجتماعی و زیست محیطی ،تهیمین و حته همهاهنگی میهان
اقوام و طوایي درون کنور است .هر چیزی کهه از داخهل یها خهارج مهانع حتاظهت از منهافع
یادشده شود ،تمدیدی علیه امنیت ملی است» (سایق.)58 :5922 ،
بنا بر این تعریي ،استقالل سیاسی ،حت تمامیت ارضی ،رداا سیاسی ،انسهجام اجتمهاعی،
رفاه اقتصادی ،عدم آسیب به بقای فیزییی جمعیت و حته محهیط زیسهت ،از شهاخصههای
اصلی تیمین امنیت ملی هستند.
انتخاباا و نظام انتخاباتی از دیگر متاهیز اصلی بهکاررفته در این مطالعه هستند .انتخابات،
فرایندی است مدتنی بر آرای عمومی که از طریق آن افراد به قدرا و مقام تصمیزگیری سیاسی
در جامعه دست پیدا میکنند.
نظام انتخاباتي نیز آرایی را که در انتخاباا عمومی به صندوق انداخته شده ،به کرسیهایی
تددیل میکند که احزاب و کاندیداها آنها را اشغال میکنند .ممزترین اجزا و متغیرهها در نظهام
انتخاباتی عدارااند از فرمولهای انتخاباتی (نظام انتخاباتی اکثریتی ،تناسهدی و غیهره) ،سهاختار
برگه رأی (انتخاب بر پایه حزب یا شخص و یا انتخاباا مدتنی بر انتخاب واحد یا مجموعهای
از اولویتها) ،وسعت حوزه انتخاباتی (تعداد نمایندگان منتخب یك حهوزه انتخهابی) و عهالوه
بر آنها ،جندههای اداری و اجرایی انتخاباا (نحوه ردت نام کاندیداها ،شرایط آنهها و مجریهان
انتخاباا و غیره) (رینولدز.)11 – 16 :5935 ،

ب .نقش انتخابات و نظام انتخاباتي در ايجاد امنيت
ابعاد نرمافزارانه امنیت ملی که مورد تیکید تحلیلهای نوین امنیتهی هسهتند ،بها مهواردی چهون
ظرفیت سیاسی ،کارایی سیستمی ،منروعیت سیاسی و انسهجام اجتمهاعی منهخص مهیشهوند
(آزر .)11 :5922 ،از این رو ،هر مؤلته و متغیری که به تقویت این موارد بیانجامد ،در افهزایش
ضریب امنیت ملی مؤرر است .انتخاباا به عنوان نمادی که کارکردهایی در جمهت ارتقهاء ایهن
پارامترها ایتا میکند ،ییی از ارکان نظامهای نهوین سیاسهی در ایجهاد تعهادل سیسهتمی اسهت.
موارد زیر از جمله کارکردهایی هستند که انتخاباا و سازوکار انتخابهاتی در راسهتای برقهراری
امنیت و رداا نظام سیاسی بر عمده دارند:
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 .1تطبيق با تغييرات محيطي
ییی از ویدگیهای متموم امنیت ملی ،ذهنیبودن آن است؛ به این معنا که برداشت فرد یها گهروه،
مصداقهای آن را تعیین میکند .از این رو ،در تدوین استراتدیهای امنیت ملی باید به ایهن مهورد
توجه ویده داشت .به عدارا دیگر ،استراتدیهای امنیت ملی باید در پیوند با گتتمان غالب جامعه
باشند و با توجه به ساختارهای ذهنی اجتماع ،مورد پهردازش قهرار گیرنهد .بهیاعتنهایی بهه ایهن
موضوع تتاوا میان گتتمان امنیتی جامعه و گتتمان امنیتی نخدگان را در پی داشهته و بهه شهیا
میان استراتدیهای امنیت ملی با واقعیتهای اجتماعی مهیانجامهد؛ یعنهی بهروندادههای سیسهتز
امنیتی با دروندادهای آن ،تطابق نداشته و اسداب ناکارآمدی سیستز را فهراهز مهیآورد .بهه ایهن
ترتیب ،تتاوا گتتمانهای امنیتی جامعه و نخدگان ،ضمن آنیه استراتدی امنیت ملهی را از قالهب
ملی آن تمی میکند ،کارایی این استراتدی را کاهش داده و حتهی بهه گونههای تراژیهك آن را بهه
مندعهی تمدیههدزا تدهدیل مههینماینهد (رحیمههی .)35 :5939 ،سهازوکار انتخابههاتی از طریهق تطدیههق
گتتمانهای پیشگتته ،ییی از کارکردهای امنیتی خود را به منصه ظمور میرساند ،زیرا بهه وسهیله
انتخاباا آن نوع گتتمان سیاسی که به گتتمان جامعه نزدیكتر است در عرصهه سیاسهی و امنیتهی
حاکز میشود و اقنار اجتماعی که سیاستهای امنیتی را موافق برداشتهای خهود مهییابنهد (بهه
دلیل تطدیق استراتدی امنیتی با ارزشها ،ایستارها و هنجارهای جامعهه) ،آنهها را مهورد پنهتیدانی
قرار داده ،قابلیت اجراینان را فراهز آورده و امیان موفقیت آنها را افزایش میدهند.
امنیت متمومی زمانمند و اشتقاقی است .زمانمندبودن به این معناست کهه پارامترههایی کهه
یك سطح نسدی از ایمنی را تعریي میکننهد ،همهواره در حهال تغییرنهد (.)Rehman, 1992: 7
اشتقاقیبودن نیز به معنای وابستگی برداشهت از امنیهت بهه موضهوعاا و تحهوالا سیاسهی و
اقتصادی است ( .)Booth, 2005: 29بنابراین ،متموم امنیت متمومی سیال است که بههویهده بها
تغییراا سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در پیوند است .از این رو ،ممانعت از تصلب راهکارهها و
راهدردهای امنیتی و قابلیت تطدیق با تغییراا و شرایط جدید ،باید همواره مد نظر برنامهریهزان
و سیاستگذاران امنیتی باشد.
تغییراا محیطی به هر نحوی تیریراا خود را بر آحاد جامعه و اقنار گوناگون اجتماعی بر
جای میگذارند .از این رو ،اقنار اجتماعی بهه مثابهه حسهگرهایی عمهل مهیکننهد کهه آرهار و
پیامدهای تغییراا محیطی را در وجوه گوناگون زندگی خهود حه

کهرده و متناسهب بها ایهن
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تغییراا ،حامل تقاضاها و خواستههای جدیدی میگردند .سیستزهای انتخاباتی ییی از وسایل
انتقال این خواستهها به نظام سیاسی هستند .در حقیقت ،این خواستهها دادههایی هسهتند کهه از
طریق انتخاباا به سیستز سیاسی منتقل میشوند و برنامهریزان ،سیاسهتگهذاران و مجریهان را
قادر میسازند برای حت و رداا سیستز بروندادهای مناسب را شیل دهند .در صورا فقدان
سیستزهایی نظیر سازوکارهای انتخاباتی ،جریان دادهها مختل شده و نظام سیاسی که اطالعهاا
صحیح و مناسدی را دریافت نمیکند ،نمیتواند با تغییراا محیطی همگام شود .عدم تطدیهق بها
تغییراا محیطی ،رداا و نظز آهنگین کل سیستز را با تمدید روبهرو میکنهد .بهه ایهن ترتیهب،
وجود روش های انتخاباتی با ایتای نقش در رابطه با هماهنگی سیستز و تغییراا محیطهی ،بهه
رداا سیستز کمك میکند .این هماهنگی هردو سطح فروملی و فراملی را شامل می شود.

 .1پرهيز از منازعات خشونتآميز
ییی از وجوهی که به واژه «ملی» در متموم «امنیت ملی» قالدی انضهمامی مهیدههد ،تهدوین خهط
منیها و استراتدیهای امنیت ملی بر پایه تمدیدها و مخاطراا متوجه مردم است .از این روست
که توجه به خواست جامعه ،عنصری محوری در این زمینه است .انتخاباا بهه عنهوان نمهادی کهه
قابلیت تحقق خواست مردم را به شیوه مسالمتآمیز فراهز میکند ،از این زاویهه ،اهمیتهی امنیتهی
پیدا میکند .انتخاباا در حقیقت سازوکار بدیلی است برای بیان خنونتآمیز تقاضهاهای سیاسهی
و اجتماعی که میتوانند در شیل اعتصاب ،اغتناش ،شورش و آشوبهای اجتماعی ظاهر شوند.

