
 

 

 انتخابات و امنیت ملی؛ از ثبات تا دگرگونی سیاسی
 15/8/5931 تاریخ پذیرش:  51/6/5931 تاریخ دریافت:

 1*عليرضا رحيمي

 چکيده
نه  هاآنهستند. اهمیت  ساالرمردمهای سیاسی انتخاباتی از لوازم بنیادی نظام هایمنظا

کهه در تهیریراتی اسهت کهه      سهاالر مهردم در ساخت جامعهه   هاآنفقط به واسطه نقش 

گهذارد.  اجتماعی جامعه بر جای مهی کارکردهای این نظام بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و 

تهیریر   ههای ممهز زنهدگی سیاسهی از    عرصهه  نیز به عنهوان ییهی از   عرصه امنیت ملی

بها  کند کهه  کوشش می این نوشتار از این رو،برکنار نیست، کارکردهای نظام انتخاباتی 

ههای کمهی، آرهار    و بها یهاری مطالعهاا تهاریخی و روش     ریه سیسهتمی نظ گیریبمره

کارکردهای نظام انتخاباتی بر حوزه امنیت ملی را مورد بررسهی قهرار دههد. شناسهایی     

ایهن   کنندهمخدوشساز نظام انتخاباتی، بررسی برخی موارد تاریخی کارکردهای امنیت

، (ساز نظام انتخابهاتی های امنیتکارکرد) هاآنتحقق  کارکردها و شرایط مطلوب برای

شد. ایهن مطالعهه ننهان    پرداخته خواهد  هاآنموضوعاتی هستند که در این مطالعه به 

 گهزینش به لوازمی است کهه   بسته نظام انتخاباتیساز تحقق کارکردهای امنیتدهد می

قهومی، نهدادی و مهذهدی در     ههای شهیا  آمدن بهر  نظام انتخاباتی مناسب، نحوه فائق

 ههای سیاسهت جوامع چندپاره، گسهترش فرهنهس سیاسهی منهارکتی، تختیهي تهیریر       

 هستند. هاآناقتصادی، از جمله  نیافتگیتوسعه یبر مدارهاهای بزرگ و غلده قدرا
 

 .انقالب انتخاباتی ،کارکرد ،امنیت ملی ،نظام انتخاباتی ،انتخاباا :هاهواژکليد

                                                                                                                   
 سالمیاعلوم سیاسی از داننگاه آزاد دکترای * 
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 مهمقد
ههای  از گزینش شهیوه  یزیگر ،ساالرندمردمهای سیاسی بر نظام مدرن امروزی که مدتنیجوامع 

نیهادین  ب ههای انتخاباتی ییی از زیرسیسهتز  هاینظام ،این رو از .ندارند ساالریمردممستقیز غیر

 سهاالر مهردم تصور نظام سیاسهی   هاآنبدون وجود که  ای؛ به گونهدنروبه شمار می جوامعاین 

انتخابهاتی، ههز از زاویهه     ههای بنیادین است که نظهام با توجه به این اهمیت . ستینپذیر امیان

ی، سیاسه  ههای دامنه تیریر بر سایر عرصهه  هز به لحاظ ها و سازوکارهای درونی خود ومیانیسز

ههایی  ییهی از عرصهه  « امنیهت ملهی  »اند. گرفتهپردازی قرارنظریه ضوعمو ،اجتماعی و اقتصادی

انتخابهاتی نیازمنهد    نظهام  اش بها و رابطهه  برد تهیریر نظهام انتخابهاتی برکنهار نیسهت     از است که 

بهرای شناسهایی ایهن    تالشهی اسهت    این مطالعهه  گسترده و موشیافانه است. هایپردازینظریه

از مطالعاا  گیریبمرهبا استخدام نظریه سیستمی و با  در سطحی انتزاعی و کوشدمیو  تیریراا

بهر   ،تهیریر انتخابهاا و کارکردههای برآمهده از آن    پرتوی بر دقهایق  کمی، های تاریخی و روش

 گیرد:موضوعاا زیر را در برمی رو شیپ مطالعه ،رو از این. تیندیبموضوع امنیت ملی 

 تیمین امنیت ملی؛ راستایهای انتخاباتی در نظامکارکردهای  -

ساز خود عوض ایتای نقش امنیتدر های انتخاباتی که نظامپارادوکسییال موارد تاریخی  -

 و ؛اندشدهزا بدل زدا و تمدیدمنیتکاری ابه سازو

در راسهتای تهیمین   ایتای نقش مطلوب و بمینه خود  برایهای انتخاباتی که نظامشرایطی  -

 نیاز دارند.ها به آنامنیت سیستز سیاسی 

ایجهاد  افهزایش ردهاا سیاسهی،    ، کهارایی افهزایش منهروعیت و    دههد این مطالعه ننان مهی 

تغییهراا  و  حل منازعاا و تطدیق گتتمان نخدگهان بها گتتمهان جامعهه     آمیزصلح هایمیانیسز

ههای  وجود شیا  اما ،هستند امنیت ملیکارکردهای سیستز انتخاباتی در جمت تیمین محیطی، 

ههای  ههای اسهتعمارگونه قهدرا   فعال، ضعي نمادهای مهدنی، دخالهت   قومی، ندادی و مذهدی

با را تواند انجام این کارکردها نامناسب می نظام انتخاباتیگزینش جمانی، نابسامانی اقتصادی و 

مهور  یافته، ظتوسعه های سیاسی در برخی کنورهای کمتررو کند؛ چنانیه آشتتگیهاختالل روب

نهانگر  لحهاظ تهاریخی ن   به ،انتخاباتی هایانقالبانتخاباا دموکراتیك و وقوع نازیسز از بطن 

 .اندبودهاین امر 



 6 ــــــــــانتخابات و امنيت ملي؛ از ثبات تا دگرگوني سياسي ــــــــــــــــــــــ

 اصلي مفاهيمالف. 
کلیهدی   متهاهیز شدن مداحث، نگاهی کوتهاه بهه   تردقیقپیش از آغاز بحث الزم است به منظور 

 سهه  ،«امنیهت ملهی  »و « نظهام انتخابهاتی  »، «انتخاباا»مورد استتاده در این مطالعه داشته باشیز. 

زیهر مهورد    شهده ارائهه  ههای برداشهت  متموم اصلی مورد استتاده در این مطالعه هستند که بنا بر

 .گیرندمیقرار  برداریبمره

 ههای میتهب امنیت و بنیان تمایز میان  درباره پردازینظریهتعیین مرجع امنیت، نقطه آغازین 

در نخستین گام باید به این پرسش پاسخ گویند که مرجع امنیهت   امنیت هاینظریهامنیتی است. 

پاسخ بهه ایهن پرسهش     ؟امنیت چه چیز یا چه کسی را مدنظر دارند و چیست؟ هاآندر نظرگاه 

متتهاوا   ههای میتبو به ظمور  کندمیاست که گرانیگاه یك نظریه در باب امنیت را منخص 

 ههای نمونهه که از  موجود امنیتی هایمیتبمحور اصلی تمایز میان  اساساً. شودمیامنیتی منجر 

میتهب   ب کپنمهاگ، میتهب پهاری ،   به میتب انگلیسی، میتب ولهز، میته   توانمی هاآنمتیخر 

بر مهدار   هامیتبکدام از این  انتقادی اشاره کرد، در آن است که هر و میتباستعمارگرایی پسا

این  هایرینگیهزو  هاهمگرایی، هاواگرایی. اندپرداخته زیپردانظریهبه  مرجع امنیتی متتاوتی

 از مرجع امنیت دارند. هاآناز کدام  است که هر ایویدهبه واسطه تلقی  هامیتب

. انهد دادهامنیتی طیي متنوعی از مراجع امنیتی را مورد شناسایی قهرار   هایمیتب ،به طور کلی

منهتر  بهه    ههای ارزشو وجود منافع، قواعهد و   المللبیندر میتب انگلیسی که به نظریه جامعه 

دولهت و ههز    (، هز511 – 561: 5988عنوان بنیان همیاری در این جامعه، تییه دارد )منیرزاده، 

ابراهیمی، شوند )می( به عنوان مرجع امنیت شناخته المللبینفرد )به عنوان اعضای سازنده جامعه 

(. میتب ولز با تلقی امنیت و رهایی بهه عنهوان دو روی یهك سهیه و تیکیهد بهر       51 و 55: 5939

اجتماعی برای غلده بر تمدیداتی چون ترس، گرسهنگی و فقهر، فهرد و     هایگروهمدارزاا مردم و 

نوعی  در حقیقت(. این نگرش 51: 5939)ابراهیمی،  دهدمیمردم را در جایگاه مرجع امنیت قرار 

اخیر وارد ادبیاا امنیتی شده و تمرکهز اصهلی    هایدههاست که در « منیت انسانیا»تلقی از متموم 

است و تمامی تمدیدهای نظامی، سیاسی و اجتماعی علیه افهراد و نیازههای    آن بر حمایت از افراد

(. در میتهب کپنمهاگ،   6: 5988)یهزدان فهام،    گیردمیبر  در ( راگرسنگی، بیماری، فقر) هاآناولیه 

( و بر این پایه است که مسهائلی  12: 5939تماع مراجع اصلی امنیت هستند )ابراهیمی، دولت و اج
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 هیه نظر شوند.میدر قالب این نظریه مطرح  5نکردغیرامنیتیچون وجوه گوناگون امنیت و موضوع 

این مطالعاا بهه عنهوان محصهول     گیریشیلمحوری مطالعاا امنیتی و استعماری با نقد اروپاپسا

 دههد مهی قدرا غربهی، کنهورهای جنهوب را بهه عنهوان مرجهع امنیهت مهورد شناسهایی قهرار           

، بها  پدید آمده فردگراو  گرادولت(. نظریه امنیت جمانی که از نقد دو روییرد 11: 5939)ابراهیمی،

نی را مرجهع مسهتقل   اجتماعی فراملی و برقراری امنیت جمانی، جامعهه جمها   هایجندشتیکید بر 

نیز به دلیل  یافتهتوسعهبسیاری از کنورهای کمتر  در (.92 – 98: 5983)پورسعید،  داندمیامنیت 

سیاسی، انسجام اجتمهاعی و تمامیهت ارضهی وجهود دارد، رژیهز       هایرژیزتمدیداتی که در قدال 

(. بهه ایهن   92 :5983پورسهعید،  ) شهود مهی سیاسی یا نوع حیومت به عنوان مرجع امنیت شناخته 

که مراجع امنیت طیي متنهوعی ماننهد فهرد، دولهت، جامعهه، گروههی از        شودمیمناهده  ،ترتیب

 .شودمیجوامع، جامعه جمانی و رژیز سیاسی و غیره را شامل 

کهه بهر    روسهت  اینمطالعه حاضر دولت ملی را به عنوان مرجع امنیت در نظر گرفته و از  

سهوول اصهلی امنیهت    به عنهوان م  هاحیومتتیکید بر چراکه  ،کندمیتیکید « امنیت ملی»متموم 

 شهود مهی سهدب   اصهوالً  دادن دولت ملی در کانون مالحظاا امنیتی است کهه شمروندان و قرار

 تیمنهروع  کهه  اسهت  یسهاز دولت از یخاص شیل دولت ملیمتموم امنیت ملی شیل بگیرد. 

