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 چکیده 
شی ان تواند¬میاست، که  آن نرم افزاريبُعد  ،یکی از ابعاد مهم امنیت ملی

ها و انتخابات به سبب کارویژه . در این میانباشد از قدرت نرم
تواند موضوع امنیت و یکی از می ،سازي که دارد کارکردهاي نرم امنیت

عوامل امنیت ساز و ناامنی باشد. بر این اساس مقاله حاضر ضمن 
تعریف و تبیین مفاهیم انتخابات، قدرت نرم و امنیت نرم از طریق روش  

ع مکتوب و مطالعات صورت گرفته مناب گیري ازتحلیلی با  بهره -توصیفی
انتخابات چگونه و به چه  کهبرآمده است، سئوال صدد پاسخ به این در

نشان  هاي  بدست داده کند؟ یافتهطریقی تولید امنیت و یا ایجاد ناامنی می
 نظام فضاي قدرت نرم و ارزش ها، مشروعیت داد که انتخابات در

مردم ساالري، کارآمدي حکومت، قانونمداري،  وسیاسی، اقتدار 
ملی، فرهنگ رقابت و تعامل و ظرفیت مشارکت سیاسی نهادمند، انسجام 

سیاسی و... تولید امنیت نرم نموده و امنیت ساز است. از دیگر سو 
هاي مختلف ها و زمینههها و تهدیدها در حوزانتخابات در فضاي آسیب

اي، فردي و رفتاري، قوانین و شی از علل و عوامل زمینهاتواند  نمی که
 یدات نرم بوده و ایجاد ناامنی نمایند.مقررات و ساختاري باشند عامل تهد

 ملی، امنیت انتخابات، مشروعیت سیاسی، مشارکت سیاسی، کلیدواژه:
 .نرم قدرت نرم، امنیت
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 مقدمه
لی مهاي شزاي از ثبات سیاسی و حفظ اراگر اهداف امنیت ملی کشور را مجموعه

هداف و اانقالب اسالمی، استقالل و تمامیت ارضی بدانیم، تأمین این  وردهاياو دست
ر آنان کوشش همه جانبه در حفظ و حراست از آن با اتکاء به آراي مردم و حضور موث

هاي هاي مختلف مشارکت ملی است، که انتخابات  به عنوان یکی از ظرفیتدر عرصه
تواند می و اراده عمومی و تضمین آنیت نظام جمهوري اسالمی ایران در اعمال حق حاکم

ته باشد. نیت داشهاي قدرت نرم و ایجاد امنقش موثر و تأثیر بسزایی در تولید مولفه
ایان نم نرم قدرت هايشاخصه اساس فضاي قدرت نرم و بر ت نرم دربخصوص آنکه امنی

ران به یگقدرت نرم فراتر از ترغیب، توانایی تحریک د«گردد. به تعبیر جوزف ناي می
ب یا شیفته توانایی جذ است. این نوع قدرت در بر دارنده انجام کاري از طریق استدالل 

 که ملی نرم امنیت موارد فوق، ابعاد عالوه بر). (Nye, 2004: 124-125»سازي نیز هست
یی کارا سیاسی، با مواردي چون ظرفیت امنیتی است، نوین هايتحلیل تأکید مورد

آزر، ( شوندمی مشخص اجتماعی سیاسی، نهادمندي و انسجام مشروعیت سیستمی،
ین  ا. بنابرباشندمیهاي ایجابی امنیت که از کارکردهاي انتخابات و از  مولفه) 40: 1377

ه متناسب با کموضوع امنیت  به عنوان یک متغیر وابسته با توجه به متن آن معنی می دهد 
 .یابدمیتحول متن آن تغییر 

پارامترهایی  مند بودن به این معنا، کهمند و اشتقاقی است. زمانزمان امنیت مفهومی
 ,Rehman(»می کنند، همواره در حال تغییرند که یک سطح نسبی از امنیت را تعریف

ت و و اشتقاقی بودن نیز به معناي وابستگی برداشت از امنیت به موضوعا) 7 :1992
 که مفهوم بنابراین در حالی ). (Booth, 2005: 29تحوالت سیاسی و اقتصادي است

سیاسی،  سیال داشته و با تغییرات محتوا و موضوعات امنیت مفهومی است، ثابت امنیت
اهیتی که دارد و اقتصادي و اجتماعی و... در پیوند است. بر همین اساس  انتخابات بنا بر م

سی قدرت و داد و ستد سیاچند وجهی و معطوف به قدرت و حاصل بازي اي پدیده
گذارد میاقباً تأثیر پذیرد و متعهاي مختلفی تأثیر میا و  زمینههو از حوزه شودمیمحسوب 
بعاد نرم افزایی محیط امنیتی، ابعاد سخت افزاري و اگر ا«تأثیر گذار است.  امنیت بر عرصه

ی که دارد  به جهت ماهیتبه عنوان سه متغیر عمده امنیت ملی در نظر بگیریم انتخابات 
 ).  113: 1394رحیمی، ( »تواند موضوع امنیت باشدمی
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ساز است. اما  رسد و خود نیز امنیتانتخابات در بستر امنیت همه جانبه به سرانجام می
وضوع  و متواند در عین حال آن روي دیگر انتخابات بنا بر ذات و ماهیت انتخابات می

د به مناسبت ي در تأکیدات خورهبر مساله امنیت قرار گیرد و ضد امنیت شود. مقام معظم 
بارزات انتخاباتی خط قرمز انتخابات و م، که اندانتخابات همواره  بر این نکته تصریح داشته

همه   هبطوري ک ؛تی آن استیاسی، اقتصادي و هویس ه ابعاد نظامی،یت ملی در کلیامن
هاي نها مؤلفهنه ت رفتار کنند که ايبه گونه دیند انتخابات بایاسی در فرآیکنشگران س

ران یی ات ملی جمهوري اسالمیامن بیت آنها ضریبلکه با تقو ،ف نشودیت ملی تضعیامن
دارندگی کشور   انتخابات را باید یکی از ارکان مهم دکترین باز و،، از این رابدیش یافزا

اقتدار  برشمرد که با حضور گسترده و فراگیر عموم مردم و نمایش قدرت ملی مصونیت،
ات وامنیت بخوبی توان به رابطه انتخابمی امنیت همه جانبه در پی دارد و به خوبی از آنو 

الش و ناامنی چتواند تولید امنیت نمایند و هم اینکه ایجاد می که انتخابات هم، پی برد
  کند.

امنیت مبتنی بر  ، که در آناست امنیت ایجابی گفتمان گیري ازبا بهره مقاله حاضر
هاي ساحت شود و  درسیاسی دانسته می و نظام جامعه مشترك محصول تعاملرضایت و 

بنابر دیدگاه   و بوده مطرح فراملی پیوسته و ملی اجتماعی، فردي، از اعم مختلف
تکثر  و تنوع ، ازهاپدیده سایر با نسبت در ویژه به امنیت نویسندگان امنیت، مطالعات

 ). بنابراین انتخابات به عنوان کلید واژه سیاسی10: 1392افتخاري، ( برخوردار است بسیار
برخوردار   توجهی مطالعاتی قابل تیاهم از هاي اثرگذار بر امنیت و ناامنی در تبیین مؤلفه

است. بر این اساس اهمیت و ضرورت این پژوهش به نقش و تأثیر دوگانگی انتخابات بر 
وهش پس از پژ مبانی نظري . مقاله حاضر در چارچوبگرددمیامنیت  و نامنی  بر 

. تبیین 1که به تعبیر فلیکس اوپنهایم ،تعاریف مفاهیم و نظرات بکار رفته در پژوهش
شاپوري و دیگران، ( را مشخص کند پژوهشکند تا ساختار منطقی می مفهومی تالش

بین انتخابات،  عات صورت گرفته، به موضوع رابطه ). و با مرور برخی از مطال9: 1396
 پردازد.  می امنی امنیت و نا
  پژوهشمبانی نظري . ۱
  . انتخابات1-2

                                                      
1- Felix E. Oppenheim  
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ر تعاریف مختلفی که هر یک اجتماعی دیگ -از انتخابات مانند هر اصطالح سیاسی
رایج ترین ت انتخاباطالحی اص نظر ازباشند، وجود دارد. ناظر بر وجوهی از انتخابات می

کراتیک هاي دمونظام با مشارکت سیاسی عمیق پیوندید که آمیواژه ي سیاسی به شمار 
 ).26: 1389احمدي، (دارد را مردمی و