 .1افزايش کارايي و مشروعيت
انتخاباا کارویدههایی در جمت افزایش کارایی و منروعیت سیستز سیاسی دارد کهه بهه ردهاا و
امنیت سیستز منجر میشوند .انتخاباا به دو دلیهل عمهده بهه ردهاا اجتمهاعی و سیاسهی کمهك
میکند .اول با ایجاد فرایند رضایتساز تحر اجتماعی که امیان دستیابی به مناصهب سیاسهی را
برای افراد فراهز میسازد و در راستای افزایش منروعیت نظام سیاسی ایتای نقش میکند و دوم،
با امیانی که برای گردش نخدگان و واگذاری مناصب سیاسی به افراد شایسته فراهز میآورد و بهه
این صورا ،به بمدود عملیرد نظام سیاسی و حت رداا و امنیت آن یاری میرساند.
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روند انتخاباا ییی از فرایندهایی است که امیان و انگیزه الزم را برای گروههای حاشیهای و
اقلیتها برای سازمانیابی و منارکت در امور اجتماعی و سیاسی فراهز میکند و حه

رضهایت

در این گروهها را به واسطه امیان فعالیت آزادانه ،منارکت سیاسی و احتماالً دستیابی بهه مناصهب
سیاسی ،برمهیانگیهزد .بها جهذب گهروهههای حاشهیهای در فراینهد منهارکت سیاسهی ،احسهاس
طردشدگی و انزوای اجتماعی از میان آنها رخت برمیبندد و تمدیدهای بهالقوهای کهه بها وجهود
احساس طرد و انزوا میتواند از سوی آنها وجود داشته باشد ،خنثی میگردد .ایهن رونهد ،نتهای
خود را به صورا منروعیت نظام سیاسی در نزد گروههای اجتماعی گوناگون آشیار میسازد.
گردش آزاد اطالعاا در روند برگزاری انتخابهاا ،سهالمت سهازوکار انتخابهاتی را تضهمین
میکند .این امر هز به لحاظ افزایش آگاهی جامعه برای انتخاب مناسب و شایسته و هز به لحهاظ
جلوگیری از بروز فساد در فرایند انتخاباا از اهمیت برخوردار است .آگهاهی جامعهه نسهدت بهه
انتخابشوندگان و سیاستهای آنها ،امیان انتخاب کاندیداهای شایسته را افزایش میدههد و بها
انتخاب شایستهترینها ،سیستز به سمت کارایی بمینه خود میل میکند .همچنین ،بها وجهود رونهد
آزاد اطالعاا ،عرصه فعالیتهای انتخاباتی شتا

میشهود و امیهان زدوبنهدهای پنهت پهرده و

فسادهای مالی و تدلیغاتی کاهش مییابد .کاستن از فساد انتخاباتی نیهز بهه نوبهه خهود سهممی در
گزینش منتخدان شایسته خواهد داشت؛ چراکه در این صورا ،افراد شایسهتهای کهه از زدوبنهد و
فساد دوری میجویند ،از فرصتهای عادالنهتری برای رقابهت برخهوردار خواهنهد بهود .بهه ایهن
ترتیب ،سازوکار انتخاباتی و لوازم آن امیان افزایش کارایی سیستز سیاسی را به وجود مهیآورنهد
و آشیار است که افزایش کارایی ،با رداا و ایمنی سیستز رابطه مستقیز خواهد داشت.

 .9ايجاد ثبات سياسي
ییی از ویدگیهای جوامع کمترتوسعهیافته ،افزایش تقاضای منارکت سیاسی شمروندان اسهت
که بازگوکننده نیاز این جوامع به نمادهای الزم برای جذب این تقاضاهاست .انتخاباا ییهی از
نمادهایی است که در کانالیزهکردن و جذب تقاضاهای منارکت سیاسی بهه مجهاری قهانونی و
جلوگیری از بروز آنها به شیوههای غیرمتعار

و از کانالهای غیرقانونی انجام وظیته میکنهد.

همانطور که «هانتینگتون» اشاره کرده ،استواری هر جامعه سیاسهی بهه رابطهه سهطح منهارکت
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سیاسی با سطح نمادمندی سیاسی بستگی دارد .اگر سطح نمادمندی سیاسی نسدت به منهارکت
سیاسی پایین باشد ،نیروهای اجتماعی یكراست و با روشههای خودشهان در صهحنه سیاسهی
عمل میکنند .برعی  ،اگر سطح نمادمندی سیاسی به اشترا سیاسی باال باشهد ،نیروههای
اجتماعی در فرایندی سامانمند بهه عرصهه سیاسهی وارد مهیشهوند (ههانتینگتون.)511 :5921 ،
سازوکار انتخاباتی با سامانبخنی به منارکت اقنار اجتماعی ،کارکرد ردااآفرین و امنیتسهاز
خود را ایتا میکند.
در برداشت کلی می توان ادعا کرد که انتخاباا و سازوکار انتخاباتی پیوند وریقی بها
مقوله حیز رانی خوب 5دارد و از این راه ضریب امنیت ملی را ارتقا می دهد .حیز رانی
خوب با شاخص هایی نظیر رداا سیاسی ،کارایی حیومهت ،کنتهرل فسهاد و حیهز رانهی
قانون شناخته می شود و سازوکار انتخاباتی به طور مستقیز یا غیرمستقیز در ارتقاء ایهن
شاخص ها نقش دارد .تهیریر مثدهت انتخابهاا بهر کهارایی حیومهت و ردهاا سیاسهی و
جنده هایی از کنترل فساد در باال مورد توجه قرار گرفت  .در خصو
نیز باید به نت

حیز رانهی قهانون

اهمیت انتخاباا به عنوان ییی از ارکان نظام های دموکراتیك و جایگاه

محوری آن ها در قانون اساسی این نوع نظام های سیاسی اشاره کرد .به عدارا دیگر  ،در
عصر حاضر که نظام های دموکراتیك بر د و منهروعیتی جمهان شهمول یافتهه انهد ،وجهود
انتخاباا و کیتیت آن به عنوان سنس محك قانونیبودن حیومت ها شهناخته مهی شهوند.
وجود انتخاباا همچنین الزامی برای قاعده مندی حیومت ها ،نخدگان و احزاب سیاسهی
است ،چراکه رعایت نیردن قواعد از سوی این نمادها ،اقدال عمومی بهه آن هها را تحهت
تیریر قرار داده و احتمال گزینش مجدد آن ها را از سوی مردم کاهش مهی دههد .کهارایی
حیومت ،کاهش فساد ،حیز رانی قانون و رعایت قواعد به افزایش کیتیت برون دادههای
سیستز سیاسی می انجامد .پیامد این روند  ،ایجاد بازخوردهای مناسب در سطح جامعه
است که سطح رضایت مندی گروه های اجتماعی را افزایش می دههد و بها ارتقهاء سهطح
رضایت مندی  ،تعادل و رداا سیستز حت می شود.
1. Good Governance
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ج .انتخابات و مرجع امنيت
اگرچه این مطالعه دولت ملی را به عنوان مرجع امنیت مورد توجه قرار داده و تها بهه اینجها بهر
کارکردهای انتخاباتی تمرکز داشته که معطو

به امنیت ملی هستند ،امها ییهی از ویدگهیههای

انتخاباا آن است که هر مرجعی را برای امنیت در نظر بگیریز ،انتخاباا کارکردی امنیهتسهاز
را در قدههال آن ایتهها خواهههد کههرد .بههرای افههراد جامعههه ،انتخابههاا مظمههر تحقههق مطالدههاا و
خواستههاست .فرد از طریق فرایند انتخاباتی نوعی امیان سیاسهی بهرای مقابلهه بها تمدیهدهای
متوجه خود مییابد .انتخاباا این امیان را به فرد می دهد تا به گزینش نخدگان و سیاستمداران
هزراستا با منافع خویش اقدام کرده و تصمیزسازانی را بهرای صهدارا بهر امهور برگزینهد کهه
برنامهها و سیاستهاینان در جمت رفع تمدیدهایی از قدیل بییاری ،بیمهاری و فقهر باشهد کهه
مورد توجه پارادیزهایی نظیر امنیت انسانی هستند.
برای جامعه جمانی ،وجود دولتهای منتخب به معنای افهزایش امنیهت و صهلح در سهطح
بین المللی است .ییی از آرار مثدت انتخاباا و نمادهای نظارتی و سیاسی برآمده از آن ،موضوع
ممانعت انتخاباا از بلندپروازی های امنیتی نخدگان و حیومت است .این امر از طریهق ایجهاد
تعادل میان میزان ریسك قابل پذیرش و منابع امنیتی مورد لزوم صورا میگیرد .ریسك قابهل
پذیرش ،بیانکننده منطقیبودن دستور کار امنیتی به لحاظ ریسكپذیری و منهابع امنیتهی مهورد
لزوم ،بیانکننده منابع مورد نیاز برای اجرای این دستور کار است .این دو متمهوم بهر روی ههز،
نناندهنده تطدیق اهدا