 و کنهد یمه  کسب تیحاکم یدارا ینیسرزم واحد در ملت كی نام به تیحاکم اعمال از را خود

 (.592: 5922 عهالز، ) اسهت  منخص نیسرزم در آن منروع اقتدار اعمال یانحصار حق یدارا

 منهتر ،  یعمهوم  فرهنس منتر ، خیتار منتر ، ریاساط یدارا افراد از کالن اجتماع زین ملت

 ایه  پایهه تهك  اسهت  ممیهن  کهه  اسهت  واحد اقتصاد و منتر  تعمداا و حقوق منتر ، وطن

 .(511: 5922 عالز،) باشد شده لیتنی قوم نیچند از ای قوم كی از یعنی باشد، چندپایه

ملهی اشهاره دارد و بهه لحهاظ گتتمهان       هایدولتبه امنیت « امنیت ملی»اصطالح  ،بنابراین 

ههای فرامهدرن ماننهد    گیرد. اگرچه در حال حاضر گتتمهان گتتمان مدرن قرار می امنیتی در ذیل

ه و در حال گسترش است، اما متمهوم امنیهت ملهی در    شدامنیت انسانی و امنیت جمانی، طرح 

روزافهزون ایهن متمهوم کهه      و رواجو کهاربرد   پابرجاست وعصر ما همچنان متمومی قدرتمند 

 ا دارد، گواه این مدعاست.رینه در وقایع و تجربیاا جمان م

                                                                                                                   
1  . Desecurization 
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عنوان بازیگران اصهلی در عرصهه جمهانی و     به ،هادولتوجود واحدهای ملی مجزا و قوام 

هایی نظیر امنیت جمانی در شرایط حاضر قادر که پارادایز دهدمیمرجع امنیت، ننان  ترینقوی

می قدرتمنهد بهاقی   ملی همچنان متمهو  و امنیتبه جایگزینی با پارادایز امنیت ملی نخواهد بود 

جاری جمهانی   روندهایکه متناسب  هاییو تعدیل جرحنظریه امنیت ملی به  ،الدته .خواهد ماند

 نظهر قهرار   مهد بازاندینی این متموم را بر طدق این روندها  و بایدباشد، به شدا نیازمند است 

دارد و شهاید   نهه گویاپهیش  ایجلهوه اما گذار از متموم امنیت ملی به امنیت جمانی بینهتر   ؛دهد

آتی تنما بهه   هایدههبرای  الاقلروند  و ایننزدیك باشد  چنداننه ایآیندهشمایی از امنیت در 

بهه رغهز    ،ضمن آنیه امنیت ملی متصور خواهد بود. در قالبجمانی  هایدغدغهصورا لحاظ 

از همچنان مسوول اصهلی تهیمین امنیهت و     هاحیومت، تیریر بازیگران فروملی و فراملی نتوذ و

نسدت به سایر بهازیگران فروملهی و    هاآنبازیگران اصلی در صحنه امنیت ملی هستند.  این رو،

و امیانهاا از   دارنهد و بهه لحهاظ انگیهزه، روش، ابهزار      ایمالحظهه فراملی، توان نظامی قابهل  

امنیهت ملهی    ای تعقیهب و پیگیهری  نسدت به سایر بهازیگران بهر   ایمقایسه غیرقابل هایتوانایی

(. بهازیگران  16 :5982مانهدل، ) دانندمیرا مندع اصلی امنیت  هاآنبرخوردارند و مردم نیز هنوز 

از . کننهد میواضع آن هستند فعالیت  هادولتنیز در چارچوب مقرراا و قواعدی که  غیردولتی

 ایبهالقوه و مقهرراا، واقعیهت    ترتیدهاا  ،هاهویتجامعه جمانی به مثابه کانون جمانی  این رو،

 ،در جریان اسهت  آنچه بالتعل راه بسیار درازی در پیش دارد. ایگونه به شدناست که تا محقق

 و آمهال  هها خواسهته و وجود ترتیداا و مقرراتی است که در بسیاری از موارد با  هاهویتتمایز 

نیت تنما با تغییهر سهاختار نظهز    بازنویسی ام زیرین جمعیت جمانی فاصله فراوان دارد. هایالیه

رونهدها و   کهه در حهالی  اسهت.   پذیرامیانبر امنیت  مؤرر هایپدیدهو  حاکز، روندهای جاری

کنهد، دوران نهوزایی   ورزی مهی در حال تحولی که دیدگاه جمانی بر طدق آن اندینهه  هایپدیده

از اسهت.   در پیشاه راه درازی حامل این دیدگ ساختارهای گیریشیلو تا  کندمیخود را طی 

ورزی بهر سهیاق سهاختارهای    اندینهه  ،شدن ساختارهای جدیدتوان پیش از محققنمی این رو،

 ننده بست.هنوز محقق ایآیندهبه  و دلموجود را رها کرد  فعالً

که امیان تدوین  سازندمیمتاهیمی چون امنیت انسانی نیز دامنه تمدیداا را چنان گسترده 

« بهاری بهوزان  »کهه   طورهمانسازند. ناممین می تقریداًامنیتی را  هایریزیبرنامهها و یاستراتد
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تمدیهدها، تتییهك میهان تمدیهدهای ملهی از       در خصهو  ییی از مالحظاا ممز ، کردهاشاره 

روزمره است. قراردادن شهاخص امنیهت ملهی در مقیهاس پهایین       و تمدیدااعادی  هایچالش

 ههای سیاسهت ممین است به اتال  منابع، اختالل جهدی در سیاسهت داخلهی، خودکهامگی و     

چنانیه قراردادن آن در نقطه بسیار باال عهدم آمهادگی بهرای مقابلهه بها      ) شودمنجر  تجاوزکارانه

 .(593 :5983 )بوزان، (دارد در پیتماجماا ممز را 

 نیه ا بهه  نسدت هابرداشت از یمتنوع يیط شده سدب یمل تیامن موضوع و پیچیدگی ابمام

 تیامن از یسنت دگاهید بر همچنان که دارد قرار یافتیره يیط سر كی در. دیایب به وجود متموم

 دیه تمد برابهر  در ینظهام  دفهاع  بهه  دیه با یمله  تیه امن که است باور بر این و فناردمی یپا یمل

 یمله  تیه امن از اشیتلقه  کهه  شهده  واقهع  یافتیه ره ،يیه ط گرید سر در. باشد محدود یخارج

 بها  اول افهت یره. اسهت  یخارج و یداخل کنندهرداایب و نامحدود هایگرایش همه دربردارنده

 بارزیان یدولت هر یمل تیامن یبرا ندتوانمی که داایتمد ریسا از ،ینظام دیتمد بر صر  دیتیک

 به را یمل تیامن مسوله که است گسترده و مدمز چنانآن ،گرید افتیره و پوشدمی چنز باشند

 نقطهه اما  ؛(58 :5982 ماندل،) دهدمی گسترش انسان یبقا مسوله و یکل طور به تیامن موضوع

 خهود  وجهود  حته   ضهرورا  ،در خصو  امنیت ملهی  نظرانصاحب همه قدول قابل منتر 

 برابهر  در نته   انتیصه  و ذاا حته   صهورا  بهه  را آن گهر ید شهیل  بهه  تهوان مهی  که است

 را نته   و ااذ انتیصه  ای خود حت  ،نظرانصاحب از یبرخ. تعدیر کرد خطراا تریناساسی

 :کنندمی خالصه دهیپد چمار در

 حته   .1 ؛سیاسی و یاقتصاد ستزیس حت  .9 ؛یارض تیتمام حت . 1 ؛مردم جان حت  .5

 تمهام  کهه  یمله  تیه امن جوهره عنوان به توانمی را مقوله چمار نیا .کنور تیحاکم و استقالل

، دارند نظر اتتاق بر آنی اجتماع و پایگاه یاسیس قهیسل هر با ،افراد و هاگروه ،احزاب ،کنورها

مطالعه حاضر امنیت ملی را بهه صهورا زیهر     ،اساس بر این. (562 :5986 ،یریبص)تعیین کرد 

 کند:تعریي می

 یبقها  نیتضهم  ،سیاسهی  ردهاا  ،یارضه  تیه تمامحت  اسهتقالل کنهور،    شامل ملی تیامن»

 امیهان  کهردن فهراهز  ،یاقتصهاد  رفاه یبرا الزم طیشرا جادیا ،مردم( یجمع و یییزیف) كیارگان
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 انیه م یهمهاهنگ  حته   و نیتهیم ، محیطیزیستی و اجتماع تمدیدهای به نسدت خاطر فراغت

اظهت از منهافع   حت مهانع  خهارج  ایه  داخهل  از کهه  چیزی هر. است کنور درون يیطوا و اقوام

 (.58: 5922 سایق،) «است یمل تیامن هیعل یدیتمد ،شود یادشده

استقالل سیاسی، حت  تمامیت ارضی، رداا سیاسی، انسهجام اجتمهاعی،    ،تعریي بر اینبنا 

ههای  از شهاخص  ،، عدم آسیب به بقای فیزییی جمعیت و حته  محهیط زیسهت   رفاه اقتصادی

 اصلی تیمین امنیت ملی هستند.

 ،انتخابات .در این مطالعه هستند کاررفتهبهانتخاباا و نظام انتخاباتی از دیگر متاهیز اصلی 

گیری سیاسی ق آن افراد به قدرا و مقام تصمیزکه از طریاست مدتنی بر آرای عمومی فرایندی 

 کنند.دست پیدا میدر جامعه 

هایی به کرسی ،ته شدهکه در انتخاباا عمومی به صندوق انداخرا  آرایینیز  انتخاباتي نظام

و متغیرهها در نظهام    اجزا ترینممزکنند. را اشغال می هاآناب و کاندیداها کند که احزمی تددیل

(، سهاختار  رهیه و غ یتناسهد  ،یتیاکثر ی)نظام انتخابات یانتخابات هایاز فرمول اندعداراانتخاباتی 

 ایمجموعه ایبر انتخاب واحد  یمدتن و یا انتخاباا شخص ایحزب  هیانتخاب بر پا) یرأبرگه 

و عهالوه   (یحهوزه انتخهاب   كیمنتخب  ندگانی)تعداد نما یوسعت حوزه انتخابات (،هااولویتاز 

 انیه و مجر هها آن طیشرا داها،ینحوه ردت نام کاندانتخاباا )اجرایی و  یادار هایجنده ،هاآنبر 

 (.11 – 16: 5935رینولدز، ) (رهیانتخاباا و غ

 

 در ايجاد امنيت انتخابات و نظام انتخاباتينقش ب. 
 بها مهواردی چهون   های نوین امنیتهی هسهتند،   که مورد تیکید تحلیل امنیت ملیافزارانه عاد نرماب

شهوند  منهخص مهی   اجتمهاعی سیستمی، منروعیت سیاسی و انسهجام   کاراییظرفیت سیاسی، 

در افهزایش   ،تقویت این موارد بیانجامد و متغیری که به مؤلتههر  از این رو، .(11: 5922 آزر،)

ایهن   ءکه کارکردهایی در جمهت ارتقها  انتخاباا به عنوان نمادی . است مؤرر امنیت ملیضریب 

اسهت.  در ایجهاد تعهادل سیسهتمی    نهوین سیاسهی    هاینظامییی از ارکان ، کندپارامترها ایتا می

جمله کارکردهایی هستند که انتخاباا و سازوکار انتخابهاتی در راسهتای برقهراری     از موارد زیر

 :بر عمده دارند م سیاسینظا و ردااامنیت 
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 تطبيق با تغييرات محيطي. 1

بودن آن است؛ به این معنا که برداشت فرد یها گهروه،   های متموم امنیت ملی، ذهنیییی از ویدگی

باید به ایهن مهورد    امنیت ملیهای در تدوین استراتدی از این رو،کند. ای آن را تعیین میهمصداق

های امنیت ملی باید در پیوند با گتتمان غالب جامعه استراتدی ،توجه ویده داشت. به عدارا دیگر

بهه ایهن    اعتنهایی بهی باشند و با توجه به  ساختارهای ذهنی اجتماع، مورد پهردازش قهرار گیرنهد.    