خشی ا بیآن مردم  که طی. رسمی است فرایند تصمیم گیري کانتخابات عبارت از ی
مقامی  براي ا اشخاصی رایخود شخص  براي اداره عمومی» واجدین شرایط رأي« مردم از

، که از طریق نندیگزبرمیو شرکت در انتخابات  رأياز طریق مدت معلوم  رايبو  رسمی
 قتدارا اعمال و تعیین متصدیان در شکل گیري نهادهاي سیاسی آن اراده ي شهروندان

اساس و  مردم  که با رأي انتخابات). 679: 1382قاضی، (»شودمی داده سیاسی دخیل
انتخابات ف و تعری معُرف زین رأيحد و میزان لذا یابد. جوهره انتخابات است عینیت می

آن، طبق  که شهروندان با انجاماست  حقوقی فاتی ویعملی تشررأي بنا به تعریف «است 
). 686: 1383قاضی، (»دنپردازمی ندگانیا نماینده ینش نمایگز قانونی به طایوابط و شرض

فري عج(ضمن اینکه اگر بدون راي دادن شخصی را مقامی گمارند آن را انتصاب گویند
 ).636: 1387لنگرودي، 

 اي انتخاباته.  کارویژه 2-1-2 
و کارهایی  انتخابات داراي کارویژه هایی است، که بنا به تعریف عبارت از کارکردها

ا سبب انجام یکند و یا زمینه انجام آنها را فراهم میاست. که انتخابات انجام می دهد، 
ین کارکرد همین اساس اولین و اساسی تر). بر 532:  1390رُز ریچارد، (آنها خواهد شد

حیاتی  یران تأسیس ساختارهاي نظام است، که این نقشا میانتخابات در جمهوري اسال
بنی ( افتیدر اولین سال پیروز انقالب اسالمی در چندین  همه پرسی و انتخابات تجلی 

 شاره نمود:ا توان به موارد زیرمی ). از دیگر کارکردهاي  انتخابات148: 1395هاشمی، 
سی، مندي قدرت سیاسی، کنترل قدرت سیاسی، نهادینه سازي قدرت سیاقاعده -

 ). 182: 1388خسروي، (مشروعیت بخشی و انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی
 ).187: 1388خسروي، (سیاسی ادمنديهنایجاد ثبات سیاسی و _ 
صالح سازي و ابازر چرخش نخبگان، یا به عبارتی گري و تسهیل دانتخاب وگزینش_ 

 ).4: 1396رضا زاده، (هرم قدرت سیاسی به شکل مسالمت آمیز
سْتَمِعُونَ الْقَوْلَ ینَ یذفَبَشِّرْ عِبَادِ الَّ«یشه ها اند خلق فضایی به منظور تضارت آراء و_  

 ).17و16قرآن کریم سوره زمر آیه هاي (»تَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ یفَ
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ستم رمیم مشروعیت سیاسی و خود ترمیمی در سیابزاري به منظور بازسازي و ت_  
 ).10: 1396رضا زاده، (سیاسی در مقاطع مختلف یک نظام سیاسی

رضا ( نآاز  یريگبهرهخلق یک نظام اقناعی با استعمال و ترویج ادبیات وفاق و _  
 ).11: 1396زاده، 
و  یتعامل در عرصه یک نظام اجتماعی به منظور اجماع سیاسی در مشارکت سیاس_ 

 ).13: 1396رضا زاده، ( تحکیم مناسبات میان دولت و ملت
 ).16: 1396رضا زاده، ( قاعده مند نمودن تصدي پست هاي عمومی و انتخاباتی _ 
ه فرهنگ سازي سیاسی، به این معنی که فرهنگ سیاسی تحول پذیر است، و شیو_ 

قاضی، ( گذاردعملکرد ساختار قدرت و نحوه انتقال و جابجایی قدرت بر آن تأثیر می
1371 :310.( 
 ).41: 1384قنبریان، (ترغیب فرد باوري و عقالنی سازي رفتار جمعی_ 
 ایجاد و تقویت قدرت نرم و در نتیجه آن ایجاد امنیت نرم._ 

ارکت اي و سالم همراه با مشعالوه برکارکردهاي فوق، برگزاري انتخابات دوره
 ، راتیکادآور ارزش هاي اخالقی دموکسیاسی نهادمند و رقابت سیاسی نهادینه شده  ی

و جهانی اي تقابل مسائل منطقههمچون اصل مشترك همکاري و احترام و درك  م
 باشد.می

 منیت نرم. امنیت و ا2-1-3
دالورپور (و مفهومی نسبی است 1آیدامنیت مفهومی زمان وند و زمینه وند به شمار می

 از ست. کهمی امعناي در امان بودن و بی بی به لغوي حیث از ). امنیت12: 1389اقدام، 
. از شودمیچون اطمینان، آرامش، حمایت و محافظت نیز تعبیر  واژگان دیگري با آن

 تهدید نبود بر مبتنی وضعیت به حیت اصطالحی امنیت معناي صریح و آشکار دارد، و
امنیت مطابق رویکرد تحلیل گفتمانی  ).11: 1392افتخاري، (است بازیگر منافع یک براي

قابل بررسی است: در رویکرد سلبی امنیت به » ایجابی«و » سلبی«در قالب دو معناي کلی 
مثابه وضعیتی است که در آن، یا تهدیدي متوجه منافع بازیگر نیست و یا در صورت 

رویکرد  وجود تهدید، بازیگر از توان و امکان مدیریت آن برخوردار است. کمااینکه در
ایجابی امنیت به مثابه وضعیتی است که در آن بین خواسته هاي شهروندان با کارویژه هاي 
نظام سیاسی نسبتی متعادل وجود دارد به گونه اي که در شهروندان رضایت مندي ایجاد 

                                                      
1- contextural 
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).  درونی بودن نگاه گفتمان ایجابی، تأکید گفتمان ایجابی 12: 1385افتخاري، (کندمی
هاي گفتمان افزاري و رضایت به عنوان مبناي گفتمان از جمله ویژگی بر قدرت نرم
 ).289: 1385افتخاري، ( باشندمی ایجابی، امنیت

فقدان «آلمانی با گسترده کردن دامنه تعریف امنیت؛ امنیت را عالوه بر   1ریچارد لونتال
پایداري از حق تعیین تهدید نظامی یا حفاظت از ملت در برابر براندازي یا حمله نظامی، 

). مفهوم 4: 1371 ،هافندرون( »سرنوشت سیاسی و اجتماعی ملت را نیز امنیت می داند
خورد و اعتقاد بر این است که امنیت در  گفتمان ایجابی با مشروعیت سیاسی پیوند می

کشورهایی که به نسبت بایدهاي درونی، قدرت خود را از طریق ایجاد نهادهاي مبتنی بر 
از قدرت مردم و مشروعیت الزم   اندل حق تعیین سرنوشت استحکام بخشیدهاعما

 برخوردارند.
، که به علت گستره آن و بر ت استیعد امنن بُیترنامحسوس و نیترت نرم مهمیامن

از آن که  یخاص فیتعراست. لذا  حسب اینکه در قبال  موضوعات مختلف تفسیر پذیر
نرم که  تیاز امن موجود فیتعر نیتر جامع وجود نیا با. وجود نداردمورد توافق  باشد 

 يبندمیبا تقس يواست.  يافتخار اصغردکتر متعلق به باشدیپژوهش م نیمنطبق با اهداف ا
به  معطوفنرم را  تیامن ، 3»تیامن یجابیا«گفتمان و  2»تیامن یسلب«در دو گفتمان  تیامن

 تیامن در«گوید می ایجابیگفتمان  استدالل و در ،دانسته ی درحوزه امنیتجابیاگفتمان 
الزم  شرطتنها به عنوان  گیرد، بلکهقرار نمی تیامن فیتعر اریمع دیصرفا نبود تهد ایجابی

در  ت،یدر تحقق امن یعامل اصلبطوري که  ،شودمی ریتعبدر امنیت  یو نه شرط کاف
 نیکه در آن ب است یتیوضع تیامن. از نظر وي است تیعنصر رضاگفتمان ایجابی 

که در چنین  وجود دارد متعادل ینسبت گر،ید يها از سوو داشته سو کیاز  هاخواسته
-14: 1380 ،يافتخار(»یابدمی لیتقل نرم قدرتو  تیگفتمان به رضا نیدر ا تیامنحالتی 

29.(  
انتخابات بنا بر  .شد ارائه تیامن یجابیاو بعد  نرم تیکه از امن یفیبه تعر تیبا عنا

توانمند سازي سیاست ، کارویژه هاي که در ایجاد مشارکت عمومی، مشروعیت بخشی
و نهادمند نمودن قدرت سیاسی و رضایت مردم به سبب اعمال حق حاکمیت از طریق 