امنیتی با امیاناا در دسترس هستند .همانطور که «جانسهون» اشهاره

کرده ،پرسش کلیدی در تعیین تمدیدها و فرصت های امنیتی ،این است که منهابع امنیتهی مهورد
لزوم چقدر است؟ پاسخ ایهن پرسهش را بایهد در خواسهت و اراده عمهومی جامعهه ،تمهایالا
رهدران سیاسی و پتانسیل درونی هر ملت جسهتجو کهرد ( .)Johnson, 2012: 41ممیهن اسهت
رهدران سیاسی با برداشت های اشتداه از توان کنور به اقداماتی فراتر از توان و قدرا ملهت در
سطوح منطقهای و بینالمللی دست بزنند ،اما نمادهای انتخابهاتی قابلیهت کنتهرل تنهدرویههای
نخدگان سیاسی را خواهند داشت و اجازه بلندپروازی های نابجای امنیتی که می تواند به تمدیهد
جامعه جمانی منجر شود را نمیدهند.
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گروههای گوناگون اجتماعی و مذهدی از رهگذر انتخاباا قابلیت بیان خواستهای خهود و
شرکت در تصمیزگیریها را مییابند .بنابراین ،اگر این گروهها به عنوان مرجع امنیتهی در نظهر
گرفته شوند ،انتخاباا همچنان قابلیت تیمین منافع امنیتی و ارتقای سطح ایمنی این گروههها در
سطوح گوناگون سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی را خواهد داشت.
تنما در صورتی که رژیزهای سیاسی مرجع امنیت باشند ،کارکردهای تثدیتکننهده و امنیهتسهاز
انتخاباا در راستای حت رژیز ،با ابمام روبهرو خواهد بود .در این صهورا ،ممیهن اسهت وجهود
انتخاباا کنترلشده نوعی رضهایت منهدی و منهروعیت را در سهطوحی از جامعهه ایجهاد کنهد ،امها
خارجشدن فرایند انتخاباتی از کنترل حیومت میتواند رداا رژیز را با تمدید مواجه سازد.

د .پارادوکسهای تاريخي
تا به اینجا در خصو

کارویدههایی که سازوکار انتخاباتی در جمت تیمین امنیت ملی دارد ،مهواردی

مطرح شد ،اما برخی تجربههای تاریخی موارد نقضی را ننان میدهنهد کهه بایهد مهورد بحهث قهرار
گیرند .به لحاظ تاریخی ،سازوکارهای انتخاباتی به سه شیوه به موضوع امنیت ملهی تدهدیل شهدهانهد.
اول ،ایجاد آشتتگی سیاسی؛ دوم ،زایش نظامهای غیردموکراتیك و سوم ،انقالبهای انتخاباتی.

 .1انتخابات و آشفتگي سياسي
ییی از منیالتی کهه برخهی کنهورها ،بههویهده برخهی کنهورهای کمترتوسهعهیافتهه در پهی
بهکارگیری فرایندهای انتخاباتی با آن روبهرو بودهاند ،ایجاد نابسامانی ،آشهتتگی و ههرجومهرج
سیاسی در ارر رقابت میان گروههای سیاسی و اجتماعی گوناگون بوده است که فرایند رقابت را
به منازعاا مزمن و بعضاً پایانناپذیر تددیل کرده است .اگر حوادث متیخر سیاسهی را در نظهر
بگیریز ،لدنان و مصر نمونههای بارزی در این خصو
پ

هستند.

از استقالل لدنان از فرانسه در سال  ،5315به واسطه تنوع قومی و مذهدی در این کنور

و به منظور حل منازعاا سیاسی میان اقوام و مذاهب ،نوعی نظام سیاسی مدتنهی بهر انتخابهاا
طراحی شد که طی آن ریاست جمموری به مسیحیان مارونی ،نخستوزیری به مسلمانان سنی،
ریاست مجل

به مسلمانان شیعه و معاونت ریاست جمموری و ریاست مجل

بهه مسهیحیان
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ارتدک

تعلق میگرفت .با وجود این ،از آن زمهان تها کنهون ،لدنهان بها دورهههای متعهددی از

آشتتگی سیاسی و منازعاا خنونتبار و خهونین بهین گهروهههای سیاسهی ،قهومی و مهذهدی
گوناگون روبهرو بوده است .جنس داخلی بلندمدا ،حضور نیروهای بیگانه ،تماجز خهارجی و
اشغال کنور ،ممزترین موارد تمدید و فروپاشی امنیت ملی در این کنور بودهاند .اگرچهه ایهن
منازعاا با عقد موافقتنامه طائي در سال  ،5331وضعیت سامانمندتری پیدا کرد ،اما تنشهها
و درگیریهای سیاسی همچنان تداوم یافت .ترور سعد حریهری نخسهتوزیهر لدنهان در سهال
 ،1111بمبگذاری و حرکتهای تروریستی متعدد ،درگیهریههای مسهلحانه میهان گهروهههای
سیاسی و مذهدی با ییدیگر و یا با حیومت (مانند درگیری بین گهروه سهلتی فهتح االسهالم و
ارتش لدنان در طرابل

در سال  )1112و چالشهای همینگی بر سر انتخهاب کابینهه و دیگهر

مناصب سیاسی که هزاکنون نیز بر سر انتخاب رئی

جممور جریان دارد ،از جمله ایهن مهوارد

بودهاند .بنابراین ،سازوکار انتخابی نتوانسته راه حلی جامع و مانع برای کنور چندپاره لدنان (بهه
لحاظ تنوع قومی و مذهدی) باشد.
وقایع مصر در سالهای اخیر ،نمونه دیگهری از ناکارآمهدی سهازوکار انتخابهاتی در برخهی
جوامع کمترتوسعهیافته است .په

از اعتهراضههای مردمهی سهال  1155م .در مصهر کهه بهه

کنارهگیری «حسنی مدار » از قدرا منجر شد ،اولهین انتخابهاا دموکراتیهك در تهاریخ مصهر
برگزار گردید که به ریاست جمموری «محمد مرسی» ،کاندید حزب آزادی و عهدالت (شهاخه
سیاسی اخوان المسلمین) انجامید ،اما در کمتهر از یهك سهال و در پهی یهك سهری تجمعهاا
اعتراضآمیز ،وی توسط ارتش (و با حمایت برخی گروههای سیاسی و شخصیتههای سیاسهی
و مذهدی) از ریاست جمموری برکنار شد و ارتش ،رئی
رئی

دادگهاه قهانون اساسهی را بهه عنهوان

جممور موقت تعیین کرد .تحلیلگران سیاسی تالش برای اسالمیکهردن قهانون اساسهی،

تالش اخوانیها برای تسهلط بهر سهاختار سیاسهی و اداری مصهر ،نهاتوانی در رفهع منهیالا
اقتصادی ،اشتداهاا سیاسی در عرصه داخلی و خارجی ،دخالت قهدراههای بیگانهه ،تعهارض
قوه قضایی و ارتش با سیاستهای مرسی ،نارضایی بخهشههایی از جامعهه بههویهده نیروههای
سیوالر و غیره را به عنوان عوامل سرنگونی حیومت وی برشمردهاند ،امها دالیهل سهرنگونی
وی هرچه باشهد ،دخالهت ارتهش و کودتها علیهه حیومهت قهانونی منتخهب ،حمایهت برخهی
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شخصیتها و احزاب سیاسی از این دخالت و الدته برخی سیاستهای حیومت اخوانی ،ننهان
از عدم بلوغ دموکراتیك جامعه مصر دارد و ننان میدهد سازوکار انتخاباتی نتوانسته به عنهوان
مالکی برای حلوفصل منازعاا سیاسی و اجتماعی در این کنور ،مهورد ورهوق قهرار گیهرد و
همچنان اردوکنی خیابانی و دخالت نظامی بر این سازوکار ارجحیت دارد.

 .1انتخابات و پيدايش نظامهای غيردموکراتيک
در طول دهههای گذشته نمونههای متعددی از نظهامههای دموکراتیهك مدتنهی بهر انتخابهاا را
میتوان ننان داد که در مقهاطعی تهاریخی و از مسهیر سهازوکارهای انتخابهاتی بهه نظهامههایی
غیردموکراتیك (از نظامهای توتالیتر گرفته تا دییتاتوری و نظامهای سلطانی) تدهدیل شهدهانهد.
ظمور حیومت توتالیتاریسیتی هیتلر در آلمان؛ فاشیسز در ایتالیا و ژاپن؛ و نظامهای سلطانی در
دوره زمامداری «مارکوس» در فیلیپین و «دووالیه» در هائیتی ،نمونههایی از ایهن دسهت هسهتند.
در آلمان حیومت توتالیتر نازی از درون انتخاباا آزاد بیرون آمد« .آدولي هیتلر» ،رهدر «حزب
ناسیونال سوسیالیست کارگری آلمان» ،با پیروزی حزبش در انتخابهاا سهال 5391م .بهه مقهام
صدراعظمی آلمان رسید و پ