داشهته و بهه شهیا      در پیرا  گتتمان امنیتی جامعه و گتتمان امنیتی نخدگانموضوع تتاوا میان 

دادههای سیسهتز   یعنهی بهرون  ؛ انجامهد های اجتماعی مهی های امنیت ملی با واقعیتمیان استراتدی

آورد. بهه ایهن   دادهای آن، تطابق نداشته و اسداب ناکارآمدی سیستز را فهراهز مهی  امنیتی  با درون

های امنیتی جامعه و نخدگان، ضمن آنیه استراتدی امنیت ملهی را از قالهب   تمانتتاوا گت ،ترتیب

تراژیهك آن را بهه    ایگونهه  بهه این استراتدی را کاهش داده و حتهی    کاراییکند، ملی آن تمی می

(. سهازوکار انتخابههاتی از طریهق تطدیههق   35: 5939رحیمههی، ) نهد ینمامندعهی تمدیههدزا تدهدیل مههی  

زیرا بهه وسهیله    ،رساند، ییی از کارکردهای امنیتی خود را به منصه ظمور میگتتهپیشهای گتتمان

تر است در عرصهه سیاسهی و امنیتهی    انتخاباا آن نوع گتتمان سیاسی که به گتتمان جامعه نزدیك

بهه  ) ابنهد یمهی های خهود  امنیتی را موافق برداشت هایسیاستشود و اقنار اجتماعی که حاکز می

مهورد پنهتیدانی    هها را آنو هنجارهای جامعهه(،   ایستارها ها،ق استراتدی امنیتی با ارزشدلیل تطدی

 دهند.را افزایش می هاقرار داده، قابلیت اجراینان را فراهز آورده و امیان موفقیت آن

پارامترههایی کهه    بودن به این معناست کهه زمانمند و اشتقاقی است. زمانمند امنیت متمومی

  (.Rehman, 1992: 7) رنهد ییتغ، همهواره در حهال   کننهد مییك سطح نسدی از ایمنی را تعریي 

سیاسهی و   و تحهوالا به معنای وابستگی برداشهت از امنیهت بهه موضهوعاا      نیز بودناشتقاقی

ا به  ویهده بهه متموم امنیت متمومی سیال است که  ،بنابراین  (.Booth, 2005: 29است ) اقتصادی

کارهها و  ممانعت از تصلب راه از این رو، .تغییراا سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در پیوند است

ریهزان  نظر برنامه باید همواره مد ،راهدردهای امنیتی و قابلیت تطدیق با تغییراا و شرایط جدید

 امنیتی باشد. گذارانسیاستو 

 جامعه و اقنار گوناگون اجتماعی برآحاد  تغییراا محیطی به هر نحوی تیریراا خود را بر

و کننهد کهه آرهار    اقنار اجتماعی بهه مثابهه حسهگرهایی عمهل مهی      از این رو، .گذارندجای می

تغییراا محیطی را در وجوه گوناگون زندگی خهود حه  کهرده و متناسهب بها ایهن        پیامدهای
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اتی ییی از وسایل های انتخابگردند. سیستزهای جدیدی میحامل تقاضاها و خواسته ،تغییراا

هسهتند کهه از    هاییدادهها این خواسته ،در حقیقتها به نظام سیاسی هستند. انتقال این خواسته

و مجریهان را   گهذاران سیاسهت  ،ریزانو برنامهند شوطریق انتخاباا به سیستز سیاسی منتقل می

در صورا فقدان دادهای مناسب را شیل دهند. سازند برای حت  و رداا سیستز برونقادر می

م سیاسی که اطالعهاا  نظامختل شده و  هادادههایی نظیر سازوکارهای انتخاباتی، جریان سیستز

تواند با تغییراا محیطی همگام شود. عدم تطدیهق بها   کند، نمیصحیح و مناسدی را دریافت نمی

 ،ایهن ترتیهب  د. بهه  کنه رو میهتغییراا محیطی، رداا و نظز آهنگین کل سیستز را با تمدید روب

های انتخاباتی با ایتای نقش در رابطه با  هماهنگی سیستز و تغییراا محیطهی، بهه   وجود روش

 این هماهنگی هردو سطح فروملی و فراملی را شامل می شود.    .کندرداا سیستز کمك می

 

 آميزپرهيز از منازعات خشونت. 1
خهط  ، تهدوین  دههد الدی انضهمامی مهی  ق« امنیت ملی»در متموم « ملی»ییی از وجوهی که به واژه 

روست  بر پایه تمدیدها و مخاطراا متوجه مردم است. از این امنیت ملیهای و استراتدی هامنی

انتخاباا بهه عنهوان نمهادی کهه     ، عنصری محوری در این زمینه است. خواست جامعهکه توجه به 

کند، از این زاویهه، اهمیتهی امنیتهی    می فراهز زیآممسالمتقابلیت تحقق خواست مردم را به شیوه 

آمیز تقاضهاهای سیاسهی   بدیلی است برای بیان خنونت سازوکارکند. انتخاباا در حقیقت پیدا می

 های اجتماعی ظاهر شوند.  اعتصاب، اغتناش، شورش و آشوب یلش درتوانند و اجتماعی که می

 

 و مشروعيت کاراييافزايش . 1
د کهه بهه ردهاا و    و منروعیت سیستز سیاسی دار کاراییهایی در جمت افزایش انتخاباا کارویده

به دو دلیهل عمهده بهه ردهاا اجتمهاعی و سیاسهی کمهك         انتخاباا شوند.امنیت سیستز منجر می

که امیان دستیابی به مناصهب سیاسهی را    ساز تحر  اجتماعیکند. اول با ایجاد فرایند رضایتمی

و دوم،  کندو در راستای افزایش منروعیت نظام سیاسی ایتای نقش می سازداد فراهز میبرای افر

آورد و بهه  فراهز می ب سیاسی به افراد شایستهواگذاری مناصامیانی که برای گردش نخدگان و با 

 رساند.رداا و امنیت آن یاری می حت  م سیاسی ونظابمدود عملیرد به  ،این صورا
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ای و حاشیه هایگروهروند انتخاباا ییی از فرایندهایی است که امیان و انگیزه الزم را برای 

کند و حه  رضهایت   یابی و منارکت در امور اجتماعی و سیاسی فراهز میسازمان برای هااقلیت

اصهب  دستیابی بهه من  احتماالًرا به واسطه امیان فعالیت آزادانه، منارکت سیاسی و  هاگروهدر این 

ای در فراینهد منهارکت سیاسهی، احسهاس     حاشهیه  ههای گهروه انگیهزد. بها جهذب    یسیاسی، برمه 

وجهود   ای کهه بها  بندد و تمدیدهای بهالقوه رخت برمی هاآناجتماعی از میان  و انزوای طردشدگی

نتهای    ،ایهن رونهد   د.گردوجود داشته باشد، خنثی می هاآن تواند از سویاحساس طرد و انزوا می

 سازد.آشیار میاجتماعی گوناگون  هایگروهخود را به صورا منروعیت نظام سیاسی در نزد 

ت سهازوکار انتخابهاتی را تضهمین    گردش آزاد اطالعاا در روند برگزاری انتخابهاا،  سهالم  

کند. این امر هز به لحاظ افزایش آگاهی جامعه برای انتخاب مناسب و شایسته و هز به لحهاظ  می

یری از بروز فساد در فرایند انتخاباا از اهمیت برخوردار است. آگهاهی جامعهه نسهدت بهه     جلوگ

دههد و بها   ، امیان انتخاب کاندیداهای شایسته را افزایش میهاآنهای شوندگان و سیاستانتخاب

بها وجهود رونهد     ،کند. همچنینبمینه خود میل می کارایی، سیستز به سمت هاترینشایستهانتخاب 

شهود و امیهان زدوبنهدهای پنهت پهرده و      انتخاباتی شتا  می هایفعالیتعرصه  ،آزاد اطالعاا

کاستن از فساد انتخاباتی نیهز بهه نوبهه خهود سهممی در       .یابدفسادهای مالی و تدلیغاتی کاهش می

زدوبنهد و  ای کهه از  افراد شایسهته  ،این صورا شایسته خواهد داشت؛ چراکه در  گزینش منتخدان

تری برای رقابهت برخهوردار خواهنهد بهود. بهه ایهن       های عادالنهاز فرصت ،جویندفساد دوری می

آورنهد  مهی  به وجودسیستز سیاسی را  کاراییسازوکار انتخاباتی و لوازم آن امیان افزایش  ،ترتیب

   و ایمنی سیستز رابطه مستقیز خواهد داشت. رداا با ،کاراییو آشیار است که افزایش 

 

 ايجاد ثبات سياسي. 9
ی شمروندان اسهت  اسیمنارکت س یتقاضا شیافزایافته، های جوامع کمترتوسعهییی از ویدگی

 ییهی از  نتخابااتقاضاهاست. ا نیجذب ا برایالزم  یمادهاجوامع به ن نیاز این بازگوکنندهکه 

و  یقهانون  یبهه مجهار   ی منارکت سیاسیتقاضاها کردن و جذبکانالیزهکه در  ایی استنماده

. کنهد های غیرقانونی انجام وظیته میهای غیرمتعار  و از کانالبه شیوه هاآن وزاز بر یریجلوگ

بهه رابطهه سهطح منهارکت      یاسه یهر جامعه س یاستوار ،کردهاشاره « هانتینگتون»که  طورهمان
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نسدت به منهارکت   یاسیس یدارد. اگر سطح نمادمند یبستگ یاسیس یبا سطح نمادمند یاسیس

 یاسه یخودشهان در صهحنه س   یهها و با روش راستكی یاجتماع یروهایباشد، ن نییپا یاسیس

 یروهها یباال باشهد، ن  یاسیبه  اشترا  س  یاسیس یاگر  سطح  نمادمند ،برعی  .کنندیعمل م

(. 511: 5921 نگتون،یههانت ) شهوند یوارد مه  یاسه یسامانمند بهه عرصهه س   یندیدر فرا یاجتماع

سهاز  تیو امن آفرینرداا کارکرد بخنی به منارکت اقنار اجتماعی،اباتی با سامانسازوکار انتخ

 . کندمی ایتاخود را 

پیوند وریقی بها   توان ادعا کرد که انتخاباا و سازوکار انتخاباتیدر برداشت کلی می

 رانیحیز دهد.و از این راه ضریب امنیت ملی را ارتقا می دارد 5خوب رانیحیزمقوله 

 رانهی حیهز حیومهت، کنتهرل فسهاد و     کاراییهایی نظیر رداا سیاسی، خوب با شاخص

ایهن   ءیا غیرمستقیز در ارتقامستقیز  طوربه شود و سازوکار انتخاباتی قانون شناخته می

و  حیومهت و ردهاا سیاسهی    کهارایی ها نقش دارد. تهیریر مثدهت انتخابهاا بهر     شاخص

قهانون   رانهی حیز در خصو  .مورد توجه قرار گرفتباال  در هایی از کنترل فسادجنده

دموکراتیك و جایگاه های به عنوان ییی از ارکان نظام بااانتخابه نت  اهمیت نیز باید 

در  ،های سیاسی اشاره کرد. به عدارا دیگردر قانون اساسی این نوع نظام هاآنمحوری 

وجهود  انهد،  یافتهه  شهمول جمهان د و منهروعیتی  دموکراتیك بر هاینظام عصر حاضر که

 شهوند. شهناخته مهی   هاحیومتودن بسنس محك قانونیبه عنوان انتخاباا و کیتیت آن 

ها، نخدگان و احزاب سیاسهی  مندی حیومتبرای قاعده الزامی وجود انتخاباا همچنین

را تحهت   هها آنقواعد از سوی این نمادها، اقدال عمومی بهه   نیردناست، چراکه رعایت

 کهارایی  دههد. را از سوی مردم کاهش مهی  هاآنقرار داده و احتمال گزینش مجدد  تیریر

دادههای  به افزایش کیتیت برونقانون و رعایت قواعد  رانیحیزحیومت، کاهش فساد، 

ایجاد  بازخوردهای  مناسب در سطح جامعه  ،انجامد. پیامد این روندسیستز سیاسی می

سهطح   ءدههد و بها ارتقها   اجتماعی را افزایش می هایگروهمندی است که سطح رضایت

 شود.سیستز حت  میتعادل و رداا  ،مندیرضایت

                                                                                                                   
1. Good Governance 
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 مرجع امنيت وانتخابات . ج
اگرچه این مطالعه دولت ملی را به عنوان مرجع امنیت مورد توجه قرار داده و تها بهه اینجها بهر     