                                                      
2 - Richard Leventhal  
1- Negative Security Discourse  
2- Positive Security Discourse  
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گفتمان برکه ها است، ها و هویترأي و... از متغیرهاي مفید در تقویت و حفظ ارزش
امنیتی  -ترین هدف سیاسیی به عنوان مهمثبات سیاس تطابق دارد.نرم  تیامن یجابیا

ها در واقع حالتی است که در آن اعضاي جامعه  از الگوهاي رفتاري نهادینه شده دولت
بخشند. می هاي رسمی  به انتظارات  و نقش سیاسی خود عینیتدر چارچوب هاي کانال

مبناي تداوم هنجاري و رفتاري ثبات سیاسی به امکان پذیري فرایند تداوم  این اساس،بر
(خواجه  شودمی الگوهاي خاصی از رفتار سیاسی اشاره دارد که با انتظار عمومی همراهی

 ). 92: 1382سروري، 
  نرم دیتهدنرم  و  قدرت .2-1-4

ین د. وي امطرح گردی 1390مفهوم قدرت نرم اولین بار توسط جوزف ناي در سال 
ی کسب قدرت نرم عبارت است از توانای«مفهوم را براي نخستین با چنین تعریف کرد 

اجبار  ترجیحات از طریق اقناع و جذابیت به جاي ها وچیزي و شکل دادن به اولویت
 آنکه، اول؛ است یاساس دواژهیدو کل يدارا فیتعر نیا ).14: 1386حسن بیگی، ( »است

دنبال  بهکه بل ستیساده رفتار افراد ن رییقدرت سخت تنها به دنبال تغ الفقدرت نرم برخ
 قدرتس اسا نیا . برباشدیخود م يهاتیو اولو حاتیها، ترجها، آرمانارزش لیتحم

 امحسوسنخشن و  ریغ یتیاز ماه ياز قدرت توجه دارد که ضمن برخوردار ينرم به ابعاد
 ).47: 1389افتخاري. ( یابدمی یتجل رشیشکل پذبه که وار است، تاس تیو جذاب عبر اقنا

 نییهم و تبف در يدیافق جدها بنّا نهاده شده است. قدرت نرم به سبب اینکه بر ارزش
عمال کنونی ا دوران ه است. بخصوص آنکه دربه وجود آورد یتیو امن یاسیمطالعات س

 یفاتموصوبه  نرم)(اتصال صفت«قرار دارد  نرم قدرت تحت تأثیر قدرت سخت به نحوي
 یژگیو ،دیتول ندیاهداف، ابزار، فرآ ت،یجمله ماه آنها از اتیچون قدرت، تمام خصوص

 نیاز ا یسنت ریکه امروزه تعاباي گونه و تحول نموده است. به رییو منابع را دستخوش تغ
 نییتب وهم فناکارآمد توان  يریدر حکم تعاب ،يافزار در برخورد با گفتمان نرم میمفاه
  ).51: 1393 ،جهان بین و امامی( »را ندارند التتحو

 راتییو اساسا موصوف نرم تغ ردیگمی سخت قرار دیدر مقابل تهد اًنرم عموم یدتهد
 دیتهد در مثالطور  است. به کرده جادیگذر زمان ااب دیتهد یرا در عناصر اصل یمهم

از سخت  دیتهدعنصر هدف و قلمرو  زیو ن یابدمی رییاز سخت به نرم تغ دینرم، ابزار تهد
و جنس  تیماههدف،  تیو تحول در ماه رییتغ گرید عبارت . بهشودمیبه نرم جابجا 

 ،يذوالفقار( کندیم لیسخت تبد اینرم  دیدسته تهد کرده و آن را به دو نییرا تع دیتهد
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 يالگوهابه دنبال فراهم کردن  دینرم عامل تهد دیدرتهد ).152 :1389 نژاد، انیعصار
 حاتیترجقرار دهد که  ریتحت تأثاي گونه که مخاطب را به کندیم الشاست و ت یاقناع

 یعبارت. به دیفهم و درك نما دیعامل تهد يها خود را مطابق خواسته يها تیو اولو
 لیتحم« ازو آن عبارت است  کندیرا دنبال م یهدف اساس کید و شکل در هر بعُ  دیتهد

آن بخش  کاست که ی» دکنندهینظر تهد و انجام رفتار مطلوب و مورد فیاراده بر حر
و مسخ  يآن باورساز گریاست و بخش د يالگو پرداز قیبر افکار از طر يرگذاریتأث

). 101 :1388 ،یمل تیگروه مطالعات دانشکده امن( دهدیم لیتشکرا  جیرا يالگوها
که  زیآم خشونت رینرم عبارت است از هرگونه اقدام غ دیگفت که تهد توانیم نیبنابرا

 يدر الگوها رییمنجر به تغ ییهنجارها را مورد هجوم قرار داده و در حد نها وها  ارزش
 در حاکم يرفتارها و هنجارهاي که با الگوها شودمی دیجد يالگوها خلقو يرفتار

است. همانگونه که اشاره گردید از آنجا که امنیت واجد ابعاد دوگانه سلبی و تعارض 
ایجابی است. که در بعُد سلبی به نفی، رفع و تقلیل تهدید و در بعُد ایجابی به ارتقاء و 

. به گرددمیبهینه سازي وضعیت زیست بوم در حوزه هاي مختلف و رضایت مندي بر 
نیز نأشی از دو رویکرد » تهدید« ،ر مفهوم امنیت و تهدیدطبع آنها و در پی تغییر وتحول د

سخت و نرم افزارانه است. بطوري که در رویکرد نرم افزارانه، تهدید ماهیت نرم دارد و 
اشکال مختلف سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و... به خود می گیرند و ریشه در نارضایتی و 

قدرت  هايمولفهکه زمینه ي ارتباط با ي اناکارآمدي و... دارد.انتخابات به عنوان پدیده
تواند هم ایجاد قدرت نرم کند و هم اینکه هدف می نرم و تهدید نرم دارد به تأسی از آن

 تهدید نرم قرار گیرد. 
 پیشینه پژوهش  -3 

مقوله انتخابات، قدرت  به مستقیم صورت به که با بررسی هاي بعمل آمده، پژوهشی
مزبور با انتخابات بررسی و  مؤلفه سه بین پرداخته باشد و ارتباطنرم، امنیت نرم و ناامنی 

رغم اهمیت نگاه علمی و آسیب شناسانه به انتخابات به عنوان بهمالحظه نشد.  تبیین نماید
یک پدیده بین رشته اي و سابقه طوالنی برگزاري انتخابات مختلف و بطور میانگین هر 

ار علمی معتبر و قابل استناد در موضوع ارتباط سال یک انتخابات در ایران منابع و آث
نأشی از ضعف  تواندمیا به علل مختلف که قدرت نرم، امنیت نرم و ناامنی بنانتخابات با 

جامعه علمی در پرداختن به تحقیق و پژوهش در مسائل انتخابات، دولتی و محرمانه نگه 
ها و اطالعات انتخابات و  داشتن داده ها و اطالعات انتخابات، عدم گردش آزاد داده



 11                                  99/زمستان  53سال چهاردهم/شماره                  

فقدان مرکز، نهاد و یا موسسۀ علمی و مطالعاتی مختص به انتخابات در کشور به منظور 
دست یابی به اطالعات و تحلیل هاي مشخص و منسجم و قابل اتکاء و اعتماد، ضعف 
علمی و روحیه مطالعاتی مسئولین سیاسی و اجرایی و متولیان انتخابات، نگاه امنیتی و 

اسی به مسائل انتخابات، عدم عالقه و پژوهش در زمینه ي انتخابات و مسائل مرتبط با سی
آن به سبب هزینه ي باال و زمان زیاد و خلعِ و فاصله میان روشنفکران و متخصصین علوم 
انسانی در تحقیق در حوزه انتخابات به خصوص در موضوع رابطه بین انتخابات با قدرت 

نشده است. با این حال کتاب ها و مقاالت مختلفی در موضوع  نرم و امنیت نرم نوشته
ترین مهم از برخی به نوشته شده است. که در اینجا  از باب موضوع هايمولفهانتخابات و 
 : شودمی آنها اشاره

ی                         اسیس یاز ثبات تا دگرگون ؛یمل تیانتخابات و امنتوان به ترین آنها میاز مهم 
تخابات جدا ) نام برد که در آن عرصه امنیت ملی از تأثیر نظام ان1394،علیرضا رحیمی(