از مرگ رئی

جممور این کنور (مارشال فن هینهدندورگ) بها

ادغام مقامهای ریاست جمموری و صدارا اعظمی ،با عنوان تازه «پینوا» به فرمانروای مطلهق
آلمان بدل شد (طلوعی )18 :5981 ،و حیومتی توتالیتر را بنیان گذاشت .نظهامههای فاشیسهتی
ایتالیا و ژاپن برآمده از انتخاباا مستقیز ندودند ،اما نمیتوان اقدال عمومی به آنها را انیار کرد.
همانگونه که «برینگتون مور» اشاره کرده« ،فاشیسز بدون متموم دموکراسی و یا به بیانی پهرآب
و تابتر ،بدون ورود تودهها در صحنه تاریخ غیرقابل تصور است» (مور.)91 :5921 ،
در هائیتی« ،فرانسوا دووالیه» ،در انتخاباا سال  5312م .به عنوان مدافع سیاهان و مخهالي
نخدگان حاکز ،در انتخاباتی که بازتابدهنده افیار و عقاید جامعهه بهود ،بها اکثریهت قهاطع بهه
پیروزی رسید ،اما به محض پیروزی ،کنترل خود را به سراسر جامعه گسهترش داد؛ مخالتهان را
سرکوب کرد؛ در سال  5361عنوان ریاست جمموری مادام العمر را بهه خهود اختصها

داد و

هنگامی که در سال  5325درگذشت ،این عنوان را برای پسر نوجوانش باقی گهذارد (شهمابی و
لینز 912 :5981 ،و .)916
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فردیناند مارکوس که در انتخاباتی رقابتآمیز در سال 5361م .در فیلیپین بهه مقهام ریاسهت
جمموری رسید ،در دوره ریاست جمموری خود از اسلحه ،اوباش چمهاقدار و پهول بهه طهرز
بیسابقهای بمره گرفت تا در انتخاباا سال  5363م .مجدداً به مقام ریاسهت جممهوری دسهت
یابد .وی در سال  5321م .حیومت نظامی اعالم کرد؛ مناصب سیاسی و اقتصادی را در اختیهار
اعضای خانواده و خویناوندان نزدییش درآورد؛ استقالل دستگاه قضایی را از بین برد؛ کنگهره
قانون اساسی را از طریق رشوه و تمدید وادار کرد به او اجهازه خهدمت ههز بهه عنهوان رئهی
جممور نامحدود و هز به عنوان نخستوزیر را اعطا کند؛ همهپرسی درباره قانون اساسی جدید
را لغو و تصمیز در خصو

آن را به مجمعهای شمروندان محلی واگذاشت تها بها بلنهدکردن

دست درباره آن تصمیز بگیرند (شمابی و لینز .)153 – 16 :5981 ،به این ترتیهب ،دموکراسهی
هرچند محدود فیلیپین را به حیومتی شخصمحور بدل کرد.
تحلیل های متعددی در خصو

علهل ظمهور حیومهت ههای غیردموکراتیهك از درون

نظام ههای انتخابهاتی دموکراتیهك ارائهه شهده اسهت .اریهش فهروم بها تلتیهق نظریهه ههای
روان شناسانه و نظریه های اقتصادی و سیاسی ،نازیسز را پدیده ای اقتصادی و سیاسی تلقی
کرد که نتهوذ آن بهر بخهش ههای وسهیعی از ملهت آلمهان را بایهد بهر حسهب مالحظهاا
روان شناسانه سنجید و در

کرد (فروم .)118 :5918 ،وی بر عواملی چون خستگی درونی

و تسلیز و رضای طدقه کارگر و بورژوازی لیدرال و کاتولیك در برابر نازیسز ،حیز واحد
یافتن حیومت هیتلر و آلمان در نظر میلیون ها آلمانی (بر اساس شاخصه های روان شناختی
ملت آلمان) ،استقدال منتاقانه طدقه متوسط پایین از ایدئولوژی نهازی (بهه واسهطه خهوی
اجتماعی این طدقاا که در نتیجهه وقهایع په

از جنهس جمهانی اول ،اوضهاع نهامطلوب

اقتصادی و تمدید سرمایه داری انحصاری تندید شده بود) و غیره را ،به عنوان رینه ههای
قدرا یابی نازیسز عنوان کرده است (فروم.)15 – 11 :5918 ،
هانا آرنت موضوع اتمیزهشدن جامعه را در شیلگیری و پنتیدانی از حیومهتههای توتهالیتر
پیش کنید .وی شرایط خا

ایجاد تهوده متنهیل از افهراد جهدا و ذرهذرهشهده را کهه ناشهی از

فروریختگی نظام طدقاتی در آلمان بود و عضوگیری جندش نازی از میان آنها را تسمیل کهرد ،بهه
عنوان خاستگاه پیدایش نازیسز و اقدال به آن ذکر کرده است (آرنت.)18 – 15 :5931 ،
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«برینگتون مور» نیز ضمن اشاره به رینههای تاریخی شیلگیری اندینهه برتهری نهدادی و
همچنین خصال اطاعت و انضداط در بین مردم آلمهان ،بهر عهواملی چهون نهاتوانی دموکراسهی
جمموری وایمار در حل مسائل زمان؛ تمدید سرمایهداری علیه طدقاا متوسط شمری و اقتصهاد
دهقانی؛ و تدلیغاا و جمانبینی راست رادییال نازیها (که در آن دهقان عنصری مرکزی بود)،
به عنوان علل اقدال به نازیسز در آلمان انگنت میگذارد (مور.)16 – 92 :5921 ،
دیوید نییولز ،حمایت طدقه متوسط سیاهپوست شهمری و دهقانهان متوسهط در روسهتاها از
دووالیه؛ بسی حمایت عمومی برای رژیز در سراسر کنور و استتاده گسترده از ترور و ارعاب
را در برآمدن نظام سلطانی دووالیه در هائیتی مؤرر دانسته است (شمابی و لینز.)916-2 :5981 ،
مار

تامسن به دو نظریه در خصو

علل تددیل دموکراسی فیلیپین به حیومت شخصی

اشاره میکند .اول ،نظریه «دموکراسی نارس» که بر خصلت وابسته دموکراسی در فیلیپین تیکیهد
میکند و مؤلتههایی چون نظامیشدن فزاینده رژیهز مهارکوس؛ بمهرهگیهری ماهرانهه از فضهای
دوقطدی میان او و مخالتان برای امنیتیکردن جامعه؛ استتاده از حامیپروری و فساد مالی بهرای
مقاصد انتخاباتی را به عنوان عوامل تددیل دموکراسی فیلیپین به حیومت شخصگرایانه ،مطرح
کرده است (شمابی و لینز)158 – 12 :5981 ،؛ و دیگری ،نظریه «بحران حاکمیت» که بر ایجهاد
ائتال

ضد دگرگونی نظام در برابر جندشهای ناسیونالیستی و ضد استعماری در دهه  5321م.

از طریق تنییل حیومت اقتدارگرا تیکید میکند؛ ائتالفی کهه از سهرمایهگهذاران آمرییهایی در
فیلیپین ،دولت آمرییا و نخدگان فیلیپینی تنییل شده بود (شمابی و لینز.)113 – 91 :5981 ،
تددیل نظهامههای دموکراتیهك بهه نظهامههای توتهالیتر ،دییتهاتور و سهلطانی ،آسهیبههای
جدرانناپذیری بر امنیت ملی کنورهای یادشده بر جای گذاشت .ظمور نازیسز مهراد

بهود بها

وقوع جنس جمانی دوم ،شیست آلمان در جنس ،اشهغال ایهن کنهور توسهط قهوای بیگانهه و
سرانجام ،دوپارهشدن آن زیر سیطره نتوذ ابرقدراهای شرقی و غربی .به عدارا دیگهر ،نتیجهه
ظمور نازیسز فروپاشی کامل امنیت ملی آلمان بود؛ راهی که با برآمدن فاشیسز در ایتالیا و ژاپن
نیز طی شد و پیامد آن از دست رفتن استقالل کنهور ،تمدیهد شهدید بقهای ارگانیهك مهردم و
سقوط رفاه اقتصادی جامعه (عناصر امنیت ملی) در هر سه کنور یادشده بود و بهرای آلمهان و
ژاپن با تمدید تمامیت سرزمینی نیز

همراه شد.
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«دیوید نییولز» ننان داده که چگونه سیاستهای نظام دووالیهها در هائیتی به تمدیهدهای جهدی
علیه امنیت ملی تددیل شد (شمابی و لینز .)993- 16 :5981 ،تظاهراا گسهترده مردمهی و مخالتهت
فزاینده با رژیز دووالیه (دووالیه پسر) سرانجام به فرار او از کنور منجهر شهد .در زمهان وی ،ارتهش
دچار دودستگی و شیا شده بود و وابستگی به بیگانه در درون ارتش منمود بود .نظام حیهومتی،
پایگاه اجتماعی خود یعنی طدقه متوسط سیاهپوست را از دست داده و از این رو در برابر جندشههای
مخالي آسیبپذیر شده بود .فقدان پایگاه اجتماعی ،وابستگی خارجی را تندید کرد و هنگهامی کهه
کمك ایاالا متحده (در زمان ریاست جمموری کارتر) ،بهه آزادسهازی سیاسهی و اجتمهاعی ارتدهاط
داده شد و این سیاستها به اجرا درآمد ،نارضایتیههای گسهترده آشهیار شهد .انحطهاط اقتصهادی و
فساد مالی و اقتصادی ،آتش خنز مردم را برافروخته بود و حتی تجار و سرمایهدارانهی کهه در زمهان
دووالیهها به رروااندوزی پرداخته بودند را به نارضایی از حیومت متمایهل سهاخته بهود .در چنهین
اوضاعی بود که نظامیان حمایت خود از رژیز را سست کردند و دووالیه در پی مذاکراتی کهه ایهاالا
متحده در آن نقش کلیدی بر عمده داشت ،از کنور گریخت .به این ترتیب ،دووالیههها کهه در زمهان
حیومت خود ،امنیت ملی را به امنیت رژیز فروکاسته بودند ،در تهیمین امنیهت حیومهت خهود نیهز
ناکام ماندند و نظام سلطانی آنها چارهای جز انحطاط و فروپاشی

نداشت.