ههای  امها ییهی از ویدگهی    کارکردهای انتخاباتی تمرکز داشته که معطو  به امنیت ملی هستند،

سهاز  انتخاباا آن است که هر مرجعی را برای امنیت در نظر بگیریز، انتخاباا کارکردی امنیهت 

مطالدههاا و انتخابههاا مظمههر تحقههق  ،. بههرای افههراد جامعهههخواهههد کههرددر قدههال آن ایتهها  را

تمدیهدهای   هاست. فرد از طریق فرایند انتخاباتی نوعی امیان سیاسهی بهرای مقابلهه بها    هخواست

دهد تا به گزینش نخدگان و سیاستمداران یابد. انتخاباا این امیان را به فرد میمتوجه خود می

سازانی را بهرای صهدارا بهر امهور برگزینهد کهه       با منافع خویش اقدام کرده و تصمیز راستاهز

اشهد کهه   فقهر ب  مدیدهایی از قدیل بییاری، بیمهاری و هاینان در جمت رفع تها و سیاستبرنامه

 .انسانی هستندهایی نظیر امنیت مورد توجه پارادیز

ی منتخب به معنای افهزایش امنیهت و صهلح در سهطح     هادولتبرای جامعه جمانی، وجود 

 ، موضوعاز آن برآمده سیاسی و نظارتی نمادهای و انتخاباا مثدت آرار از یییاست.  المللیبین

 ایجهاد  طریهق  از امر این. است حیومت و نخدگان  امنیتی هایبلندپروازی ازانتخاباا  ممانعت

ریسك قابهل  . یردگمی صورا لزوم مورد امنیتی منابع و پذیرش قابل  ریسك میزان میان تعادل

و منهابع امنیتهی مهورد     پذیریریسكبودن دستور کار امنیتی به لحاظ منطقی  کنندهبیان ،پذیرش

 ،. این دو متمهوم بهر روی ههز   استیاز برای اجرای این دستور کار منابع مورد ن کنندهبیان ،لزوم

 اشهاره  «جانسهون » که طورهمانتطدیق اهدا  امنیتی با امیاناا در دسترس هستند.  دهندهننان

 مهورد  منهابع امنیتهی   که است این امنیتی، هایفرصت و تمدیدها تعیین در کلیدی پرسش کرده،

 تمهایالا  جامعهه،  اراده عمهومی  و خواسهت  در بایهد  را پرسهش  ایهن  پاسخ است؟ چقدر لزوم

 اسهت  ممیهن (. Johnson, 2012: 41) کهرد  جسهتجو  ملت هر درونی پتانسیل و سیاسی رهدران

 در ملهت  قدرا و توان از فراتر اقداماتی به کنور توان از اشتداه هایبرداشت با سیاسی رهدران

 ههای تنهدروی  کنتهرل  قابلیهت  انتخابهاتی اما نمادهای  ،بزنند دست یالمللبین و ایمنطقه سطوح

تمدیهد   به تواندمی که امنیتی نابجای هایبلندپروازی اجازه و داشت خواهند را سیاسی نخدگان

 .دهندنمی را شود جامعه جمانی منجر
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خهود و   هایخواستگذر انتخاباا قابلیت بیان گوناگون اجتماعی و مذهدی از ره هایگروه

 در نظهر به عنوان مرجع امنیتهی   هاگروهاگر این  ،بنابراین .یابندها را میگیریشرکت در تصمیز

در  هها گروهگرفته شوند، انتخاباا همچنان قابلیت تیمین منافع امنیتی و ارتقای سطح ایمنی این 

 سطوح گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را خواهد داشت.

سهاز  و امنیهت  کننهده تثدیتهای سیاسی مرجع امنیت باشند، کارکردهای یزتنما در صورتی که رژ

ممیهن اسهت وجهود     ،رو خواهد بود. در این صهورا هبا ابمام روب ،انتخاباا در راستای حت  رژیز

منهدی و منهروعیت را در سهطوحی از جامعهه ایجهاد کنهد، امها        نوعی رضهایت  شدهکنترلانتخاباا 

 تواند رداا رژیز را با تمدید مواجه سازد.از کنترل حیومت میشدن فرایند انتخاباتی خارج

 

 های تاريخيپارادوکس. د
دارد، مهواردی   امنیت ملیهایی که سازوکار انتخاباتی در جمت تیمین تا به اینجا در خصو  کارویده

دهنهد کهه بایهد مهورد بحهث قهرار       های تاریخی موارد نقضی را ننان میمطرح شد، اما برخی تجربه

. انهد شهده تدهدیل   ملهی  امنیت موضوعبه  سازوکارهای انتخاباتی به سه شیوه ،لحاظ تاریخی گیرند. به

 .انتخاباتی هایالبانقسوم،  غیردموکراتیك و هاینظاموم، زایش اول، ایجاد آشتتگی سیاسی؛ د

 

 و آشفتگي سياسي انتخابات .1
یافتهه در پهی   توسهعه برخهی کنهورهای کمتر   ویهده بهه ییی از منیالتی کهه برخهی کنهورها،    

 ومهرج ههرج اند، ایجاد نابسامانی، آشهتتگی و  بوده روروبهکارگیری فرایندهای انتخاباتی با آن به

سیاسی و اجتماعی گوناگون بوده است که فرایند رقابت را  هایگروهسیاسی در ارر رقابت میان 

تددیل کرده است. اگر حوادث متیخر سیاسهی را در نظهر    ناپذیرپایان بعضاًبه منازعاا مزمن و 

 های بارزی در این خصو  هستند.نمونه و مصریز، لدنان بگیر

مذهدی در این کنور  ، به واسطه تنوع قومی و5315پ  از استقالل لدنان از فرانسه در سال 

م سیاسی مدتنهی بهر انتخابهاا    نظاو به منظور حل منازعاا سیاسی میان اقوام و مذاهب، نوعی 

به مسلمانان سنی،  وزیرینخستطراحی شد که طی آن ریاست جمموری به مسیحیان مارونی، 

ریاست مجل  به مسلمانان شیعه و معاونت ریاست جمموری و ریاست مجل  بهه مسهیحیان   
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ههای متعهددی از   لدنهان بها دوره   ،از آن زمهان تها کنهون    ،گرفت. با وجود اینتعلق می دک ارت

سیاسهی، قهومی و مهذهدی     ههای گهروه بار و خهونین بهین   آشتتگی سیاسی و منازعاا خنونت

بوده است. جنس داخلی بلندمدا، حضور نیروهای بیگانه، تماجز خهارجی و   روروبهگوناگون 

اند. اگرچهه ایهن   در این کنور بوده امنیت ملیارد تمدید و فروپاشی ترین مواشغال کنور، ممز

 هها تنشتری پیدا کرد، اما مندسامان ، وضعیت5331نامه طائي در سال منازعاا با عقد موافقت

لدنهان در سهال    وزیهر نخسهت ترور سعد حریهری   یافت.سیاسی همچنان تداوم  هایدرگیریو 

 ههای گهروه ههای مسهلحانه میهان    های تروریستی متعدد، درگیهری گذاری و حرکت، بمب1111

مانند درگیری بین گهروه سهلتی فهتح االسهالم و     )با حیومت  و یاسیاسی و مذهدی با ییدیگر 

همینگی بر سر انتخهاب کابینهه و دیگهر     هایچالش( و 1112ارتش لدنان در طرابل  در سال 

انتخاب رئی  جممور جریان دارد، از جمله ایهن مهوارد    بر سرنیز  اکنونهزیاسی که مناصب س

حلی جامع و مانع برای کنور چندپاره لدنان )بهه   سازوکار انتخابی نتوانسته راه ،اند. بنابراینبوده

 لحاظ تنوع قومی و مذهدی( باشد.

ار انتخابهاتی در برخهی   نمونه دیگهری از ناکارآمهدی سهازوک    ،اخیر هایسالوقایع مصر در 

م. در مصهر کهه بهه     1155مردمهی سهال    ههای یافته است. په  از اعتهراض  جوامع کمترتوسعه

از قدرا منجر شد، اولهین انتخابهاا دموکراتیهك در تهاریخ مصهر      « حسنی مدار » گیریکناره

)شهاخه    و عهدالت ، کاندید حزب آزادی «محمد مرسی»برگزار گردید که به ریاست جمموری 

سهال و در پهی یهك سهری تجمعهاا       از یهك ی اخوان المسلمین( انجامید، اما در کمتهر  سیاس

ههای سیاسهی   سیاسی و شخصیت هایگروهحمایت برخی  و با)، وی توسط ارتش آمیزاعتراض

و مذهدی( از ریاست جمموری برکنار شد و ارتش، رئی  دادگهاه قهانون اساسهی را بهه عنهوان      

کهردن قهانون اساسهی،    گران سیاسی تالش برای اسالمییلرئی  جممور موقت تعیین کرد. تحل

برای تسهلط بهر سهاختار سیاسهی و اداری مصهر، نهاتوانی در رفهع منهیالا          هااخوانیتالش 

ههای بیگانهه، تعهارض    اقتصادی، اشتداهاا سیاسی در عرصه داخلی و خارجی، دخالت قهدرا 

نیروههای   ویهده بهه ههایی از جامعهه   های مرسی، نارضایی بخهش قوه قضایی و ارتش با سیاست

امها دالیهل سهرنگونی     ،اندحیومت وی برشمرده سیوالر و غیره را به عنوان  عوامل سرنگونی

وی هرچه باشهد، دخالهت ارتهش و کودتها علیهه حیومهت قهانونی منتخهب، حمایهت برخهی           
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های حیومت اخوانی، ننهان  و الدته برخی سیاست و احزاب سیاسی از این دخالت هاشخصیت

نتوانسته به عنهوان   دهد سازوکار انتخاباتیاز عدم بلوغ دموکراتیك جامعه مصر دارد و ننان می

مهورد ورهوق قهرار گیهرد و     در این کنور، منازعاا سیاسی و اجتماعی  وفصلحلمالکی برای 

 همچنان اردوکنی خیابانی و دخالت نظامی بر این سازوکار ارجحیت دارد. 

 

 کيردموکراتيغ هاینظام شيدايانتخابات و پ. 1
بهر انتخابهاا را    یمدتنه  كیه دموکرات ههای نظهام از  یمتعدد هاینمونهگذشته  هایدههدر طول 

 ییهها بهه نظهام   یانتخابهات  یسهازوکارها  ریو از مسه  یخیتهار  یننان داد که در مقهاطع  توانیم

. انهد شهده  لی( تدهد یسلطان هاینظامو  ییتاتوریگرفته تا د تریتوتال هاینظاماز ) كیدموکراتریغ

در  یسلطان هاینظامو  ؛و ژاپن ایتالیدر ا سزیفاش ؛در آلمان تلریه یتیسیتاریظمور حیومت توتال

 .دسهت هسهتند   نیه از ا یهاینمونه ،در هائیتی «هیدووال»و  در فیلیپین« مارکوس» یداردوره زمام

حزب »رهدر  ،«تلریآدولي ه»آلمان حیومت توتالیتر نازی از درون انتخاباا آزاد بیرون آمد.  در

م. بهه مقهام   5391 لحزبش در انتخابهاا سها   یروزی، با پ«آلمان یکارگر ستیالیسوس ونالیناس

( بها  نهدندورگ یکنور )مارشال فن ه نیجممور ا  یپ  از مرگ رئ و دیآلمان رس یصدراعظم

مطلهق   یروابه فرمان «نوایپ»با عنوان تازه  ،یو صدارا اعظم یجممور استیر هایمقامادغام 

 یسهت یفاش ههای نظهام . گذاشت انیرا بن تریتوتال ی( و حیومت18: 5981 ،یآلمان بدل شد )طلوع

را انیار کرد.  هاآنبه  یتوان اقدال عمومی، اما نمندودند زیو ژاپن برآمده از انتخاباا مستق ایتالیا

پهرآب   یانیبه ب و یا یبدون متموم دموکراس سزیفاش»، کردهاشاره « مور نگتونیبر»که  گونههمان