یجاد امنیت در یکال دارد که با وجود اپارادوکسنگاه  نمی داند و به کارکردهاي انتخابات
 يمهورجدر  یاسیانتخابات و ثبات سمواردي ضد امنیت می توانند باشند. دیگر مقاله 

ره وع اشا) است. ایده اصلی مقاله به این موض1395یهاشمی بن رقاسمیم( رانیا میالاس
ز است، چهره کند، که انتخابات عالوه بر  اینکه داراي کارکردهاي ایجابی و امنیت سامی

باتی یران پدیدار سازي سطوح مختلفی از بی ثا میدیگر انتخابات در جمهوري اسال
ش هاي امنیتی و تهدیدات اجتماعی بوده است، سه وضعیت و چال سیاسی، مسائل

 -سطح محلی خاباتی را در دوانتخابات نسبتاً آرام، انتخابات چالش آفرین و بحران انت
 اي و ملی مورد اشاره قرار داده است.منطقه

نرم  قدرت عنوان ناي تحت جوزف به در باب موضوع قدرت نرم: مهم ترین آثار
 مهم آثار دیگر ). از1387ناي،  ( است شده منتشر وکتاب صورت مقالهتعلق دارد،که به 

افتخاري و همکاران، ( توان کتاب قدرت نرم، فرهنگ و امنیتمی نرم قدرت باب در
 بسیج دانش نرم، امنیت بسیج و نرم، قدرت قدرت و بسیج ). نام برد، که فرهنگ1387

 آن است. مهم ترین موضوعات فرهنگی فضاي در بسیج الگوي و نرم قدرت تولید و
فرهنگ تمرکز یافته است.  موضوع بر نرم امنیت و نرم قدرت تبیین جهت کتاب مباحث
است اما به صورت غیر  نشده بحث آن در انتخابات بصورت مستقیم موضوع اگر چه

 آثار دیگر مستقیم  مولفه هاي امنیت بخش انتخابات در آن مورد اشاره قرار می گیرد. از
است که  )الف1387 (اجتماعی افتخاري و همکاران، سرمایه و نرم قدرت تابک مهم،
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 قدرت نرم، کاربرد نرم، حوزه هاي قدرت به انتقادي نگاهی قدرت نرم، شناسی گونه
نرم  قدرت ي بررسی و مقایسه نرم،  قدرت اسالمی نرم، گفتمان قدرت معرفتی بنیاد

اي ازهاندتا مورد بررسی قرارمی دهد کهدمکراسی  گفتمان لیبرال اسالمی و گفتمان در
آن است  پی در حاضر مقاله که مذکور هاي حوزه رابطه اما حاضر ارتباط دارد. به بحث

 .نمایدمی فراهم را زمینه این در پژوهشی ضرورت که کندمیرا تبیین ن
 ومیمفه آنکه از بیش نرم، قدرت خالف بر نرم در باب موضوع تهدید نرم: تهدید

هوري باشد، در پی موضوعات مختلف تهدید زا از جمله انتخابات ریاست جم وارداتی
 ب تهدیدکتا زمینه است. در این شده پرداخته و استراتژیک ساخته در ادبیات 1388سال
باشد. یم موجود ). اصلی ترین و مهم ترین منبع1391افتخاري، ( اسالمی رویکردي نرم،

 از میاسال ارائه نظریه به رایج نظریات به انتقادي رویکردي با کتاب این در مؤلف
امنیتی  گروه مطالعات(مقابله راهبردهاي و نرم تهدید کتاب است. پرداخته نرم تهدید

 شیوه و منر بررسی تهدید به که باشدمی دیگري منبع ).1388 ملی، دفاع عالی دانشگاه
 و اجتماعی فرهنگی و و سیاسی هاي حوزه در آن ابعاد و آن، شاخص ها اعمال هاي

شکافی  کالبد کتاب .است پرداخته و امنیتی دفاعی هاي نظریه در آن جایگاه
 از نآ کیفیت سیر و تهدیدات نرم جمله آن از و تهدیدات به )1385افتخاري، (تهدید
 است. پرداخته امنیتی به اجتماعی مرحله

 کمی بسیار حجم که است نظریاتی جمله از نرم در باب موضوع امنیت نرم: امنیت
 کتاب طراحی به می توان به خود اختصاص داده است. از جمله  آنها را مطالب از

) نام برد. 1389کالهچیان، (ا .ا .ج ملی در تأمین امنیت نرم قدرت منابع کاربرد مناسب
 منابع براي بسیج الگویی پی دستیابی به در پژوهش این چارچوب در که در آن محقق

 بر الگویی سه وجهی مبتنی ارائه پژوهش این نتیجه است. امنیت تأمین براي نرم قدرت
درباره  است. پژوهشی ا .ا .ج نرم قدرت منابع کاربرد براي اقتصاد و سیاست فرهنگ،

 در این نوشته .است باره این در دیگري ). نوشته1389 خانی، عبداله)امنیت نرم،
 مجموعه آثار بر موارد فوق عالوهاست.  نرم امنیت مباحث و ادبیات اصول برگیرنده
 جمهوري امنیت نرم بر وجه مروري با امنیت نرم؛ مفهوم و معنا چیستی همچون، مقاالتی

فام،  یزدان(آن و چرایی اهمیت نرم امنیت ). مقاله1388 زندي، غرایاق(یرانا میاسال
 به اشاره با پردازد. در این آثارمی نرم امنیت وجوه و ابعاد چیستی و بررسی به ).1388
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 گردیده تشریح آن و نتایج ابزار اهداف، ابعاد، نرم، امنیت واژه علل وعوامل ایجاد
 است.

  روش پژوهش
وناگون گبر زوایاي  با موضوع پژوهشبنا بر اهمیت و تأثیري که روش تحقیق متناسب 

و  لیحلته و یتجزپژوهش و  بر مسأله و اهداف تحقیق، جمع آوري داده ها و اطالعات، 
 -توصیفی دست یابی به نتایج و اعتبار یافته هاي پژوهش دارد. در این تحقیق از روش

است. جمع  هصورت گرفتاي منابع مکتوب و مطالعات کتابخانه  از گیريبهرهبا    تحلیلی
ه این سوال بآوري اطالعات و داده ها از طریق ابزار  فیش برداري است. در تحقیق حاضر 

ایجاد ناامنی  ولید امنیت و یاکه انتخابات چگونه و به چه طریقی ت شودمی پاسخ داده
ستر و شرایط ببر ذات و ماهیتی که دارند در ضیه نیز این است که انتخابات بنافر کند؟می

جاد امنیت و توانند نقش دوگانه در ایمی مقتضی بنابر کارکردها وکارویژه هاي که دارد
 ناامنی کنند. 

 ارچوب نظري چ 
 یاز آنها رویکرد سیاس یوتحلیل  است. یک یخابات از چند رویکرد قابل بررسانت

و تحلیل نقش و تأثیر انتخابات بر عرصه قدرت در جامعه و در  یدر بررس یاست، که سع
و... دارد. رویکرد  یسیاس ينوساز ،یاحزاب و کنشگران سیاس ،یسیاس يمیان نیروها

 يهاتوان به تأثیر وضعیت شاخصیهم  م ویکرد،است. در این ر يدوم، رهیافت اقتصاد
جامعه و سرنوشت انتخابات پرداخت و  یبر ذهنیت و رفتار انتخابات يخرد و کالن اقتصاد

سنجید. در  ياقتصاد يتوان تأثیر برگزاري انتخابات و نتایج آن را  بر شاخص هامی هم
که ، است  در امنیت اباتانتخی نقش نگبه انتخابات به دوگا یاین مقاله رهیافت تحلیل

ایجاد   یدر ایجاد امنیت نقش داشته و امنیت ساز باشد و هم ناامن تواندمیانتخابات هم 
هاي انتخابات و منابع سازنده قدرت نرم و امنیت و ناامنی وجوه در بین مؤلفه، آنجا که کند

نرم افزارانه برقرار اي بین این مفاهیم، رابطه تواندمی که انتخابات شودمیمشترکی دیده 
به خود  یمرجع و وجوه مختلف یامنیت و ناامن ،یبا تغییر رویکرد امنیت نکهیکند و هم ا

مشروعیت « ییعن یامنیت مل يگرفته و انتخابات به سبب اینکه حامل سه شاخص نرم  افزار
است. واجد » )یاقتدار وکاری(یظرفیت سیاس«و  »یاجتماع -یانسجام سیاس« ،»یسیاس
توان می به عنوان مرجع امنیت ییشه گفتمان ایجاباندشوند که درامنیت  قلمداد می صیغه
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تعاریف و مفاهیم ارچوب نظري مقاله  با بهره گیري از  گیرد بر این اساس  در چ يجا
 .شودمی به قابلیت هاي انتخابات در ایجاد امنیت و ناامنی پرداخته بکار رفته در پژوهش