حیومت مارکوس نیز مانند دیگر نظامهای شخصگرایانهه بهه طهور ذاتهی حامهل عناصهر
تمدیدکننده امنیت ملی بود .وابستگی خارجی ،حامیپروری ،اعطهای نقهش ههای اقتصهادی بهه
نظامیان ،ایجاد اختناق سیاسی ،از بین رفتن استقالل دستگاه قضایی ،چپاول اقتصهادی ،انداشهت
رروا شخصی ،فساد سیاسی ،ایجاد کیش شخصیت و غیره ،کارآمدی سیستز سیاسی وی را به
شدا تقلیل داد و ارتداط میان دروندادها و بهروندادههای سیسهتز را قطهع کهرد .ناخرسهندی
گسترده از فساد اقتصادی و نقض آزادیهای سیاسی و اجتمهاعی توسهط ارتهش کهه حتهی بهه
قنرهای سرمایهدار (سرمایه داران مسهتقل) نیهز سهرایت کهرده بهود ،مخالتهت کلیسها ،اقتصهاد
ورشیسته ،شورش مسلحانه کمونیستی و ارتنی سیاسیشده ،دستاورد نظام سهلطانی مهارکوس
بود (شمابی و لینز )161 – 61 :5981 ،که سهرانجام بهه فروپاشهی آن نظهام انجامیهد .اسهتقالل
کنور ،بقای فیزییی مردم ،رداا سیاسی و رفاه اقتصادی ،ممزترین عناصر امنیت ملی بودند کهه
در دوره حیومت مارکوس مورد تمدید قرار گرفتند.
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 .1انقالبهای انتخاباتي
ییی از پدیدههای سیاسی پراهمیت دهههای اخیر ،وقوع انقالبهای انتخاباتی است .شاخصه اصهلی
این انقالبها ،بمرهگیری از فرایند انتخاباتی برای ایجاد انقالب سیاسی است .این در حالی که فراینهد
انتخاباا اساساً به منظور تغییر مسالمتآمیز رهدران سیاسی جعل شده و جایگزینی است برای دیگهر
روشهههای تغییههر حاکمههان ماننههد کودتهها و انقههالب .از ایههن رو ،انقههالبهههای انتخابههاتی خصههلتی
پارادوکسییال از خود ننان دادهاند .این امر بیانگر این موضوع است که وجود سازوکار انتخاباتی بهه
خودی خود برای ایجاد نظام سیاسی کارا کافی نیست و کیتیت این سازوکار و توانهاییاش در انجهام
کارکردهای سیستمی ،متغیر محوری در این زمینه است .اهمیت این مسوله تا بدانجاست که موفقیهت
نظامهای سیاسی برآمده از انقالبهای انتخاباتی را نیز تحت تیریر خود قرار میدهد.

 .1-1مفهوم انقالب انتخاباتي
بین سالهای  5336تا  ،1111موجی از دگرگونیههای سیاسهی در برخهی کنهورهای اروپهای
شرقی (بهویده منطقه بالیان) و جمموریهای سابق اتحاد شوروی اتتهاق افتهاد کهه در ادبیهاا
سیاسی از آنها با عنوان «انقالبهای انتخاباتی» نام بهرده شهد .انقهالب انتخابهاتی در حقیقهت
تالشی از سوی رهدران اپوزیسیون با همراهی شمروندان است که از انتخابهاا و یها تلتیقهی از
انتخاباا و اعتراضهای سیاسی ،بمرهگیری میکنند تا نوعی گهذار سیاسهی را از طریهق تغییهر
رهدران سیاسی ،روی کار آوردن اپوزیسیون لیدرال و دستیابی به دموکراسهی گسهتردهتهر ایجهاد
کنند ) .(Bounce & Wolchik, 2006: 1اگرچه این انقالبها ممین است از برخی ویدگیهای
دیگر انقالبها مانند تحر تودهای گسترده برخوردار باشند ،اما تتاوا اصهلی آنهها بها سهایر
انواع انقالب در این است که انتخاباا نقطه تغییر نظام سیاسی است و ایجهاد تغییهراا لیدهرال
(آنگونه تا به حال اتتاق افتاده) در ساختار حیومت مهد نظهر اسهت ( .)Brazhko, 2014: 6بهه
طور کلی ،انقالب به معنای کنش جمعی یا تودهای خنونتآمیهز اسهت کهه بهر پایهه سهازمان،
رهدری و ایدئولوژی برای بسی عمومی قهرار دارد و بهه تغییهراا عمیهق اجتمهاعی ،سیاسهی،
اقتصادی و فرهنگی در جامعه منجر میشود؛ در حالی کهه انقهالب انتخابهاتی مدتنهی بهر تغییهر
مسالمتآمیز رهدران سیاسی است و تغییراا اساسی در بافت جامعه را در پی ندارد (پورسعید،
 .)511 :5982ناگتته نداید گذاشت که برخی انقالبهای انتخاباتی به واسطه بههکهارگیری یهك
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رنس یا یك ننانه خا

برای ایجاد همگرایی بینتر در بین انقالبیون به انقالبهای رنگی نیهز

منمور شدند ،مانند انقالب نارنجی اوکراین یا انقالب گل الله (و یا صورتی) در قرقیزستان.

 .1-1انقالب انتخاباتي و امنيت ملي
برای آنیه بدانیز انقالبهای انتخاباتی توانستهاند به تیمین امنیت ملی کنورهای ههد

کمهك

کنند یا نه ،الزم است نگاهی به نتای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی این انقالبها داشته باشهیز.
در این راستا ،نگاهی به مطالعاا انجامشده در رابطه با وضهعیت سیاسهی ،اقتصهادی و قضهایی
کنورها پ

از وقوع انقالبهای انتخاباتی راهگناست .مطالعهای که در رابطه با مقایسه نتهای

انقالب انتخاباتی در بلغارستان و اسلواکی انجام شده ،ننان میدهد اسلوواکی و بلغارسهتان بهه
طور کلی در زمینههای سیاسی موفقیتهای بینتری نسدت به دوران پیش از انقالب داشهتهانهد.
با وجود این ،تتاوا آشیاری میان این دو کنهور در زمینهه کنتهرل فسهاد وجهود دارد .همهین
مطالعه ننان میدهد در زمینه اقتصادی تتاواها میان این دو کنور بارزترند .جداول زیر که بر
اساس شاخصهای سیاسی و اقتصادی طراحی شدهاند ،بیانگر دعاوی مطرحشده باال هستند.
جدول ( :)1وضعيت سياسي بلغارستان و اسلواکي در دوره پس از انقالب انتخاباتي بر پايه
*

شاخصهای حکمراني مطلوب
شاخصهای حکمراني خوب

اسلواکي

بلغارستان

پاسخگويي

روبه رشد

روبه رشد

ثبات سياسي

با نوسان اما مطلوب

با نوسان اما مطلوب

کارايي حکومت

رو به رشد

روبه رشد اما با نوسان مقطعی

قاعدهمندی

رو به رشد

رو به رشد

حکمراني قانون

رونههد رو بههه رشههد بطوههی بهها رو به رشد
نوسانهای مقطعی

کنترل فساد

رو به رشد ،اما بهدتر نسهدت بهه رو به رشد
قدل از انقالب

مندع(Kurekova, 2006: 33) :
* جدول بر اساس نتایجی که از سال  5336تا سال  1111ارائهشده تنظیز گردیده است.
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جدول ( :)1مقايسه وضعيت اقتصادی بلغارستان و اسلواکي در دوره پس از انقالب انتخاباتي تا سال  1111م.
شاخصهای اقتصادی
رشدGDP

استقراض خارجی

*

اسلواکی

بلغارستان

فزاینده

فزاینده با نوسانهای مقطعی

فزاینده با شیب مالیز
تا سال  1111کاهنده و سپ

کسری بودجه

کاهنده
فزاینهده بها فزاینده با شیب مالیز

شیب تند
تورم

کاهنده ولی با نوسان مقطعی

پرنوسان

مندع(Kurekova, 2006: 69-70) :
* بر اساس آمار ارائهشده تا سال  1111م.