 (.91: 5921 )مور، «ستتصور ا غیرقابل خیدر صحنه تار هاتودهتر، بدون ورود و تاب

و مخهالي   اهانیم. به عنوان مدافع س 5312در انتخاباا سال  ،«هیفرانسوا دووال» ،یتیدر هائ

قهاطع بهه    تیه جامعهه بهود، بها اکثر    دیافیار و عقا دهندهبازتابکه  ینخدگان حاکز، در انتخابات

مخالتهان را   ؛سراسر جامعه گسهترش داد خود را به  کنترل، یروزیاما به محض پ ،دیرس یروزیپ

مادام العمر را بهه خهود اختصها  داد و     یجممور استیعنوان ر 5361در سال  ؛سرکوب کرد

و  یگهذارد )شهماب   یپسر نوجوانش باق یعنوان را برا نیا ،درگذشت 5325که در سال  یهنگام

 (. 916و  912: 5981 نز،یل
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 اسهت یبهه مقهام ر   نیپیلیم. در ف5361در سال  آمیزرقابت یتدر انتخاباکه مارکوس  ناندیفرد

و پهول بهه طهرز     دارچمهاق خود از اسلحه، اوباش  یجممور استیدر دوره ر ،دیرس یجممور

به مقام ریاسهت جممهوری دسهت     مجدداًم.  5363سال  بااتخاانتا در  گرفتبمره  ایسابقهبی

 اریه را در اخت یو اقتصاد یاسیمناصب س؛ اعالم کرد یم. حیومت نظام 5321 در سال وی .یابد

کنگهره   ؛برد نیرا از ب ییاستقالل دستگاه قضا ؛درآورد یشینزد ناوندانیخانواده و خو یاعضا

  یعنهوان رئه   بهه خهدمت ههز    او اجهازه وادار کرد به  دیرشوه و تمد قیرا از طر یقانون اساس

 دیجد یدرباره قانون اساس یپرسهمه ؛را اعطا کند ریوزممور نامحدود و هز به عنوان نخستج

کردن واگذاشت تها بها بلنهد    یشمروندان محل یهادر خصو  آن را به مجمع زیرا لغو و تصم

دموکراسهی   ،یهب به این ترت(. 153 – 16: 5981 نز،یو ل یشماب) رندیبگ زیدست درباره آن تصم

 محور بدل کرد.فیلیپین را به حیومتی شخص هرچند محدود

از درون  كیه ردموکراتیغ ههای حیومهت علهل ظمهور    در خصو  یمتعدد هایتحلیل

 ههای نظریهه  قیه فهروم بها تلت   شیه اسهت. ار  شهده  ارائهه  كیه دموکرات یانتخابهات  ههای نظام

 یتلق یاسیو س یاقتصاد ایپدیدهرا  سزیناز ،یاسیو س یاقتصاد هاینظریهو  شناسانهروان

حسهب مالحظهاا    بهر  دیه از ملهت آلمهان را با   یعیوسه  ههای بخهش که نتهوذ آن بهر    کرد

 یدرون یخستگ چون یبر عوامل ی(. و118: 5918و در  کرد )فروم،  دیسنج شناسانهروان

حیز واحد  سز،یدر برابر ناز كیو کاتول درالیل یبورژوازطدقه کارگر و  و رضای زیو تسل

 شناختیروان هایشاخصه)بر اساس  یآلمان هامیلیونو آلمان در نظر  تلریحیومت ه افتنی

 یبهه واسهطه خهو   ) ینهاز  یدئولوژیاز ا نییملت آلمان(، استقدال منتاقانه طدقه متوسط پا

اول، اوضهاع نهامطلوب    یپه  از جنهس جمهان    عیوقها  جهه یطدقاا که در نت نیا یجتماعا

 ههای رینهبه عنوان  ،را رهیو غ (شده بود دیتند یانحصار داریسرمایه دیو تمد یاقتصاد

   (.15 – 11: 5918کرده است )فروم،  عنوان سزیناز یابیقدرا

 تریتوتهال  ههای حیومهت از  یدانیو پنت گیریشیلشدن  جامعه را در زهیآرنت موضوع اتم هانا

از  یشهده را کهه ناشه   ذرهذرهتهوده متنهیل از افهراد جهدا و     ایجاد خا   طیشرا ی. ودیکن شیپ

بهه   ،را تسمیل کهرد  هاآن انیاز م یجندش ناز یریبود و عضوگ در آلمان ینظام طدقات فروریختگی

 (.  18 – 15: 5931و اقدال به آن ذکر کرده است )آرنت،  سزیناز شیدایپ هعنوان خاستگا
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و  ینهداد  یبرتهر  نهه یاند گیریشیل یخیتار هایرینهضمن اشاره به  زین« مور نگتونبری»

 یدموکراسه  یچهون نهاتوان   یمردم آلمهان، بهر عهوامل    نیخصال اطاعت و انضداط در ب نیهمچن

و اقتصهاد   یطدقاا متوسط شمر هیعل یدارهیسرما دیدتم ؛در حل مسائل زمان ماریوا یجممور

 ،(بود یمرکز یکه در آن دهقان عنصر) هانازی یالیراست راد بینیجمان و و تدلیغاا ؛یدهقان

 (. 16 – 92: 5921گذارد )مور، یانگنت م عنوان علل اقدال به نازیسز در آلمان به

و دهقانهان متوسهط در روسهتاها از     یشهمر  پوستسیاهطدقه متوسط  تیحما ،یولزین دیودی

و استتاده گسترده از ترور و ارعاب  در سراسر کنور زیرژ یبرا یعموم تیحما  یبس ؛هیدووال

 (.916-2: 5981 نز،یو ل ی)شماب ستدانسته ا مؤرر یتیدر هائ هیدووال یرا در برآمدن نظام سلطان

 یبه حیومت شخص نیپیلیف  یدموکراس لیتدددر خصو  علل  هیدو نظر بهمار  تامسن 

 دیه تیک نیپیلیدر ف یوابسته دموکراس بر خصلتکه « نارس یدموکراس» هیاول، نظر .کندمیاشاره 

 یفضها از ماهرانهه   یریه گبمهره  ؛مهارکوس  زیه رژ ندهیشدن فزایچون نظام هاییمؤلتهو  کندمی

 یبهرا  یو فساد مال یپروریاز حام هاستتاد کردن جامعه؛برای امنیتی او و مخالتان انیم یدوقطد

مطرح  انه،یگراشخص حیومتبه  نیپیلیف یدموکراس لیتدد را به عنوان عوامل یمقاصد انتخابات

ایجهاد  که بر  «تیبحران حاکم» هینظر ،دیگری ؛ و(158 – 12: 5981 نز،یو ل یکرده است )شماب

 م. 5321در دهه  یو ضد استعمار یستیونالیناس هایجندشنظام در برابر  یائتال  ضد دگرگون

در  یییها یآمر گهذاران سهرمایه کهه از   یالفتائ ؛کندمی دیحیومت اقتدارگرا تیک لیتنی قیاز طر

 (.113 – 91: 5981 نز،یو ل یشده بود )شماب لیتنی ینیپیلیو نخدگان ف یایدولت آمر ن،یپیلیف

 ههای آسهیب  ،یو سهلطان  یتهاتور ید تر،یتوتهال  ههای نظهام بهه   كیه دموکرات ههای نظهام  لیتدد

مهراد  بهود بها     سزیگذاشت. ظمور ناز یجا بر ادشدهی یکنورها یمل تیبر امن ناپذیریجدران

و  گانهه یب یکنهور توسهط قهوا    نیه ، اشهغال ا در جنسدوم، شیست آلمان  یوقوع جنس جمان

 جهه ینت ،گهر ی. به عدارا دیو غرب یشرق یهانتوذ ابرقدرا طرهیس ریشدن آن زهدوپار ،سرانجام

و ژاپن  ایتالیدر ا سزیکه با برآمدن فاش یآلمان بود؛ راه یمل تیکامل امن یفروپاش سزیظمور ناز

مهردم و   كیه ارگان یبقها  دیشهد  دیه آن از دست رفتن استقالل کنهور، تمد  امدیشد و پ یط زین

آلمهان و   یبود و بهرا  ادشدهی( در هر سه کنور یمل تیامنعناصر )جامعه  یسقوط رفاه اقتصاد

 .دشهمراه  زین ینیسرزم تیتمام دیژاپن با تمد
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 یجهد  یدهایه به تمد هائیتیها در هینظام دووال یهااستیننان داده که چگونه س «یولزین دیوید»

و مخالتهت   ی(. تظاهراا گسهترده مردمه  993- 16: 5981 نز،یو ل یشد )شماب لیتدد یمل تیامن هیعل

ارتهش   ،یو مهان . در زمنجهر شهد  پسر( سرانجام به فرار او از کنور  هی)دووال هیدووال زیبا رژ ندهیفزا

 ،یدر درون ارتش منمود بود. نظام حیهومت  گانهیبه ب یو شیا  شده بود و وابستگ یدچار دودستگ

 ههای جندشرو در برابر  نیرا از دست داده و از ا پوستسیاهطدقه متوسط  یعنیخود  یاجتماع گاهیپا

کهه   یکرد و هنگهام  دیرا تند یخارج یوابستگ ،یاجتماع گاهیشده بود. فقدان پا پذیرآسیبمخالي 

ارتدهاط   یو اجتمهاع  یاسه یس یکارتر(، بهه آزادسهاز   یجممور استیدر زمان ر)متحده  االایکمك ا

و  یگسهترده آشهیار شهد. انحطهاط اقتصهاد      ههای نارضایتیبه اجرا درآمد،  هاسیاست نیداده شد و ا

کهه در زمهان    دارانهی سرمایهتجار و  یآتش خنز مردم را برافروخته بود و حت ،یصادو اقت یفساد مال

 نیسهاخته بهود. در چنه    لیه از حیومت متما ییپرداخته بودند را به نارضا اندوزیررواها به هیدووال

 االایه کهه ا  یمذاکرات در پی هیرا سست کردند و دووال زیخود از رژ تیحما انیبود که نظام یاوضاع

هها کهه در زمهان    هیدووال ،بیترت نی. به اختیاز کنور گر ،بر عمده داشت یدیآن نقش کل درمتحده 

 زیه حیومهت خهود ن   تیه امن نیفروکاسته بودند، در تهیم  زیرژ تیرا به امن یمل تیحیومت خود، امن

 .نداشت یجز انحطاط و فروپاش یاچاره هاآن یناکام ماندند و نظام سلطان

حامهل عناصهر    یبهه طهور ذاته    انهه یگراشخص یهانظام گریمانند د  زیحیومت مارکوس ن

بهه   یاقتصهاد  ههای نقهش  یاعطها  ،یپروریحام ،یخارج یبود. وابستگ یمل تیامن دکنندهیتمد

انداشهت   ،یچپاول اقتصهاد  ،ییرفتن استقالل دستگاه قضا از بین ،یاسیاختناق س جادیا ان،ینظام

را به  یو یاسیس ستزیس یمدآکار ره،یو غ تیشخص شیک جادیا ،یاسیفساد س ،یرروا شخص

 یرا قطهع کهرد. ناخرسهند    سهتز یس یدادهها و بهرون  دادهادرون انیداد و ارتداط م لیشدا تقل

بهه   یتوسهط ارتهش کهه حته     یو اجتمهاع  یاسیس هایآزادیو نقض  یگسترده از فساد اقتصاد

اقتصهاد   سها، یکهرده بهود، مخالتهت کل    تیراسه  زیه مسهتقل( ن  دارانسرمایهدار )هیسرما یقنرها

مهارکوس   یشده، دستاورد نظام سهلطان یاسیس یو ارتن یستیورشیسته، شورش مسلحانه کمون

اسهتقالل   .دیه آن نظهام انجام  فروپاشهی  بهه  سهرانجام  ( که161 – 61: 5981 نز،یو ل یبود )شماب