 اد امنیت بات در ایجقابلیت هاي انتخا -5
 و اعتماد سیاسی محیطی، ایجاد گفتمان غالب تغییرات با . تطبیق5-1
 ردف برداشت که معنا این به است. آن ذهنی بودن ملی امنیت ویژگی هاي از یکی

ایستی در برو استراتژي امنیت ملی  این کند. ازمی تعیین را گروه، مصداق هاي آن یا
ن مورد پیوند با گفتمان غالب جامعه باشد و در واقع ساختارهاي ذهنی اجتماع در آ

ان و جامعه پردازش قرار گیرد. در غیر این صورت ایجاد شکاف بین گفتمان امنیتی  نخبگ
 طریق از واندتمیتهدیدزا باشد؛ در این میان انتخابات  تواندمیدر پی خواهد داشت. که 

ه در تطبیق گفتمان امنیتی نخبگان با جامعه موجب تحقق گفتمان غالب در جامعه ک
ین سان راستاي ارزش ها و هنجارهاي و... جامعه است. مورد پشتیبانی قرار دهد. بد

 اع است،را که همانا احساس امنیت در اجتم خود امنیتی انتخابات یکی از کارکردهاي
 اند.رسمی ظهور منصه به

مکان را در از طرفی انتخابات با ترغیب فرد باوري و عقالنی سازي رفتار جمعی این ا
و تغییرات  آثار و محیطی واکنش نشان داده نماید تا به تغییراتافراد جامعه ایجاد می

رفته. گمحیطی را در وجود خود درك نمایند و متعاقب آن به تأسی از تغییرات صورت 
نتیجه آن  وباشند. در این میان برگزاري انتخابات  قاضاهاي جدیدت در پی خواسته ها و

سیاسی  ظامنخواسته ها به شکل مسالمت آمیز و دادن پیام به  این وسایل انتقال از یکی
آن  جهت اتخاذ راهکارهاي مناسب در قبال خواسته ها است. که در صورت عدم تحقق

از طریق  هکهستند  داده هایی پیام هااین خواسته ها و  حقیقت، در باعث نارضایتی است.
رگزاري بفقدان  شوند. در صورتمی منتقل سیاسی سیستم به انتخابات دوره اي برگزاري

 و اطالعات صحیح سیاسی نظام و مختل ي عمومی و مشروعداده ها انتخابات، جریان
یق و طبتخود را  محیطی تغییرات با تواندنمی لذا مناسب عمومی را دریافت ننموده و

 نتخاباتا لذاکند.می تهدید روبرو با را نمایند، خلع حاصل نظم و ثبات سیاسی همگام
 د.کنمی به ثبات و امنیت کمک تغییرات محیطی، و هماهنگی بین سیستم ایفاي با

 خشونت آمیز منازعات از لوگیريج. انسجام ملی و 5-2
دهد، می قالبی انضمامیمفهوم امنیت ملی  ي ملی درواژه به که وجوهی از یکی

تدوین خط مشی ها و استراتژهاي امنیت بر پایه تهدیدها و مخاطرات متوجه مردم 
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به این سبب که  از طریق خلق یک نظام اقناعی با  ). انتخابات15: 1394رحیمی، (است
از آن و ایجاد فضایی به منظور تضارت آراء  گیريبهرهاستعمال و ترویج ادبیات وفاق و 

یشه ها و تعامل در عرصه یک نظام اجتماعی به منظور اجماع سیاسی در مشارکت اند و
امنیتی و امنیت  اهمیتی سیاسی و تحکیم مناسبات میان دولت و ملت  فراهم می نماید،

 خشونت آمیز بیان براي است بدیلی سازوکار در حقیقت کند. انتخاباتمی بخش پیدا
آشوب  و شورش اغتناش، شکل اعتصاب، در توانندمی که تقاضاهاي سیاسی و اجتماعی

 شوند است. ظاهر اجتماعی هاي
ي و...  سیاسی توسعه گرا در زمینه هاي مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادهاي  نظام

محسوب حکمرانی مؤثر  بناي زیربستر و عنوان  به اجتماعی درونی -انسجام سیاسیو 
بر ضرورت  اجتماعی خود -یسیاس نُشن در کبازیگراشود؛ بطوري که در این نظام ها می

ر چارچوب هاي ساختاري تأکید داشته و نشانه هایی از همبستگی ملی و انسجام درونی د
ر یک از هنمایند و متعاقب آن میقانون و فرایندهاي مبتنی بر قانون گرایی پیگیري 

أکید نموده بازیگران در نقش هایی که دارند بر هم گرایی و هم افزایی و هم تکمیلی  ت
ي گذار برا نظر هاي اعتماد متقابل دولت و ملت، اتحاد و اتفاق زمینهاست بر این اساس 

 گیرد. حران هاي احتمالی میاز ب
و متعاقب ي اشرفت هر جامعهیپ جام بدانیم،انس ت نرمیکی از اهداف مرجع امنچنانچه ی

اسی، یس تا هنگامی که عناصر مختلف« آن استدرونی  جامعه تابع انسجامآن امنیت آن 
 .اشنداز انسجام و منطق درونی برخوردار نباي اقتصادي و به خصوص فرهنگی جامعه

تی یي از امندارافتگی و برخوریشرفت، توسعه یر پیرا در مس توانند مجموعه آن جامعهنمی
معه، وجود ک جایجاد انسجام آحاد مردم یهاي مهم در اکی از مؤلفهیدار سوق دهند. یپا

مان ن حس درگذر زینی بر داشتن منافع مشترك است. به طور معمول اتحس مشترك مب
رخوردار بشتري یشه در گذشته دورتر داشته باشد از استحکام بیرد و هر چه ریگمی شکل
 به این معنی ). در این میان انتخابات با فرهنگ سازي سیاسی،33: 1382القلم، ع یسر(است

ال و که فرهنگ سیاسی تحول پذیر است، و شیوه عملکرد ساختار  قدرت و نحوه انتق
 بر ایجاد امنیت و ناامنی موثر است.  گذاردمیجابجایی قدرت بر آن تأثیر 

 ثبات و مشروعیت سیاسی . کارآمدي،5-3
 سیستم مشروعیت و کارایی افزایش کارویژه هایی که دارد موجب انتخابات بنا بر

  -ثبات سیاسی به عمده دلیل دو به انتخابات می شوند. و امنیت سیستم سیاسی و  ثبات
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اجتماعی دامن می زند، اول از طریق کنترل قدرت سیاسی به طریق برگزاري انتخابات 
صورت مستقیم و یا غیر مستقیم توسط مردم و متعاقب دوره اي  و انتخاب کارگزاران به 

آن فراهم نمودن امکان نظارت عمومی بر عملکرد منتخبین در خصوص رضایت یا عدم 
تجدید ادواري دوره تصدي مقام هاي انتخابی یک تمدید « رضایت از عملکرد آنها است

و همکاران،  گابریل آلمود( »اساسی براي تضمین پاسخگو ساختن نخبگان دمکرات است
طریق کنترل قدرت سیاسی و نظارت بر  از می). از این رو انتخابات عمو110: 1376

 نماید.می ایفاي نقش سیاسی نظام منتخبین در مشروعیت
ی گري و تسهیل در چرخش نخبگان یا به عبارتدوم، انتخابات با ایجاد گزینش

 سیسیا مناصب واگذاري و بازسازي و اصالح هرم قدرت سیاسی به شکل مسالمت آمیز
ه منظور ب شایسته، گزینه ها و بدیل هاي متعدد براي گزینش و انتخاب مردم  افراد به

اب مردم عملکرد و ارتقاء سطح کارایی و متعاقب آن رضایت مردم در معرض انتخ بهبود
 به اظرسیاسی ن اصل، ثبات در«نماید امنیت کمک می حفظ ثبات و قرار می دهد که به

طرف  از دولتی کارویژه هاي و طرف یک از مردمی هاي خواسته بین وازنت وجود
به  تواندب حاکم سیاسی نظام چنانچه جامعه هر درون در دیگر، تعبیر باشد. بهمی دیگر

 مطابق ورمزب نظام و بدهداي کننده قانع و خور شأن در پاسخ مردم هاي متنوّع خواست
آن  دد،گر تأیید آن جانب از و باشد جامعه قبول ارزش هاي مورد و باور و عقاید با