همانطور که در جدول ( )5ننان داده شده ،غیر از شاخص رداا سیاسی در هر دو کنهور
بلغارستان و اسلواکی و شاخص کنترل فساد در اسلواکی ،سایر شاخصهای حیزرانهی خهوب
در هر دو کنور بلغارستان و اسلواکی روند رو به رشدی را ننان مهیدهنهد کهه بیهانگر بمدهود
وضعیت سیاسی این دو کنور پ

از انقالب انتخاباتی است .رداا سیاسهی نیهز اگرچهه دارای

نوسان بوده ،اما با وضعیت نامطلوب روبهرو ندوده است .جدول ( )9کهه شهاخص حیهزرانهی
مطلوب به طور کلی را به نمایش گذاشته ،تیییدکننده این روند مطلوب است.
جدول ( :)1وضعيت سياسي بلغارستان و اسلواکي بر اساس شاخص حکمراني مطلوب از  1669تا  1119م.
سال

اسلواکی

بلغارستان

5336

1/16

-1/39

5338

5/81

-1/91

1111

1/81

1/65

1111

9/29

5/18

1111

1/11

5/11

مندع(Kurekova, 2006: 35) :
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در بلغارستان ،روند اقتصادی به نسدت مطلوب بوده است .تولید ناخالص داخلی این کنور در طول
دوره پ

از انقالب رشد فزایندهای (اگرچه با نوسان مقطعی) را تجربه کرده است؛ اسهتقراض خهارجی

روند کاهندهای داشته و رشد تورم نیز -اگرچه با نوسانهای مقطع -کاهنده بوده است؛ اما کسری بودجه
روند افزاینی را با شیب مالیز ننان میدهد که الدته لزوماً نمیتواند بار اقتصادی منتی داشته باشد.
در عین حال ،در خصو

اسلواکی نمیتوان با قاطعیت از بمدود وضعیت اقتصهادی سهخن گتهت.

اگرچه تولید ناخالص داخلی ،رشد فزایندهای در این کنور داشته ،اما اسهتقراض خهارجی نیهز فزاینهده
بوده و تورم و کسری بودجه نیز روندی پرنوسان داشتهانهد .بنهابراین ،اگهر تنمها شهاخصههای فهوق را
مال قرار دهیز ،نمیتوانیز با اطمینان از بمدود یا عدم بمدود وضعیت اقتصهادی اسهلواکی در دوره په
از انقالب سخن بگوییز .این امر به نوعی بیانگر تتاوا نتای انقالب انتخاباتی در دو کنهور بلغارسهتان
و اسلواکی است؛ تتاوتی که در عرصه سیاسی نیز در خصو
بررسی دیگری که در خصو

کنترل فساد وجود داشت.

نتای انقالبهای انتخاباتی در صربستان ،گرجسهتان ،اوکهراین و

قرقیزستان انجام شده ،بیانگر تتاوا میان این کنورهاهست .نمودارهای شهماره  5تها  ،1بهه ترتیهب
وضعیت انتخاباا ،استقالل رسهانه هها ،اسهتقالل دسهتگاه قضهایی و کنتهرل فسهاد را در کنهورهای
صربستان ،گرجستان ،قرقیزستان و اوکراین ،پ

از انقالب انتخاباتی (صربستان  1111م ،.گرجسهتان

 1119م ،.اوکراین  1111م .و قرقیزستان  1111م ).ننان میدهند .همانگونه که مناهده میشهود بهر
اساس شاخصهای ارائهشده ،صربستان وضعیت به نسدت مطلوبی را په

از انقهالب انتخابهاتی در

سال  1111م – .بهویده در زمینه کنترل فساد و بمدود شرایط انتخاباتی  -پنت سر گذاشته اسهت .بها
وجود این ،استقالل رسانهای در این کنور از سال  1111به بعد با نوسهان و سهپ

افهت محسهوس

روبهرو بوده و استقالل سیستز قضایی نیز از سال  1115به بعد رشدی را ننان نمیدهد و حتی بهین
سالهای  1116تا  1112دچار افتی برگنتناپذیر شده است.
تا پیش از انقالب گل رز در گرجستان ،اکثر شاخصهای مورد بحث سیری نزولی داشهتهانهد،
ولی با وقوع انقالب ،سیر نزولی شاخص فرایند انتخابهاتی تها حهدودی کنتهرل شهده و از شهتاب
سقوط شاخصهای استقالل رسانهای و استقالل قضایی کاسته شده است .در این میهان ،شهاخص
کنترل فساد از رونهد صهعودی امیدوارکننهدهای برخهوردار بهوده اسهت .په

از انقهالب ،فراینهد

انتخاباتی تا سال  ،1116روندی صعودی را به سمت بمدود طی کرده ،اما از این سال به بعد ،سهیر
نزولی داشته و کمابیش به وضعیتی شدیه دوران پیش از انقالب بازگنته است .اسهتقالل رسهانههها

انتخابات و امنيت ملي؛ از ثبات تا دگرگوني سياسي ــــــــــــــــــــــــــــــــ 16

جز در مقطعی کوتاه بین سالهای  1111تا  1116م .شرایطی بمتهر از دوره رژیهز سهابق نداشهته،
ولی شتاب سیر نزولی روند استقالل رسانهها ،په

از انقهالب تها حهدودی کنتهرل شهده اسهت.

استقالل سیستز قضایی بدترین وضعیت را در بین شهاخصههای ارائههشهده در دوره پسهاانقالبی
دارد؛ سیر نزولی استقالل سیستز قضایی در دوره پیش از انقالب ،در دوره پساانقالبی ههز تهداوم
یافته و پ

از یك دوره صعود و رداا ،دوباره از سال  1113با سیر نزولی روبهرو بوده است؛ امها

کنترل فساد روندی صعودی و شتابان را ننان میدهد .این امر که بین شاخصهای ارائهشده تنمها
شاخص کنترل فساد از وضعیت مطلوبی برخوردار است ،میتواند رینهه در ایهن موضهوع داشهته
باشد که مدارزه علیه فساد ییی از محوریترین علل وقوع انقالب گل رز بوده است.
قرقیزستان چنزانداز مییوسکنندهای را بعد از انقالب گل الله در سهال  1111بهه نمهایش
گذاشت ،اما به نظر میرسد این روند ناامیدکننده از سال  1113تا حدودی رو به بمدود گذاشهته
است .تمامی شاخصها از سال  1111روندی نزولی داشتهاند ،اما شاخص فرایند انتخابهاتی ،از
سال  1113روندی صعودی را با شیب مناسب طی کرده اسهت .از همهین سهال ،رونهد نزولهی
استقالل رسانهای کنترل شده و از سال  1151رو به صعود گذاشته است .شاخص کنتهرل فسهاد
نیز در سال  1113رو به صعود گذاشته ،ولی رونهد صهعودیاش از سهال  1151متوقهي شهده
است .با این همه ،شاخص استقالل قضایی همچنان به روند نزولی خود (دسهت کهز تها سهال
 )1151ادامه داده است .با توجه به این موارد ،وضعیت قرقیزستان بسهتگی بهه تهداوم یها عهدم
تداوم روند معیوس آغاز شده از سال  1113به بعد دارد.
اوکراین پساانقالبی نیز چنزانداز ناامیدکنندهای از خود به نمایش میگذارد .در این کنهور،
شاخص کنترل فساد پ

از انقالب تغییری از خود ننان نداده و حتهی از سهال  1151مسهیری

نزولی داشته است .شاخص استقالل سیستز قضایی نیز به طور کلی روندی نزولهی شهتابانی را
پنت سر گذاشته است .حتی شاخصهای فرایند انتخاباتی و استقالل رسانهای نیز کهه په

از

انقالب سیر صعودی مناسدی داشتهاند ،از سالهای  1112روندی نزولی را آغاز کردهانهد (الدتهه
شاخص استقالل رسانهای ابتدا روندی رابت را بین سهالههای  1112تها  1113تجربهه کهرده و
سپ

رو به نزول گذاشته) .این چنزانداز ناامیدکننده با وقوع جنس داخلی در اوکراین ،به اوج

رسیده و امنیت ملی این کنور را با تمدیهدهای جهدی ،از تمدیهد تمامیهت ارضهی و اسهتقالل
سیاسی تا بقای ارگانیك مردم ،روبهرو کرده است.
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نمودار ( :)1وضعيت شاخص فرايند انتخاباتي در صربستان ،گرجستان ،قرقيزستان و اوکراين ،پس
از انقالبهای انتخاباتي

مندع)Eleches & Robertson, 2013: 44( :

نمودار ( :)1وضعيت شاخص استقالل رسانهای در صربستان ،گرجستان ،قرقيزستان و اوکراين ،پس
از انقالبهای انتخاباتي

مندع)Eleches & Robertson, 2013: 44( :

انتخابات و امنيت ملي؛ از ثبات تا دگرگوني سياسي ــــــــــــــــــــــــــــــــ 11
نمودار ( :)1وضعيت شاخص استقالل دستگاه قضايي در صربستان ،گرجستان ،قرقيزستان و
اوکراين ،پس از انقالبهای انتخاباتي

مندع)Eleches & Robertson, 2013: 44( :

نمودار ( :)9وضعيت شاخص کنترل فساد در صربستان ،گرجستان ،قرقيزستان و اوکراين ،پس از
انقالبهای انتخاباتي