بودند کهه   یمل تیامن اصرعن ترینممز ،یو رفاه اقتصاد یاسیمردم، رداا س یییزیف یکنور، بقا

 .قرار گرفتند دیدر دوره حیومت مارکوس مورد تمد
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 های انتخاباتيانقالب. 1
شاخصه اصهلی   انتخاباتی است. هایانقالبوقوع  ،اخیر هایدهه پراهمیتسیاسی  هایپدیدهییی از 

فراینهد   حالی کهدر این  است. اتی برای ایجاد انقالب سیاسیاز فرایند انتخاب گیریبمره ،هاانقالباین 

دیگهر  و جایگزینی است برای  شده جعلرهدران سیاسی  آمیزمسالمتبه منظور تغییر اساساً  انتخاباا

انتخابههاتی خصههلتی  هههایانقههالب از ایههن رو، .تغییههر حاکمههان ماننههد کودتهها و انقههالب هههایروش

است که وجود سازوکار انتخاباتی بهه   این امر بیانگر این موضوع .انددادهپارادوکسییال از خود ننان 

اش در انجهام  ت و کیتیت این سازوکار و توانهایی کافی نیس کارام سیاسی نظابرای ایجاد خودی خود 

مسوله تا بدانجاست که موفقیهت  اهمیت این  محوری در این زمینه است. تغیرم ،کارکردهای سیستمی

 دهد.  تحت تیریر خود قرار میانتخاباتی را نیز  هایانقالبهای سیاسی برآمده از منظا
 

 مفهوم انقالب انتخاباتي. 1-1
ههای سیاسهی در برخهی کنهورهای اروپهای      موجی از دگرگونی ،1111تا  5336های بین سال

اتتهاق افتهاد کهه در ادبیهاا      اتحاد شورویهای سابق منطقه بالیان( و جمموری ویدهبهشرقی )

انتخابهاتی در حقیقهت    د. انقهالب شه نام بهرده  « های انتخاباتیانقالب»با عنوان  هاآنسیاسی از 

و یها تلتیقهی از    که از انتخابهاا  وزیسیون با همراهی شمروندان استتالشی از سوی رهدران اپ

تا نوعی گهذار سیاسهی را از طریهق تغییهر      کنندمیگیری های سیاسی، بمرهضانتخاباا و اعترا

 تهر ایجهاد  گسهترده رهدران سیاسی، روی کار آوردن اپوزیسیون لیدرال و دستیابی به دموکراسهی  

های ها ممین است از برخی ویدگی. اگرچه این انقالب(Bounce & Wolchik, 2006: 1)کنند 

هها بها سهایر    آنبرخوردار باشند، اما تتاوا اصهلی   ای گستردهتوده ها مانند تحر دیگر انقالب

تغییهراا لیدهرال    و ایجهاد سیاسی است نظام در این است که انتخاباا نقطه تغییر  انواع انقالب

بهه   (.Brazhko, 2014: 6اسهت ) نظهر   تا به حال اتتاق افتاده( در ساختار حیومت مهد  گونهآن)

سهازمان،   بهر پایهه  آمیهز اسهت کهه    خنونت ایتودهنش جمعی یا انقالب به معنای ک ،طور کلی

و بهه تغییهراا عمیهق اجتمهاعی، سیاسهی،       قهرار دارد رهدری و ایدئولوژی برای بسی  عمومی 

 تغییهر انقهالب انتخابهاتی مدتنهی بهر      حالی کهه شود؛ در در جامعه منجر میاقتصادی و فرهنگی 

پورسعید، )ندارد  در پیفت جامعه را ااساسی در بتغییراا است و  رهدران سیاسی آمیزمسالمت

یهك   کهارگیری بهه به واسطه  ی انتخاباتیهابرخی انقالبناگتته نداید گذاشت که  (.511: 5982
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رنگی نیهز   هایانقالبرنس یا یك ننانه خا  برای ایجاد همگرایی بینتر در بین انقالبیون به 

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

 انقالب انتخاباتي و امنيت ملي. 1-1
اند به تیمین امنیت ملی کنورهای ههد  کمهك   انتخاباتی توانستههای برای آنیه بدانیز انقالب

 .ها داشته باشهیز سی، اقتصادی و اجتماعی این انقالبالزم است نگاهی به نتای  سیا ،کنند یا نه

 و قضهایی  اقتصهادی  در رابطه با وضهعیت سیاسهی،   شدهانجامعاا اهی به مطالنگ ،در این راستا

ای که در رابطه با مقایسه نتهای   مطالعهگناست. های انتخاباتی راهانقالب وقوعکنورها پ  از 

بهه  و بلغارسهتان  اسلوواکی  دهدمی ننان ،ر بلغارستان و اسلواکی انجام شدهانقالب انتخاباتی د

 .انهد انقالب داشهته  های بینتری نسدت به دوران پیش ازموفقیتسیاسی  هایدر زمینهطور کلی 

همهین   .این دو کنهور در زمینهه کنتهرل فسهاد وجهود دارد     آشیاری میان تتاوا  ،با وجود این

جداول زیر که بر  ها میان این دو کنور بارزترند.ادی تتاوادر زمینه اقتصدهد مطالعه ننان می

 باال هستند. شدهمطرحبیانگر دعاوی  ،اندشدههای سیاسی و اقتصادی طراحی اساس شاخص
 

(: وضعيت سياسي بلغارستان و اسلواکي در دوره پس از انقالب انتخاباتي بر پايه 1جدول )

 *راني مطلوبهای حکمشاخص

 بلغارستان اسلواکي راني خوبهای حکمشاخص
 روبه رشد روبه رشد گوييپاسخ

 با نوسان اما مطلوب با نوسان اما مطلوب ثبات سياسي

 روبه رشد اما با نوسان مقطعی رو به رشد کارايي حکومت

 رو به رشد رو به رشد یمندقاعده

رونههد رو بههه رشههد بطوههی بهها     راني قانونحکم
 ی مقطعیهانوسان

 رو به رشد

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

 رو به رشد

  (Kurekova, 2006: 33)مندع:

 تنظیز گردیده است. شدهارائه 1111سال  تا 5336از سال * جدول بر اساس نتایجی که 
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 .م 1111تا سال پس از انقالب انتخاباتي  همقايسه وضعيت اقتصادی بلغارستان و اسلواکي در دور (:1)جدول 

 بلغارستان اسلواکی های اقتصادیشاخص

 مقطعی یهانوسانفزاینده با  فزاینده GDPرشد

 کاهنده مالیزفزاینده با شیب  *استقراض خارجی

  فزاینهده بها   کاهنده و سپ 1111تا سال  کسری بودجه

 شیب تند

 فزاینده با شیب مالیز

 ولی با نوسان مقطعی کاهنده پرنوسان تورم
 

 (Kurekova, 2006: 69-70) مندع:

 م. 1111شده تا سال آمار ارائه* بر اساس 
 

دو کنهور   رداا سیاسی در هرغیر از شاخص ، ننان داده شده (5)که در جدول  طورهمان

رانهی خهوب   های حیزنترل فساد در اسلواکی، سایر شاخصکبلغارستان و اسلواکی و شاخص 

بمدهود   بیهانگر نهد کهه   دهواکی روند رو به رشدی را ننان مهی در هر دو کنور بلغارستان و اسل

سیاسهی نیهز اگرچهه دارای     رداا وضعیت سیاسی این دو کنور پ  از انقالب انتخاباتی است.

رانهی  کهه شهاخص حیهز    (9)جدول  ندوده است. روروبهاما با وضعیت نامطلوب  ،نوسان بوده

 این روند مطلوب است. دکنندهییتیبه طور کلی را به نمایش گذاشته، مطلوب 
 

 م. 1119تا  1669راني مطلوب از سياسي بلغارستان و اسلواکي بر اساس شاخص حکم: وضعيت (1)جدول 

 بلغارستان اسلواکی سال

5336 16/1 39/1- 

5338 81/5 91/1- 

1111 81/1 65/1 

1111 29/9 18/5 

1111 11/1 11/5 

 (Kurekova, 2006: 35)مندع: 
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ول این کنور در طتولید ناخالص داخلی  .است به نسدت مطلوب بودهروند اقتصادی در بلغارستان، 

اسهتقراض خهارجی    نوسان مقطعی( را تجربه کرده است؛ ای )اگرچه بافزاینده رشد پ  از انقالب دوره

اما کسری بودجه  کاهنده بوده است؛ -های مقطعاگرچه با نوسان-ای داشته و رشد تورم نیز روند کاهنده

 باشد. داشتهتواند بار اقتصادی منتی نمی لزوماًکه الدته  هدداینی را با شیب مالیز ننان میروند افز

 .ضعیت اقتصهادی سهخن گتهت   توان با قاطعیت از بمدود ودر خصو  اسلواکی نمیدر عین حال، 

اما اسهتقراض خهارجی نیهز فزاینهده      ،داشتهدر این کنور ای ، رشد فزایندهتولید ناخالص داخلیاگرچه 

ههای فهوق را   اگهر تنمها شهاخص    ،بنهابراین  انهد. نوسان داشتهبودجه نیز روندی پر بوده و تورم و کسری

توانیز با اطمینان از بمدود یا عدم بمدود وضعیت اقتصهادی اسهلواکی در دوره په     نمی ،مال  قرار دهیز

ان انتخاباتی در دو کنهور بلغارسهت  نوعی بیانگر تتاوا نتای  انقالب  این امر به از انقالب سخن بگوییز.

 وجود داشت. سیاسی نیز در خصو  کنترل فسادتتاوتی که در عرصه  ؛و اسلواکی است

ین و های انتخاباتی در صربستان، گرجسهتان، اوکهرا  انقالب نتای  دیگری که در خصو  بررسی

بهه ترتیهب   ، 1تها   5شهماره   نمودارهای .میان این کنورهاهست تتاوابیانگر  ،قرقیزستان انجام شده

هها، اسهتقالل دسهتگاه قضهایی و کنتهرل فسهاد را در کنهورهای        وضعیت انتخاباا، استقالل رسهانه 

م.، گرجسهتان   1111 ن)صربستاصربستان، گرجستان، قرقیزستان و اوکراین، پ  از انقالب انتخاباتی 

بهر   شهود میکه مناهده  گونههمان دهند.ننان میم.(  1111م. و قرقیزستان  1111م.، اوکراین  1119

په  از انقهالب انتخابهاتی در     مطلوبی را، صربستان وضعیت به نسدت شدهارائههای اساس شاخص

. بها  اسهت  سر گذاشتهپنت  -بمدود شرایط انتخاباتی  در زمینه کنترل فساد و ویدهبه –م.  1111سال 

به بعد با نوسهان و سهپ  افهت محسهوس      1111ای در این کنور از سال استقالل رسانه ،وجود این

دهد و حتی بهین  به بعد رشدی را ننان نمی 1115ال بوده و استقالل سیستز قضایی نیز از س روروبه

 شده است. ناپذیربرگنتدچار افتی  1112تا  1116های سال

انهد،  حث سیری نزولی داشهته های مورد بالب گل رز در گرجستان، اکثر شاخصتا پیش از انق

و از شهتاب   شهده  حهدودی کنتهرل   شاخص فرایند انتخابهاتی تها   با وقوع انقالب، سیر نزولی ولی

شهاخص   ،در این میهان  .کاسته شده استای و استقالل قضایی های استقالل رسانهسقوط شاخص

، فراینهد  انقهالب . په  از  اسهت  برخهوردار بهوده   ایامیدوارکننهده ساد از رونهد صهعودی   کنترل ف

سهیر   ،، اما از این سال به بعدصعودی را به سمت بمدود طی کرده یروند ،1116انتخاباتی تا سال 

هها  اسهتقالل رسهانه   نزولی داشته و کمابیش به وضعیتی شدیه دوران پیش از انقالب بازگنته است.
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 رژیهز سهابق نداشهته،   ه دور ر ازم. شرایطی بمته  1116تا  1111های بین سالدر مقطعی کوتاه  جز

 په  از انقهالب تها حهدودی کنتهرل شهده اسهت.        ،هار نزولی روند استقالل رسانهسی ولی شتاب

انقالبی در دوره پسها  شهده ارائهه ههای  ایی بدترین وضعیت را در بین شهاخص استقالل سیستز قض

ههز تهداوم   انقالبی دوره پسادارد؛ سیر نزولی استقالل سیستز قضایی در دوره پیش از انقالب، در 

امها  ؛ بوده است روروبهبا سیر نزولی  1113و پ  از یك دوره صعود و رداا، دوباره از سال  یافته

تنمها   شدهارائههای دهد. این امر که بین شاخصروندی صعودی و شتابان را ننان میکنترل فساد 

وع داشهته  موضه  در ایهن رینهه   تواندمی ،کنترل فساد از وضعیت مطلوبی برخوردار استشاخص 

 علل وقوع انقالب گل رز بوده است. ترینمحوریباشد که مدارزه علیه فساد ییی از 

بهه نمهایش    1111را بعد از انقالب گل الله در سهال   ایکنندهمییوس اندازچنزقرقیزستان 

رو به بمدود گذاشهته   تا حدودی 1113کننده از سال رسد این روند ناامیدگذاشت، اما به نظر می

، اما شاخص فرایند انتخابهاتی، از  اندداشتهروندی نزولی  1111ها از سال تمامی شاخص است.