 لیدالی هر به دولت بود. چنانچه کارآمدي خواهد برخوردار ثبات سیاسی از نظام
 نآ تعمیق و گسترش صورت در که آیدمی فراهم نارضایتی بروز یابد، زمینه کاهش
 میزآ اعتراض رفتارهاي بروز نهایت در و نظام سیاسی مشروعیت به زوال است ممکن

 ).67-66: 1381افتخاري، ( »گردد منجر هستند، سیاسی ثباتی بیرونی بی تجلی که
است که به سبب ایجاد و اعمال قاعده مندي قدرت سیاسی،  فرایندهایی از انتخابات

کنترل قدرت سیاسی، نهادینه سازي قدرت سیاسی، مشروعیت بخشی و انتقال مسالمت 
و  ايحاشیه يهاگروه براي عموم جامعه و را الزم انگیزه و امکان آمیز قدرت سیاسی

نماید. مناصب سیاسی فراهم می به دستیابی و سیاسی اقلیت ها به منظور مشارکت
پردازند، تضمین ی به رقابت مییی که براي تصاحب قدرت سیاسهاگروهانتخابات به 

اینکه دهد که بهترین راه و شیوه کسب قدرت، حضور در انتخابات بوده، مضاف بر می
ترین شیوه رداري مشروعیت الزم، مسالمت آمیزکسب قدرت از راه انتخابات ضمن بر خو

شهروندارن با ارزش و عیار رأي در رسیدن به اریکه قدرت به این سبب است که همه 
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توانند به طور  منصفانه در تعیین منتخب و یا منتخبان و ترجیحات خود شرکت نمایند می
شایسته و توانا هستند، براي پست هاي مبتنی بر رأي مردم برگزینند  و افرادي را که الیق و

انتخابات به مانند یک تیغ دولبه می ماند که از یک طرف گروه  یا شخصی را از قدرت «
 ،نمایدو از طرف دیگر، قدرت جدیدي را جایگزین می کندمیو حکومت خلع ید 

بهبود و تحکیم نظام مردمی، وضوح  کارویژه انتخابات در نظام دموکراتیک و«بطوري که 
). حال در یک رقابت مسالمت آمیز 187: 1388خسروي، (»گیردبیشتري به خود می

ش یموجب افزامند نمودن انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگر تخابات با قاعدهان
 شودمیو متعاقب آن موجب جذب و رضایت آنها  اجتماعی هیسرما ارتقاء اعتماد ملی و

ي هاگروه نزد در سیاسی مشروعیت سیاسی و ادمنديهنبدین سان ثبات سیاسی، 
 .اجتماعی مختلف نمایان می سازد -سیاسی

کسب قدرت از طریق انتخابات را مستلزم رعایت موازینی دانسته  ساموئل هانتینگتون
تحکیم دموکراسی مستلزم آن است، که یک «است تا اینکه دموکراسی تضمین شود 

نامد را پشت می» جابجایی قدرتدو بار «کشور آنچه را که او آزمون انتخاباتی 
انتخابات که در آنها حزبی که اولین  گذراند، یعنی برگزاري منظم یک سلسه ازسر

و نه لزوماً «دهد، در یک انتخابات دیگر برد و حکومت را تشکیل میانتخابات را می
دو بار جابجایی «ببازد و قدرت را واگذار کند. عبور از آزمون انتخاباتی » انتخابات بعدي

و بار جابجایی ممکن است چندین دهه زمان ببرد، براي نمونه در کشور هند د 1»قدرت
). از 128: 1390دلفروز، ( سال پس از استقالل رخ نداد 34یعنی تا  1980حکومت تا سال

نظر هانتینگتون فرایند گذر به دموکراسی و تحکیم دموکراسی نه تنها مستلزم  برگزاري 
اي از انتخابات است، که به ت است، بلکه مستلزم برگزاري سلسهبیش از یک انتخابا

ومت و اساسی تر از آن به تمایل بازندگان براي رعایت قواعد بازي و جابجایی حک
انتخابات عمومی و سراسري و بطور  33پذیرش شکست منجر شود. برگزاري بیش از 

یران تاکنون در اثبات ی اممیانگین هر سال یک انتخابات از بدو پیروزي انقالب اسال
طریق انتخابات و دو بار جابجایی استدالل هانتینگتون، آنچه او آن را کسب قدرت از 

 داند، است.قدرت می
اگر چه وجود ساز و کار انتخاباتی خود به خود براي امنیت نظام سیاسی کافی نیست، 

و  فرایندهاي انتخابات اجراي مطلوبو به عوامل و لوازم دیگر نیز نیاز است، با این حال 
                                                      

1- Twice power shift 

https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
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نون انتخابات با رعایت اصل بی طرفانه برگزاري سالم، شفاف،  بی طرفانه و مبتنی بر مُر قا
و مشارکت حداکثري و متعاقب آن انتخاب شوندگان پاسخگو و انتخاب کنندگان 
پرسشگر و... از ویژگی هاي امنیت ساز انتخابات بوده و از جمله عوامل مهمی هستند که 

م اینکه وعالوه بر اینکه موجب اعتبار و مشروعیت داخلی و بین الملی انتخابات هستند. د
نشان از کارآمدي سیستم سیاسی در پاسخ به نیازهاي مدنی و سیاسی  جامعه است، که به 

دات یتهد نداشت هاي داخلی و دفع و بازريیپذ بیآس درمان و ه ملییروح تقویت
تی یامن ریغدهد، به انتخابات پیام هاي که به دست می . در واقعشودمیمنجر  خارجی

 اسییحوزه س امنیتی کمک نموده و آنها را بهاري از مسائل و موضوعات یکردن بس
اسی کارکردي بازدارنده یس يوکارها و ابزارهاي عاد سازاتخاذ  با نمایند، وموکول می

 . دینام» بازدارندگی انتخاباتی«توان آن را می که ،کندمیایجاد 
رانی . حکم1دارد خوب یرانکمبا مقوله ح یقثیو وندیپ یو سازوکار انتخابات تانتخابا

ثبات  رینظ ییها شاخص معیارها و با ،تمندي مردم استیرضا آن مرکز ثقلکه  خوب
گافمن، کري « شودمیشناخته  قانوناکمیت کنترل فساد و ح ومت،کح ییکارا ،سیاسی

هایی از قبیل: پاسخگویی دولت و  ویژگی داراي وبمستروزي معتقدند حکمرانی خو 
و  یبخشنون مداري و حاکمیت قانون، اثر ابراي شهروندان، ق بودنقایل  ظراظهار ن حق

پذیري  شفافیت و مسؤولیت طلبی، مساوات ات سیاسی و نبود خشونت،رایی دولت، ثباک
. حکمرانی خوب در )Kaufman, Kraay & Mastruzzi, 2010(»و پاسخگویی است

یابد. به معنا میقانون  ختارهاي دمکراتیک، کارآمدي، پاسخگویی و حاکمیتاسپیوند با 
این معنا که به هر میزان در یک کشور دولت پاسخگوتر و کارآمد تر باشد ثبات سیاسی 

تر و ردهکمتر است و حاکمیت قانون گست بیشتر است و مقررات اضافی و هزینه هاي آن
آن نوع حکمرانی خوب تر است که  شودمیباشد.گفته می فراگیتر و فساد محدودتر

در  یممستق ریغ ای یممستق  به طوربه عنوان یکی از ارکان محوري دموکراسی   انتخابات
که در پی آن  نیز  ثبات سیاسی  داردبسزایی نقش  ي حکمرانی خوبها شاخصارتقاء 

  .شودمی نهادینهو امنیت خاطر شهروندان 
باور و اعتقاد به قدرت «کی یدو وصف محوري:  مشروعیت سیاسی را حاوي چنانچه

ن بدانیم، مشروعیت سیاسی به عنوان یکی از ارکان ناشی از آ» تعهد و الزام «گري یو د» 

                                                      
1- Good Governance  

https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.afkarnews.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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 با آن رویارویی چگونگی حکومت و کارایی میزان اساسی با ارتباط  قدرت نرم، 
رو به اعتقاد برخی از نظریه  این از جامعه دارد. اعضاي و قانونی مشارکتی خواسته هاي

نظام هاي سیاسی و اجتماعی با ثبات آنهایی هستند که اکثر مردم در بیشتر اوقات، «پردازان 
دالیلی براي کُنش در جهت حمایت و بقاي آن نظام دارند. انتخابات به سبب ایجاد امکان 

و گروه هاي اقلیت که دچار نوعی محرومیت نسبی و  براي عموم جامعه و احزاب
رابرت «سرخوردگی سیاسی هستند، که در صورت تداوم آن وضعیت که این خود به نظر 

). انتخابات 465: 1377گار، (»یکی از عوامل اصلی خشونت و بی ثباتی سیاسی است» گار
 با فراهم نمودن این امکان بر ایجاد امنیت دامن می زند.