مندع(Eleches & Robertson, 2013: 44) :
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بهه ایهن ترتیهب ،منهاهده مههی شهود کههه انقهالب انتخابههاتی ،در کنهورهای گونههاگون
بازخوردهای متتاوتی را در عرصه امنیت ملی از خود بر جای گذاشته است .در بلغارستان
روند مطلوب سیاسی و اقتصادی به تق ویت امنیت ملی این کنور منجر شده ،اگرچه ردهاا
سیاسی به عنوان ییی از عناصر اصلی امنیت ملی همچنان بها رونهد آرمهانی فاصهله دارد.
اسلواکی نمونه به نسدت موفقی است ،اما وضعیت فساد و برخی کاستی های اقتصهادی ،در
صورا عدم مدیریت ،می تواند در آینده روند موفقیت این کنور در دیگر زمینه ها را تحت
تیریر ق رار داده و به توقي و یا حتی معیوس شدن این روند بیانجامد .صربستان نیز نمونهه
نسدتاً موفقی به ویده در زمینه کنترل فساد و آزادی های انتخاباتی است که با کمك به فرایند
رداا سیاس ی و اقتصادی ،ضریب امنیت ملی این کنور را افزایش میدهند ،اما این کنهور
نیز چالشهایی را در رابطه با سایر آزادی های سیاسی و استقالل دستگاه قضهایی دارد کهه
باید بر آن ها فائق آید .دستاورد های گرجستان در رابطه با کنترل فساد و افهزایش ظرفیهت
حیومت ،گامی ممز در جمهت ارتقهای امنیهت ملهی در ایهن کنهور اسهت ،امها وضهعیت
آزادی های سیاسی و استقالل دستگاه قضایی در این کنور ،آینده آن را بها ابمهام روبهه رو
می سازد .اگرچه هویت ملی مستقل و ییپارچه این کنور (به ویده پ

از جدایی آبخازیا و

اوستیا) ،چنز انداز مثدتی از رداا سیاسی را ننان می دهد ،اما ظرافت های سیاست خارجی
امری تیمیلی در بمره برداری از این پتانسیل خواهد بود .وضعیت امنیت ملی در قرقیزستان
بسته به تداوم روند به نسدت مثدتی است که بین سالهای  1113و  1151م .در این شروع
شده است .با وجود این ،بازگنت دوباره این کنور به ا قتدارگرایی و وجهود شهیا ههای
قومی ،منیالا اصلی بر سر راه امنیت ملی این کنور خواهند بود .وضعیت امنیهت ملهی
در اوکراین پساانقالبی کامالً ناامیدکننده است .این کنور در تمامی زمینهه هها چنهز انهداز
نامطلوبی را از خود ننان داده که به تمدید تمامیت ارضی ،استقالل سیاسی و رداا سیاسی
انجامیده است .با توجه به موارد مطرح شده می توان ادعا کرد انقالب های انتخابهاتی بسهته
به ساخت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی کنور ها و تهیریر عوامهل منطقهه ای و بهینالمللهی،
نتای متتاوتی را در جوامع گوناگون رقز زده اند و به تدع آن ها ،بازتاب های متتاوتی را نیز
در عرصه امنیت ملی منعی

کردهاند.

انتخابات و امنيت ملي؛ از ثبات تا دگرگوني سياسي ــــــــــــــــــــــــــــــــ 11

ه .علل ناکارآمدی سازوکار انتخاباتي
در مدحث انتخاباا و ظمور حیومتهای غیردموکراتیك به برخهی علهل تدهدیل سهازوکارهای
انتخاباتی به تمدیدهای امنیتی در چند کنور نمونه پرداخته شد .اکنون تهالش مهیشهود برخهی
دیگر از عواملی که سدب میشوند نظامهای انتخاباتی نتوانند کارویدهههای امنیهتسهاز خهود را
بروز دهند ،مورد شناسایی قرار گیرند .یافتههای تاریخی ننان میدهند دسهت کهز چنهد عامهل
زیر در کارکرد نامناسب سازوکار انتخاباتی دخالت دارند.

 .1شکافهای اجتماعي فعال و فقدان فرهنگ سياسي مشارکتي
همان گونه که در مورد مصر و لدنان ننان داده شهد ،شهیا ههای فعهال اجتمهاعی ،بههویهده
شیا های قومی و مذهدی و یا چنانیه در بسیاری از کنورهای اسالمی نمود یافته ،شهیا
سنت و تجدد ،می توان ند به مانع مممی در برابر کارایی نظام انتخاباتی تددیل شوند .در مصهر
این شیا ها به صورا شیا

اسالم– سیوالریسز بروز یافت و جریان نوظمور انتخابهاا

آزاد را متوقي کرد .در لدنان نیز چندپارگی جامعهه در میهان شهیا ههای قهومی و مهذهدی،
همواره ییی از چالشهای پیش روی روند دموکراتیهك بهوده اسهت .شهیا ههای قهومی و
مذهدی بنیان اغلب ناکارآمدی ههای انتخابهاتی در کنهورهای کمترتوسهعهیافتهه بهوده کهه در
سال های اخیر در عراق و افغانستان نیز نمونه های ملموسی داشتهاند .همانگونه که الهچ

و

رابرتسون در بررسی های خود تیکید کردهاند ،بیرداتی ذاتی ناشی از شیا های منطقههای در
اوکراین و قرقیزستان ،مانعی اساسی بر سر راه شیل گیری حیومت متحد در ایهن دو کنهور
پ

از انقالب های انتخابهاتی بهودهانهد ()Eleches & Robertson, 2013: 39؛ شهیافی کهه

سرانجام در اوکراین به جنس داخلی تدهدیل شهد کهه چنهز انهداز امیدوارکننهدهای از پایهان
مسالمت آمیز آن به چنز نمی خورد .این شیا ها بهویده از آن رو بهه بنیهان نابسهامانیههای
انتخاباتی بدل میشوند که فقدان فرهنس سیاسی دموکراتیك مانع غلده مسالمت آمیز بهر ایهن
شیا ها از طریق میانیسز هایی چون انتخاباا میشوند.
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 .1ضعف و وابستگي نهادهای مدني
نمادهای مدنی الزمه سیستز انتخاباتی کارا هسهتند .چنهین سیسهتمی بهدون وجهود نمادههای مهدنی
مستقل و رینهدار کمتر قابل تصور است .ییهی از علهل ظمهور نظهامههای غیردموکراتیهك از درون
سازوکارهای انتخاباتی را باید در ضعي و عدم استقالل نمادهای مهدنی جسهتجو کهرد .در صهورا
وجود جامعه مدنی قوی ،هیچ گاه زمامدارانهی چهون مهارکوس نمهیتوانسهتند قهدرا را بهه قدضهه
شخصی خود درآورند .جامعه ذرهذرهشده که هانا آرنت از آن به عنوان خاستگاه توتالیتاریسهز نهازی
یاد کرده ،هنگامی نض گرفت که به گتته وی ،نظام طدقاتی در آلمان فروپاشید و بنا بر تتسیر اریهش
فروم ،نمادها و احزاب کارگری و بورژوازی لیدرال آلمان در حالت ضعي و انتعال قرار داشتند.
در میان نمادهای مدنی ،احزاب سیاسی نقش مممی در سازوکار انتخاباتی بهر عمهده دارنهد.
وجود نظام حزبی به شتافیت عرصهه انتخابهاا کمهك مهیکنهد و مهانع بهروز پیچیهدگیهها و
اعوجاجاتی میشود که میتواند به سردرگمی انتخابکنندگان منجر شده و سهازوکار انتخابهاتی
را ناکارآمد سازد .الدته ،باید توجه داشت که فعالیت مؤرر احهزاب سیاسهی نیازمنهد بسترسهازی
مناسب است که از جمله آنها وجود فرهنس سیاسی منهارکتی ،مسهالمتجویانهه و مدتنهی بهر
منافع ملی است .گزینش نظام انتخاباتی مناسب نیز در ایهن زمینهه راهگناسهت؛ چراکهه برخهی
نظامهای انتخاباتی احزاب را به کسب حمایت از جانب گروهههایی فراتهر از پایگهاه اجتمهاعی
خویش تنویق میکنند و از این رو ،از نقش تترقهافینانه احزاب کاسته و جنده وحداآفرین و
جامعتری به آنها میبخنند (رینولدز و دیگران.)91 :5935 ،

 .1سياستهای استعماری و فقدان سابقه تاريخي دموکراتيک
ییی از علل ناکارآمدی سازوکارهای انتخاباتی در کنهورهای کمترتوسهعهیافتهه ،فقهدان سهابقه
دموکراتیك است که سیاستهای استعماری ،عالوه بر سایر عوامل تاریخی ،در تحقق آن نقهش
بارزی داشتهاند .قدراهای اسهتعمارگر ،تحقهق دموکراسهی و انتخابهاا آزاد را در کنهورهای
ضعیي و اقمار استعمار در جمت منافع خود نمیدانستند و از این رو ،مهانع ظمهور فراینهدهای
دموکراتیك و لوازم آن (مانند نظام انتخاباتی مناسب و نظام حزبی کارآمد) شدهاند .حمایهت از
دییتاتوریهای نظامی در آمرییای التین ،آسیا و آفریقا در دوران جنهس سهرد کهه رژیهزههای
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مارکوس و دووالیه نمونههایی از آنها بودند ،اقدام علیه حیومتهای مردمی (مصدق در ایهران
و آلنده در شیلی) و ایجاد دولتهای امپریال (مانند سلطه هندوها بر سینمالیها در سریالنیا یا
سنیها بر شیعیان و کردها در عراق) ،نمونههایی از این دست هستند.
همچنین ،قدراهای بزرگ جمانی هر جا نتای انتخاباتی را بر وفق مراد خود نیافتههانهد ،از
اقداماا انجامشده علیه نیروهای پیروز در انتخاباا و جلهوگیری از بهه قهدرا رسهیدن آنهها
پنتیدانی کرده و از این طریق به شیلگیری سنتهای دموکراتیك در کنهورهای دیگهر آسهیب
رساندهاند .حمایت از تالشها برای جلوگیری از به قدرا رسهیدن جدمهه نجهاا اسهالمی در
الجزایر ،حمایت از سرنگونی حیومت منتخب «محمد مرسی» در مصر و تهالش بهرای حهذ
بنار اسد از آینده سیاسی سوریه ،از جمله این مواردند.