رونهد نزولهی    ،از همهین سهال   .مناسب طی کرده اسهت  با شیبروندی صعودی را  1113سال 

شاخص کنتهرل فسهاد    رو به صعود گذاشته است. 1151کنترل شده و از سال  ایرسانهاستقالل 

متوقهي شهده    1151اش از سهال  ولی رونهد صهعودی   ،ود گذاشتهصعرو به  1113نیز در سال 

کهز تها سهال     دسهت )شاخص استقالل قضایی همچنان به روند نزولی خود  ،با این همه است.

تهداوم یها عهدم    وضعیت قرقیزستان بسهتگی بهه    ،با توجه به این موارد ادامه داده است. (1151

 دارد.به بعد  1113تداوم روند معیوس آغاز شده از سال 

 ،در این کنهور  گذارد.ای از خود به نمایش میناامیدکننده اندازچنزانقالبی نیز ین پسااوکرا

مسهیری   1151شاخص کنترل فساد پ  از انقالب تغییری از خود ننان نداده و حتهی از سهال   

ه است. شاخص استقالل سیستز قضایی نیز به طور کلی روندی نزولهی شهتابانی را   اشتنزولی د

ز ای نیز کهه په  ا  رایند انتخاباتی و استقالل رسانههای فحتی شاخصاست.  سر گذاشتهت پن

الدتهه  )انهد  روندی نزولی را آغاز کرده 1112ی هااند، از سالانقالب سیر صعودی مناسدی داشته

تجربهه کهرده و    1113تها   1112 یهها سهال ای ابتدا روندی رابت را بین شاخص استقالل رسانه

با وقوع جنس داخلی در اوکراین، به اوج  دکنندهیناامانداز چنز نیا ول گذاشته(.سپ  رو به نز

رسیده و امنیت ملی این کنور را با تمدیهدهای جهدی، از تمدیهد تمامیهت ارضهی و اسهتقالل       

 کرده است. روروبهسیاسی تا بقای ارگانیك مردم، 
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وضعيت شاخص فرايند انتخاباتي در صربستان، گرجستان، قرقيزستان و اوکراين، پس (: 1)نمودار 

 انتخاباتي هایانقالباز 

 
 (Eleches & Robertson, 2013: 44مندع: )

پس  ن،يو اوکرا زستانيدر صربستان، گرجستان، قرق ایرسانهاستقالل شاخص  تيوضع (:1)نمودار 

 يانتخابات هایانقالباز 

 
 (Eleches & Robertson, 2013: 44مندع:  )
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و  زستانيدر صربستان، گرجستان، قرق استقالل دستگاه قضاييشاخص  تيوضع (:1)نمودار 

 يانتخابات هایانقالبپس از  ن،ياوکرا

 
 (Eleches & Robertson, 2013: 44مندع:  )

پس از  ن،يو اوکرا زستانيدر صربستان، گرجستان، قرق کنترل فسادشاخص  تيوضع (:9)نمودار 

 يانتخابات هایانقالب

 
 (Eleches & Robertson, 2013: 44) مندع:
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گونههاگون  یدر کنهورها  ،یانقهالب انتخابههات  کههه شهود مههیمنهاهده   ،بیههترت نیه بهه ا 

در بلغارستان  گذاشته است. یجا از خود بر یمل تیدر عرصه امنرا  یمتتاوت یبازخوردها

گرچه ردهاا  ، اویت امنیت ملی این کنور منجر شدهتقروند مطلوب سیاسی و اقتصادی به 

عناصر اصلی امنیت ملی همچنان بها رونهد آرمهانی فاصهله دارد.     سیاسی به عنوان ییی از 

، در های اقتصهادی اما وضعیت فساد و برخی کاستی ،استاسلواکی نمونه به نسدت موفقی 

را تحت  هادیگر زمینهدر آینده روند موفقیت این کنور در  تواندمیصورا عدم مدیریت، 

شدن این روند بیانجامد. صربستان نیز نمونهه  معیوس رار داده و به توقي و یا حتیتیریر ق

به فرایند  با کمكانتخاباتی است که  هایآزادیدر زمینه کنترل فساد و  ویدهبهموفقی  نسدتاً

این کنهور   اما ،دهندملی این کنور را افزایش می ی و اقتصادی، ضریب امنیترداا سیاس

های سیاسی و استقالل دستگاه قضهایی دارد کهه   را در رابطه با سایر آزادیهایی نیز چالش

ظرفیهت   و افهزایش  های گرجستان در رابطه با کنترل فسادددستاور فائق آید. هابر آنباید 

وضهعیت  ممز در جمهت ارتقهای امنیهت ملهی در ایهن کنهور اسهت، امها          یگام حیومت،

 روروبهه را بها ابمهام    سیاسی و استقالل دستگاه قضایی در این کنور، آینده آن هایآزادی

پ  از جدایی آبخازیا و  ویدهبه)اگرچه هویت ملی مستقل و ییپارچه این کنور  .سازدمی

سیاست خارجی  هایاما ظرافت، دهدمیرا ننان  یاسیاز رداا س یمثدت اندازچنزاوستیا(، 

وضعیت امنیت ملی در قرقیزستان  د.خواهد بوپتانسیل  نیاز ا برداریبمره امری تیمیلی در

 شروعم. در این  1151و  1113 یهاسالبسته به تداوم روند به نسدت مثدتی است که بین 

 ههای شهیا  د قتدارگرایی و وجهو بازگنت دوباره این کنور به ا ،با وجود این است. دهش

 امنیهت ملهی  وضعیت  بود. کنور خواهنداین  امنیت ملیراه  بر سرقومی، منیالا اصلی 

 انهداز چنهز  هها زمینهه است. این کنور در تمامی  ناامیدکننده کامالًانقالبی ین پسادر اوکرا

نامطلوبی را از خود ننان داده که به تمدید تمامیت ارضی، استقالل سیاسی و رداا سیاسی 

های انتخابهاتی بسهته   انقالبکرد ادعا  توانمی شدهمطرحموارد توجه به  با انجامیده است.

المللهی،  و بهین  ایمنطقهه ها و تهیریر عوامهل   اقتصادی و اجتماعی کنور ،به ساخت سیاسی

های متتاوتی را نیز بازتاب ها،آن اند و به تدعرا در جوامع گوناگون رقز زدهوتی نتای  متتا

 اند.هکرد  منعیدر عرصه امنیت ملی 
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 ل ناکارآمدی سازوکار انتخاباتيعل. ه
های سهازوکار  دموکراتیك به برخهی علهل تدهدیل   غیر هایحیومتدر مدحث انتخاباا و ظمور 

برخهی   شهود مهی شد. اکنون تهالش   کنور نمونه پرداختهمنیتی در چند ای اانتخاباتی به تمدیده

سهاز خهود را   ههای امنیهت  های انتخاباتی نتوانند کارویدهشوند نظامکه سدب می از عواملیدیگر 

کهز چنهد عامهل     دهند دسهت های تاریخی ننان میگیرند. یافتهبروز دهند، مورد شناسایی قرار 

 دخالت دارند.زیر در کارکرد نامناسب سازوکار انتخاباتی 

 

 فرهنگ سياسي مشارکتي اجتماعي فعال و فقدان  هایشکاف. 1

 ویهده بهه ههای فعهال اجتمهاعی،    ، شهیا  که در مورد مصر و لدنان ننان داده شهد  گونههمان

و یا چنانیه در بسیاری از کنورهای اسالمی نمود یافته، شهیا    و مذهدیهای قومی شیا 

در مصهر   نظام انتخاباتی تددیل شوند. کاراییند به مانع مممی در برابر توانمی، سنت و تجدد

بروز یافت و جریان نوظمور انتخابهاا   سیوالریسز –ها به صورا شیا  اسالماین شیا 

 ،قهومی و مهذهدی  ههای  در میهان شهیا   آزاد را متوقي کرد. در لدنان نیز چندپارگی جامعهه  

می و ههای قهو  دموکراتیهك بهوده اسهت. شهیا      ی روندرو یشهای پهمواره ییی از چالش

یافتهه بهوده کهه در    ههای انتخابهاتی در کنهورهای کمترتوسهعه    مذهدی بنیان اغلب ناکارآمدی

چ  و که اله گونههمان اند.های ملموسی داشتهونههای اخیر در عراق و افغانستان نیز نمسال

ای در منطقهه  هایاز شیا تی ناشی ذا رداتیبیاند، های خود تیکید کردهرابرتسون در بررسی

کنهور  گیری حیومت متحد در ایهن دو  راه شیل سر مانعی اساسی بر ،راین و قرقیزستاناوک

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

از پایهان   ایامیدوارکننهده انهداز  در اوکراین به جنس داخلی تدهدیل شهد کهه چنهز     سرانجام

ههای  بهه بنیهان نابسهامانی    رواز آن  ویدهبهها این شیا  خورد.آمیز آن به چنز نمیمسالمت

آمیز بهر ایهن   فقدان فرهنس سیاسی دموکراتیك مانع غلده مسالمتشوند که اباتی بدل میانتخ

 شوند.هایی چون انتخاباا میها از طریق میانیسزشیا 
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 نهادهای مدني وابستگيضعف و . 1
ون وجهود نمادههای مهدنی    بهد  هسهتند. چنهین سیسهتمی    کارانمادهای مدنی الزمه سیستز انتخاباتی 

دموکراتیهك از درون  ههای غیر از علهل ظمهور نظهام    ییه ی .کمتر قابل تصور است داررینهمستقل و 

 در صهورا سازوکارهای انتخاباتی را باید در ضعي و عدم استقالل نمادهای مهدنی جسهتجو کهرد.    

سهتند قهدرا را بهه قدضهه     توانمهی دارانهی چهون مهارکوس ن   هیچ گاه زمام ،وجود جامعه مدنی قوی

الیتاریسهز نهازی   شده که هانا آرنت از آن به عنوان خاستگاه توتذرهذرهشخصی خود درآورند. جامعه 

و بنا بر تتسیر اریهش  نظام طدقاتی در آلمان فروپاشید  ،امی نض  گرفت که به گتته وی، هنگکرده یاد

 نمادها و احزاب کارگری و بورژوازی لیدرال آلمان در حالت ضعي و انتعال قرار داشتند. ،فروم

 دارنهد.  بهر عمهده  کار انتخاباتی احزاب سیاسی نقش مممی در سازو ،نیدر میان نمادهای مد

هها و  کنهد و مهانع بهروز پیچیهدگی    به شتافیت عرصهه انتخابهاا کمهك مهی     نظام حزبی وجود

کار انتخابهاتی  کنندگان منجر شده و سهازو به سردرگمی انتخاب تواندمیشود که اعوجاجاتی می

 یسهاز بستر ازمنهد ین یاسه یر احهزاب س رؤم تیتوجه داشت که فعال دیبا ،الدته را ناکارآمد سازد.