 یاسیارکت سمش. 5-4
ها در موضوع امنیت با مشارکت سیاسی از جمله مباحث مهم مورد توجه همه دولت

نگاه رویکرد نرم افزارانه به امنیت است. بخصوص از این جهت که مشارکت سیاسی 
انتخاباتی از انواع  دارد. مشارکترضایت عمومی و ارتقاي ضریب امنیت ملّی در پی

 آن در دادن رأي انتخابات و در هرگونه شرکت معناي به باشد ومی مشارکت متعارف
عبداهللا و ( پذیردمی کشور انجام یک رسمی مقررات و قوانین چارچوب در است، که

 است 1). مشارکت انتخاباتی یکی از انواع مشارکت سیاسی118:  1389سید امامی، 
مورد نظر  سیاسی نوع مشارکت). 40: 1386؛ میلبرات و گوئل،  126: 1388راش، (

 باشدمی ، مشارکت فعالاست ح شدهیجمهوري اسالمی که در قانون اساسی به آن تصر
 استیهم حضور در رقابت و نفوذ در س است واسی یت از نظام سیبر حمامبتنی که هم 

گیري به عنوان ازهاندبات به علت قابلیت سنجش واست. بر این اساس مشارکت  در انتخا
در مقایسه با دیگر وجوه مشارکت  اسییار سنجش مشارکت سیمع نین و اصلی تریمهم تر

ین حضور گسترده و فراگیر مردم در انتخابات بنابرااز اهمیت باالیی برخوردار است. 
قدرت اجتماعی منظور گردیده و از ارکان قدرت نرم  بر آمده از جامعه است که امنیت 

 . کندمیملی تقویت 
اهمیت موضوع مشارکت سیاسی در ایجاد قدرت نرم و  در پی آن امنیت نرم  از آنجا 

 بر سرنوشت خود مشارکت به مفهوم جدید آن با حق حاکمیت انسانکه  شودمینأشی 
شناسی وبر  و سپس در جامعه الك هاي جان یشهاندبا النی آنبستر عق. که همراه است

هاي در نظام ).48:1388زاده،  سیف(دانسته شدفراهم شد و مشارکت سیاسی، حقوق همه 
                                                      

1 – Political Participation 
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توانند این قدرت را می ، قدرت در اختیار شهروندان است و آناناالرس سیاسی مردم
نخست،  .گیرد اعمال قدرت به سه گونه انجام می« مستقیم اعمال کنند مستقیم یا غیر

انتخابات و... دوم، رقابت، مانند آنچه میان احزاب  از طریق گیري و مشارکت با رأي
پایی  و سوم، آزادي، مانند آزادي بیان و آزادي بر .گیرد سیاسی صورت می

 ).187:1386اونیل، (»اجتماعات
ردم در مشارکت م زانیم انیمرابطه  میمستق فرضامنیت از منظر مشارکت سیاسی، به 

در  است که نیتصور بر ا«گردد بر می منظا یاسیس تیو مشروع تیانتخابات و مقبول
 یلبستگتعهد و د احساسندارند،  یاسیدر امور س یکه شهروندان مشارکت کافاي جامعه
 تیشروعو م یحام يروینعنوان  موجود نخواهند داشت و به یاسیبه نظام س زین یچندان
ساس ا). بر این 32: 1392، هعبدال(»عمل نخواهند کرد یبحران طینظام در شرا بخش

ار ازه گیري است داراي باندحضور و یا عدم حضور در انتخابات که قابل سنجش و
 دوگانگی امنیت نرم و ناامنی است. 

 ان با طرح اصل حاکمیت مردم بر سرنوشتی ایرمالجمهوري اس قانون اساسی
اجتماعی خویش به عنوان یک حق خداداد، اعمال اقتدار سیاسی را در عرصه  -سیاسی

عمل منوط به پذیرش آن از جانب مردم کرده است و مکانیسم انتخابات براي تحقق آن 
ی، سیاس ظامز یک نا ديجدی الگوينظام جمهوري اسالمی به عنوان « ه استنمودمنظور 
 »یدین ساالري مردم« عنوان تحت آن زا »یاسالم مهوريج« نآ میرس برعنوان عالوه

 طریق از شان اجتماعی و سیاسی سرنوشت بر مردم حاکمیت ، کهشودمی یاد نیز
چنانچه  . بر این اساس )243: 1380، نژاد هریسی(»است شناخته رسمیته ب تانتخابا

تعریف مردم ساالري، به مثابه نظام کنترل عمومی، نظام کنترل سیاسی، نظام پاسخگویی 
نخبگان در برابر مردم، نظام حفظ حقوق مدنی و سیاسی شهروندان بدانیم، انتخابات از 

). در 26: 1389احمدي، (رساندطریق ایجاد مشارکت عمومی در تحقق آن کمک می
نظام هاي مردم ساالر قدرت سیاسی مبتنی بر رضایت و پذیرش مردم است. که از طریق 

بنابراین انتخابات منبع اصلی قدرت «ید آمیه دست انتخابات دوره اي، آزاد و منصفانه ب
). بدین سان راهبردهاي انتخابات در 277: 1374هاشمی، (»سیاسی مشروعیت یافته است

مشروعیت «یران که بر اساس قانون اساسی مبتنی بر سه ویژگی برجسته ی امجمهوري اسال
» حق بخشی«که نگاه کارکردي دارد و » اعتبار بخشی«چهره نهادي دارد،  که» بخشی
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که رویکردي حمایتی دارد، از عوامل بستر ساز و دخیل در امنیت به مفهوم نرم افزاي آن 
 .باشندمی

 هاي انتخابات درایجاد ناامنیقابلیت -6
عمال به این سبب که معطوف به قدرت است و به حفظ، کسب و ا انتخابات يبرگزار
وجه به تبطور طبیعی چاش زا و مخاطره آمیز است؛ از طرفی نیز با  گرددمیقدرت بر 

ند وجهی از و به عنوان یک پدیده اي چ کندمیاینکه  انتخابات یک بازي سیاسی  ایجاد 
کانون مرجع  در گذاردمیمختلف تأثیر عوامل مختلف تأثیر می گیرد و متعاقباً بر عوامل 

 امنیت قرار می گیرد.
ی پژوهشگران بر اجتماعی برخ -با امنیت و ناامنی سیاسی انتخابات  سبتن نبییدر ت

ره زمانی بلند دو دهم بای ،این امر تأکید داردند که براي فهم پیامدهاي امنیتی انتخابات
نجید ساي امنیتی تکرار شونده را مدت را در نظر گرفت و هم شدت تنش ها و رخداده

شوند ادآور میکشور این نتیجه را ی  118الرس اریک و همکاران با مطالعه انتخابات  در «
سترش انتخابات در یک فرایند بلند مدت زمینه و عامل گ ،که بر خالف تصور عمومی

راي کنترل بمی  ات را حتی در جوامع متکثر مکانیزخشونت سیاسی نبوده است. آنها انتخاب
نها یادآور می دانند. البته آ خشونت و دستیابی به فرایند هاي مسالمت آمیز کسب قدرت

نازعه و شوند که انتخابات در مناطق خطرناك و نامساعد براي رقابت عاملی براي ممی
 ). 142: 1394بنی هاشمی، (»خشونت سیاسی بوده است

رگزاري بنی در مقاطعی از اداوار ماهیت دوگانه انتخابات در ایجاد امنیت و ناام
امل ناامنی انتخابات در ایران روي داده است، بطوري که اگر چه در مقاطعی انتخابات ع

ابات ریاست انتخ«بوده است، اما از طرف دیگر انتخابات عامل امنیت ساز نیز بوده است 
برگزاري  جتماعی نأشی ازا -جمهوري یازدهم که چهار سال پس از بی ثباتی هاي سیاسی

ی کشور انتخابات ریاست جمهوري دهم روي داد، نتایج مثبت اما موقتی بر ثبات سیاس
افزاري ه نرم ). بر این اساس انتخابات با توجه به جنب67: 1393محمدي لرد، (»داشته است

نکه سبب توانند هم در ایجاد امنیت دخیل  باشند و هم ایو ذات و سرشتی که دارد می
ملکرد منتخبین در و نا امنی شوند.  نا امنی نأشی از انتخابات از طرفی به عساز  بی ثباتی 