 .9عقبماندگي اقتصادی
سطح توسعه اقتصادی به دلیل تیریری که در باالبردن سطح و کیتیت آموزش و گسترش وسایل
ارتداطی دارد ،نقش مممی در ایجهاد «فرهنهس سیاسهی منهارکتی» کهه الزمهه کهارکرد مناسهب
سازوکار انتخاباتی است ،بازی میکند .اگرچه برخی مطالعاا ننان دادهاند که جوامع در حهال
گذار به دلیل گسسهت از همدسهتگی ههای سهنتی و بهه رغهز افهزایش سهطح سهواد ،گسهترش
شمرننینی و رسانههای ارتداطی به سمت بیرداتی بینتر میل میکننهد (ههانتینگتون68 :5921 ،؛
لرنر ،)121 :5989 ،اما این امر بیانکننده وضعیت در حال گذار این جوامع است و نمیتهوان از
سازوکار انتخاباتی انتظار کارایی مناسب در زمینهای اجتماعی مدتنی بر عقبماندگی اقتصادی با
سطح نازل آگاهی و دانش شمروندان داشت .گذار به دموکراسی فراگیر و برخهورداری مناسهب
از فرهنس سیاسی منارکتی ،نیازمند درجاتی از تحوالا اقتصادی و آموزشی است؛ همانطهور
که «پیتر برنل» و «وییی رندال» اشاره کردهاند:
نمادهای دموکراتیك نیازمند منابع مالی و اقتصادی در خهور مالحظههای هسهتند .ایهن امهر
نیازمند سطوح باالی تعمد سازمانی و منهارکت عمهومی اسهت و جامعهه مرفهه و بمهرهمنهد از
سطوح باالی آموزش ،به بمتهرین شهیل مهیتوانهد ایهن وضهعیت را بهرآورده کنهد .پینهرفت
تینولوژییی و اقتصادی ،زیرساخت فیزییی ارتداطاا [که عهاملی ممهز در توسهعه آگهاهی بهه
عنوان زیربنای دموکراسی است] را بمدود میبخند (برنل و رندال.)111 :5982 ،
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 .1نظامهای انتخاباتي نامتناسب
نظام انتخاباتی نامتناسب با محیط اجتماعی ،ییهی از علهل ناکارآمهدی سهازوکارهای انتخابهاتی
است .تناسب اجزا و متغیرهای نظام انتخاباتی؛ یعنی فرمولهای انتخاباتی ،سهاختار برگهه رأی،
وسعت حوزه انتخاباتی و عالوه بر آنها ،جندههای اداری و اجرایی انتخاباا با محیط و شرایط
اجتماعی ،بر کارکرد مناسب سازوکار انتخاباتی تیریر مستقیز دارند (رینولهدز و دیگهران:5935 ،
 16و  .)11رینولدز و همیارانش ،معیارهای الزم برای گزینش صحیح نظام انتخاباتی را در ارهر
خود با عنوان «دانننامه نظامهای انتخاباتی» برشمردهاند که موارد زیر از جمله آنهاست:
 نظام انتخاباتی باید بازتابدهنده خواست جامعه باشد؛ به گونهای طراحی شده باشد که تیریر آن بر جمتگیریهای آتی سیاسی منمود باشد؛ به تندید منازعاا اجتماعی منجر ننود (برای مثال هنگامی که نظام انتخاباتی امیان نماینهدگیگروههای اقلیت را ایجاد نیند و یا امیانی برای پیروزی اپوزیسیون باقی نگذارد)؛
 به سیاستهای حزبی جنده وحدابخش و جامعتری بدهد؛ با تنویق رأیدهندگان به توجه به گروههای فراتر از گروه اجتماعی خود ،به ایجاد مصالحهو اجماع در جامعه کمك کند؛
 منصتانه و بیطرفانه باشد تا منروعیت و رداا سیاسی را افزایش دهد؛ قابلیت پاسخگویی حیومت را افزایش دهد (با ایجاد میانیسزههایی بهرای تغییهر حاکمهان وکاندیداها در صورا لزوم)؛
 نظام حزبی را تقویت کند و در عین حال به احزاب دارای ایدئولوژیها و ارزشههای کهالن و مدتنهیبر منافع ملی میدان بینتری بدهد تا احزاب مدتنی بر نگرشهای محدود قومی ،ندادی و فرقهای؛
 به ایجاد اپوزیسیون کارآمد کمك کند؛ روند انتخاباا را تثدیت و دائمی کند (رینولدز و دیگران.)12 – 15 :5935 ،در صورتی که نظام انتخاباتی ویدگهیههای بهاال را نداشهته باشهد ،نمهیتوانهد کارکردههای
امنیتساز خود را در جمت ایجاد رداا سیاسی ،تطدیق گتتمان نخدگان با گتتمان جامعه ،تطدیق
با تغییراا محیطی و غیره انجام دهد و آنگاه آشتتگی سیاسهی ،ظمهور اقتهدارگرایی و انقهالب
سیاسی میتواند گزینههای جایگزین باشد.
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نتيجهگيری
انتخاباا ییی از ارکان نظامهای نهوین سیاسهی در ایجهاد تعهادل سیسهتمی اسهت .ایهن نمهاد،
کارکردهای امنیتساز و ردااآفرین خود را به واسطه نقهشآفرینهی در تطهابق گتتمهان امنیتهی
نخدگان و گتتمان جامعه ،تطدیق با تغییراا محیطی ،ایجاد سازوکار صلحآمیز برای حهلوفصهل
منازعاا سیاسی ،افزایش کارایی نظام سیاسی ،ایتای نقش در ایجاد رداا سیاسی ،نظارا مدنی
بر نمادهای سیاسی و افزایش امیهان شایسهتهسهاالری بهه منصهه ظمهور مهیرسهاند .برخهی از
کارکردهای امنیتساز انتخاباا فارغ از مرجعی که میتبهای متنوع امنیتی بهرای امنیهت قائهل
هستند ،قابل تحققاند .با وجود این ،قابلیت نماد انتخاباا در تحقق کارکردهای امنیتساز خود
بسته به لوازمی است که وجود نظام انتخاباتی مناسب ،نحوه فائقآمدن بهر شهیا ههای قهومی،
نههدادی و مههذهدی در جوامههع چنههدپاره ،گسههترش فرهنههس سیاسههی منههارکتی ،تختیههي تههیریر
سیاستهای قدراهای بزرگ و غلده بر مهدارهای توسهعهنیهافتگی اقتصهادی ،از جملهه آنهها
هستند .در غیر این صورا -همانگونه که بسیاری از موارد تاریخی ننان دادهانهد ،-سهازوکار
انتخاباتی نمیتواند قابلیتهای خود را از حالت قوه به فعهل درآورد و در مقابهل ،عرصههای از
کناکش و منازعاا پردامنه سیاسی را خلق کرده و حتی با ظمور حیومتهای غیردموکراتیهك
همراه باشد و یا حتی بهگونهای پارادوکسییال ،از کارکرد ذاتی خود که گهردش نخدگهان بهرای
تنظیز روند نظام سیاسی است ،خارج شده و چنانیه در ییی دو دهه اخیر شاهد بهودهایهز ،بهه
انقالبهای انتخاباتی منجر شوند.
مطالعاا انجامشده در خصو

وضعیت سیاسی ،اقتصهادی و اجتمهاعی کنهورها په

از

انقالبهای انتخاباتی ننان میدهد این جوامع بسته به ساخت سیاسهی ،اقتصهادی و اجتمهاعی
کنورها و تیریر عوامل منطقهای و بینالمللی ،نتای متتاوتی را در جوامع گوناگون رقهز زدهانهد
و در نتیجه ،بازتابهای متتاوتی را نیز در عرصه امنیت ملی بر جای گذاشتهاند.
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