بهر   یو مدتنه  جویانهه مسهالمت  ،یمنهارکت  یاسیوجود فرهنس س هاآنمناسب است که از جمله 

گناسهت؛ چراکهه برخهی    . گزینش نظام انتخاباتی مناسب نیز در ایهن زمینهه راه  است منافع ملی

ههایی فراتهر از پایگهاه اجتمهاعی     های انتخاباتی احزاب را به کسب حمایت از جانب گروهنظام

آفرین و کاسته و جنده وحدا احزاب افینانهتترقهاز نقش  ،رواین و از  کنندیمخویش تنویق 

 (.91: 5935د )رینولدز و دیگران، نبخنمی هاآنتری به جامع

 

 استعماری و فقدان سابقه تاريخي دموکراتيک هایسياست. 1
ان سهابقه  فقهد  ،یافتهه ارهای انتخاباتی در کنهورهای کمترتوسهعه  ییی از علل ناکارآمدی سازوک

یخی، در تحقق آن نقهش  تار سایر عواملهای استعماری، عالوه بر دموکراتیك است که سیاست

اد را در کنهورهای  تحقهق دموکراسهی و انتخابهاا آز    ،های اسهتعمارگر قدرا اند.بارزی داشته

 مهانع ظمهور فراینهدهای    و از این رو، دانستنداستعمار در جمت منافع خود نمی اقمارضعیي و 

حمایهت از   اند.شده (مانند نظام انتخاباتی مناسب و نظام حزبی کارآمد)دموکراتیك و لوازم آن 

ههای  یهز سهرد کهه رژ   های نظامی در آمرییای التین، آسیا و آفریقا در دوران جنهس دییتاتوری
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مردمی )مصدق در ایهران   هایحیومتبودند، اقدام علیه  هاآناز  یهایمارکوس و دووالیه نمونه

یا  االنیها در سریمانند سلطه هندوها بر سینمالی) های امپریالو ایجاد دولت و آلنده در شیلی(

 هستند. هایی از این دستنمونه ،در عراق(ها بر شیعیان و کردها سنی

، از انهد اباتی را بر وفق مراد خود نیافتهه نتای  انتخ هر جاهای بزرگ جمانی دراق ،همچنین

 هها آنشده علیه نیروهای پیروز در انتخاباا و جلهوگیری از بهه قهدرا رسهیدن     اقداماا انجام

کنهورهای دیگهر آسهیب     تیك درهای دموکراسنت گیریشیلبه و از این طریق  پنتیدانی کرده

در  جدمهه نجهاا اسهالمی   جلوگیری از به قدرا رسهیدن   ها برایت از تالشاند. حمایرسانده

و تهالش بهرای حهذ      در مصر« محمد مرسی»الجزایر، حمایت از سرنگونی حیومت منتخب 

 بنار اسد از آینده سیاسی سوریه، از جمله این مواردند.

 

 اقتصادی ماندگيعقب. 9

موزش و گسترش وسایل و کیتیت آ بردن سطحبااله اقتصادی به دلیل تیریری که در سطح توسع

ب الزمهه کهارکرد مناسه    کهه « فرهنهس سیاسهی منهارکتی   »در ایجهاد  ارتداطی دارد، نقش مممی 

ال اند که جوامع در حه د. اگرچه برخی مطالعاا ننان دادهکنبازی می ،سازوکار انتخاباتی است

ههای سهنتی و بهه رغهز افهزایش سهطح سهواد، گسهترش         گذار به دلیل گسسهت از همدسهتگی  

؛ 68: 5921)ههانتینگتون،  کننهد  تر میل میرداتی بینهای ارتداطی به سمت بیو رسانه شمرننینی

از  تهوان مینگذار این جوامع است و  در حالوضعیت  کنندهبیاناین امر اما  ،(121: 5989لرنر، 

با  ماندگی اقتصادیبمدتنی بر عق ای اجتماعیمناسب در زمینه کاراییسازوکار انتخاباتی انتظار 

مناسهب   یو برخهوردار  ریفراگ یبه دموکراس گذار سطح نازل آگاهی و دانش شمروندان داشت.

 طهور همان ؛است یوزشو آم یاز تحوالا اقتصاد یدرجات ازمندین ،یمنارکت یاسیاز فرهنس س

 اند:اشاره کرده« رندال یییو»و « برنل تریپ» که

امهر   نیه ا هسهتند.  ایمالحظهه خهور   در یو اقتصاد یمنابع مال ازمندین كیدموکرات ینمادها

از  منهد بمهره اسهت و جامعهه مرفهه و     یو منهارکت عمهوم   یتعمد سازمان یسطوح باال ازمندین

 نهرفت یرا بهرآورده کنهد. پ   تیوضهع  نیه ا توانهد مهی شهیل   نیبمتهر  به آموزش، یسطوح باال

بهه   یتوسهعه آگهاه   درممهز   یارتداطاا ]که عهامل  یییزیف زیرساخت ،یو اقتصاد یییتینولوژ

 (.111: 5982)برنل و رندال،  بخندمیبمدود  [ رااست یدموکراس زیربنایعنوان 
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 نامتناسب انتخاباتي هاینظام. 1
تخابهاتی  کارهای انازوییهی از علهل ناکارآمهدی سه     ،با محیط اجتماعینامتناسب نظام انتخاباتی 

برگهه رأی،    سهاختار  خاباتی،تهای انفرمول یعنی ؛های نظام انتخاباتیاست. تناسب اجزا و متغیر

با محیط و شرایط  اداری و اجرایی انتخاباا هایجنده ،هاآنو عالوه بر  وسعت حوزه انتخاباتی

: 5935)رینولهدز و دیگهران،    خاباتی تیریر مستقیز دارندکار انتسازو بر کارکرد مناسب ،اجتماعی

رهر  خاباتی را در اتیح نظام انحمعیارهای الزم برای گزینش ص ،نولدز و همیارانشی. ر(11و  16

 :ستهاآنجمله  زیر از دموار اند کهبرشمرده« های انتخاباتیمدانننامه نظا»خود با عنوان 

   ؛خواست جامعه باشد دهندهبازتاب بایدباتی نظام انتخا -

 ؛باشد آتی سیاسی منمود هایگیریجمتبر  یریر آند که  تطراحی شده باش ایگونه به -

امیان نماینهدگی   انتخاباتی د )برای مثال هنگامی که نظاماجتماعی منجر ننوبه تندید منازعاا  -

 ؛میانی برای پیروزی اپوزیسیون باقی نگذارد(ااقلیت را ایجاد نیند و یا  هایگروه

 ؛بدهد تریجامعو  بخشوحداهای حزبی جنده به سیاست -

به ایجاد مصالحه   ،فراتر از گروه اجتماعی خود هایگروهبه توجه به  دهندگانرأیبا تنویق  -

 ؛و اجماع در جامعه کمك کند

 ؛باشد تا منروعیت و رداا سیاسی را افزایش دهد طرفانهبیو منصتانه  -

بهرای تغییهر حاکمهان و     ههایی میانیسزبا ایجاد )گویی حیومت را افزایش دهد قابلیت پاسخ -

 ؛کاندیداها در صورا لزوم(

کهالن و مدتنهی    ههای ارزشها و ولوژیرا تقویت کند و در عین حال به احزاب دارای ایدئنظام حزبی  -

 ؛ایفرقههای محدود قومی، ندادی و تری بدهد تا احزاب مدتنی بر نگرشبر منافع ملی میدان بین

 ؛به ایجاد اپوزیسیون کارآمد کمك کند -

 (. 12 – 15: 5935رینولدز و دیگران، کند )دائمی روند انتخاباا را تثدیت و  -

د کارکردههای  توانه مهی ن ،بهاال را نداشهته باشهد    ههای ویدگهی در صورتی که نظام انتخاباتی 

در جمت ایجاد رداا سیاسی، تطدیق گتتمان نخدگان با گتتمان جامعه، تطدیق را ساز خود امنیت

و انقهالب   اقتهدارگرایی  ظمهور و آنگاه آشتتگی سیاسهی،  د دهانجام  غیرهبا تغییراا محیطی و 

 های جایگزین باشد.گزینه تواندمیسیاسی 
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 گيرینتيجه
نمهاد،  ایهن   های نهوین سیاسهی در ایجهاد تعهادل سیسهتمی اسهت.      کان نظامییی از ار بااانتخا

گتتمهان امنیتهی    تطهابق در آفرینهی  نقهش  خود را به واسطه آفرینردااساز و کارکردهای امنیت

 وفصهل حهل برای  آمیزصلحنخدگان و گتتمان جامعه، تطدیق با تغییراا محیطی، ایجاد سازوکار 

ایتای نقش در ایجاد رداا سیاسی، نظارا مدنی نظام سیاسی،  کاراییافزایش منازعاا سیاسی، 

از برخهی   .رسهاند بهه منصهه ظمهور مهی     سهاالری سی و افزایش امیهان شایسهته  بر نمادهای سیا

های متنوع امنیتی بهرای امنیهت قائهل    غ از مرجعی که میتبرساز انتخاباا فاکارکردهای امنیت

ساز خود قابلیت نماد انتخاباا در تحقق کارکردهای امنیت ،با وجود این. اندتحقق، قابل هستند

 قهومی،  ههای شهیا  آمدن بهر  بسته به لوازمی است که وجود نظام انتخاباتی مناسب، نحوه فائق

نههدادی و مههذهدی در جوامههع چنههدپاره، گسههترش فرهنههس سیاسههی منههارکتی، تختیههي تههیریر 

 هها آن، از جملهه  اقتصهادی  نیهافتگی توسهعه مهدارهای   های بزرگ و غلده برقدرا هایسیاست

 سهازوکار ، -انهد که بسیاری از موارد تاریخی ننان داده گونههمان- این صورادر غیر هستند. 

ای از عرصهه  ،د و در مقابهل ل درآوربه فعه  های خود را از حالت قوهقابلیت تواندمینانتخاباتی 

دموکراتیهك  های غیررده و حتی با ظمور حیومتکناکش و منازعاا پردامنه سیاسی را خلق ک

از کارکرد ذاتی خود که گهردش نخدگهان بهرای     ،ای پارادوکسییالگونههمراه باشد و یا حتی به

بهه   ،ایهز یه در ییی دو دهه اخیر شاهد بهوده و چنان ، خارج شدهتم سیاسی اسنظاتنظیز روند 

 های انتخاباتی منجر شوند.انقالب

شده در خصو  وضعیت سیاسی، اقتصهادی و اجتمهاعی کنهورها په  از     مطالعاا انجام

 یو اجتمهاع  یاقتصهاد  ،یاسه یبسته به ساخت سدهد این جوامع ننان می یانتخابات یهاانقالب

 انهد زدهرا در جوامع گوناگون رقهز   یمتتاوت  ینتا ،یالمللبینو  ایمنطقهعوامل  ریکنورها و تیر

 .اندجای گذاشته بر امنیت ملیدر عرصه  زیرا ن یمتتاوت هایبازتاب ،نتیجه درو 



 

 

 منابع
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، ترجمهه ابهوذر رفیعهی قمسهاره، تمهران:      هـای انتخابـاتي  دانشـنامه نظـام   (5935رینولدز، آندرو و دیگران )

 پدوهنیده مطالعاا راهدردی.

علیرضها  ، ترجمهه  ويکـم رويارويي با سده بيست ،توسعه در حالامنيت در کشورهای ( 5922سایق، یزید )

 انتناراا علمی و فرهنگی. :ایمانی، تمران و مصطتی طیب
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 .یدیج هایکتاب یترجمه عزا اهلل فوالدوند، تمران: شرکت سمام ،یاز آزاد زيگر (5918) شیار فروم،

، سهال  فصـلنامه مطالعـات راهبـردی   ، «نسدت امنیت انسانی و توسعه پایدا» (5982قاسمی، محمدعلی )پاییز 
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