أشی از رأي انتخابات و میزان توانایی، کارآمدي  و پاسخگویی آنها در قبال مسئولیت ن
ه از نظر ، که در میزان رضایت و عدم رضایت مردم تأثیر گذار است کگرددمیمردم بر 

 د امنیت و نا امنی موثر است. در ایجا ، گفتمان ایجابی امنیت
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ن هاي چنانکه در جوامعی جریا ،مطالعات میدانی لولییر و پزورسکی نشان می دهد
ادیده بگیرند و رقیب در انتخابات از یک سو قواعد، الزامات و استاندارهاي انتخابات را ن

سر نوشت بی  از سوي  دیگر نتایج رقابت هاي انتخاباتی را نپذیرند، اجتناب از منازعات
هاي ها و حوزه). آسیب هاي انتخابات در زمینه17: 1395بنی هاشمی. (ممکن نیست
جه علل و نأشی از کاستی هاي قانون و مقررات انتخابات و در نتی تواندمیمختلف که 

توانند ی که مید، و بنا بر ماهیت و سرشتعوامل زمینه اي، فردي و رفتاري و ساختاري باشن
پس از  ودر قبل از برگزاري انتخابات، حین برگزاري، روز برگزاري به خود گیرند و 

نهان به پبرگزاري انتخابات به نسبت متفاوت سرایت داشته باشند  و به صورت پیدا و 
ه کساحت برگزاري انتخابات سرایت نموده و اصل وجودي انتخابات و برگزاري آن 

هند و دی تحت تأثیر خود قرار موجب تقویت  و تولید قدرت نرم ملی است، را به نوع
 ایجاد ناامنی نمایند.

سی انتخاباتی در احساسی، هیجانی و عاطفی بودن مبانی رفتاري و نظري فرهنگ سیا
بودن مبانی فرهنگ سیاسی انتخاباتی و رقابت سیاسی و انتخاباتی مبتنی  کشور، غیر رقابتی
 فاقد رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی انتخاباتی نهادینه نشده و ،بر حذف و ستیز

-ص میزان سقف و منابع  مالی هزینهفقدان مقررات مالی شفاف در خصو وژیک وایدئول
هاي تبلیغات نامزدهاي انتخابات و بهره گیري از امکانات و منابع دولتی و نیروهاي دولتی 

ها و و متعاقب آن  فقدان مقررات مشخص و شفاف در خصوص ممنوعیت ها و مجازات
انشعاب و انشقاق در احزاب سیاسی و  همچنین ورت گرفته در این خصوص.تخلفات ص

عدم تمکین نامزدهاي  ،جناح ها و بروز و ظهور چنددستگی درون حزبی و جناحی
انتخابات به قانون و نتیجه انتخابات و رأي مردم. اردوکشی و مانورهاي خیابانی و ایجاد 

اداران آنها. ایجاد سناریو به منظور دو تحریک در جامعه توسط نامزدهاي انتخابات و هو
قطبی نمودن جامعه، انتخابات و مبارزات انتخاباتی توسط نامزدها و هواداران آنها، 
مصاحبه ها، صدور و انتشاز بیانیه هاي اعتراض آمیز و تنش زا توسط نامزدهاي انتخابات 

ها قبل از اتمام جریان و هواداران آنها. اعالم پیروزي نامزدهاي انتخابات و هواداران آن
انتخابات و اعالم  نتیجه قطعی انتخابات از طریق وزارت کشور. ایجاد شائبه تخلف و 
تقلب در انتخابات به منظور بی اثر جلوه دادن انتخابات. امنیتی شدن فضاي سیاسی 
انتخاباتی در ایام منتهی به برگزاري انتخابات و احساس عدم امنیت در بین نامزدها، 

ان و مردم. عدم رعایت اخالق حرفه اي و هتک حرمت در تبلیغات و مبارزات و نخبگ
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رفتارهاي انتخاباتی. ایجاد شکاف هاي منطقه اي، مذهبی و قومی به منظور جلب و کسب 
آراي مردم توسط نامزدهاي انتخابات و هواداران آنها. عدم رعایت اصل بی طرفی 

 و  ورود غیر قانونی به تبلیغات انتخابات. وجود» نظارت بر انتخابات«و » مدیریت انتخابات«
تی شدن یهوجامعه و نخبگان با و  نخبه و توده بین شکافو ملت  -دولت بین شکاف

. پوپولیستی کردن انتخابات با دستکاري و شکل دهی به توده ها توسط نامزدها، انتخابات
احزاب سیاسی و نخبگان. ورود فضاي مجازي به جریان انتخابات و رقابت ها و مبارزات 
و تبلیغات انتخابات و بهره گیري و استفاده غیر صحیح از آن. تدلیس دولت ها در تغییرات 

ورود بنگاه ». ادوار انتخاباتی«به برگزاري انتخابات و ایجاد  پولی و ارزي در ایام منتهی
سیاسی به جریان و فرایند انتخابات و مبارزات  -هاي مالی و سیاسی و رانت هاي اقتصادي 

انتخاباتی. فقدان توسعه متوازن و همه جانبه وگسترده اقتصادي و متعاقب آن شکل گیري 
و ضعف  بر کشور  اقتصادي حاکم طیشرا». ونرامیپ -مرکز «و» متن -ه یحاش«هاي  شکاف
ي بر مردم اقتصادسیاسی و فشارهاي اقتصادي و  -. فسادهاي سیاسیشتی مردمیمعمالی و 

ي نخبگان در پذیرش واقعیت هاي مردم و جامعه و در همراه شدن سانسور خودو جامعه. 
جامعه و بین نخبگان با مردم  ودر نتیجه ایجاد شکاف در بین  خود نخبگان و بین نخبگان و 

باشند که در وقت  و فرصت مقتضی ظهور و بروز می با انتخابات  و... مجموعه عواملی
ستر و زمینه اي در  ایجاد نموده و سبب سلب رضایت مردم از انتخابات گردیده و  ب

(توکل نیا، گلشنی آورندمی ثباتی فراهمانتخابات در ایجاد ناامنی  و بی هاي نهفتهقابلیت
 .)121 -129: 1397و احمد آذین، 

 نتیجه گیري
که انتخابات بنا بر ذات و ماهیتی که دارند در بستر و  استدر این مقاله فرض بر این 

اي در ایجاد توانند  نقش دوگانهکه دارد می يهاط مقتضی بنابر کارکردها وکارویژهشرای
چوب نظري مقاله و چارصورت گرفته در  تحلیل امنیت و ناامنی کند، که بر اساس و

انتخابات رابطه  گرفته شد که منابع مکتوب و مطالعات صورت گرفته نتیجه  از گیريبهره
ایجاد امنیت و ایجاد ناامنی) (موضوع امنیت تواندمیتنگاتنگ با امنیت دارد و از دو جهت 

افزایش ضریب انجامد در متغیري که به تقویت این موارد بیقرار بگیرد، لذا هر مولفه و 
امنیت  و ناامنی موثر است؛ به طوري که انتخابات از طرفی با توجه به کارکردهاي نرم 

اجتماعی، ظرفیت  -ي همچون چون ایجاد مشروعیت سیاسی، انسجام سیاسیافزارانه
و متعاقب آن  نرم قدرت تولید مشارکت سیاسی و... که دارد با ، اقتدار وکارایی)(سیاسی
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ثبات سیاسی و  تقویت و سازي رضایت مندي نهادینه بسزایی در نقش منر امنیت ایجاد
چالش  تواندمیامنیت دارد. از طرفی دیگر  با توجه به ماهیت و ذات انتخابات که فی نفسه 

زا و آسیب پذیر و آسیب زا باشد. آن روي دیگر انتخابات عامل ایجاد آسیب ها و تبدیل 
آسیب ها به بی ثباتی و نا امنی بوده است، بنابراین یکی از ویژگی هاي انتخابات آن است 

 در قبال ساز را امنیت کارکردي انتخابات نظر بگیریم، امنیت در را براي مرجعی هر که
 واهد کرد. ایفاد خ آن

به دست را  این مقاله به منظور بررسی نقش انتخابات در ایجاد امنیت و ناامنی این نتیجه
دهد ابات، با توجه به متن آن معنی میداد که امنیت به عنوان یک متغیر وابسته در قبال انتخ

 فضاي قدرت نرم  و ، بطوري که انتخابات دریابدمیکه متناسب با تحول متن آن تغییر 
حکومت و  نفوذ و سیاسی. کارآمدي نظام ها که معطوف به مشروعیتارزش

قانونمداري، مردم ساالري، مشارکت سیاسی و... است تولید امنیت نرم نموده و امنیت 
ساز است. از دیگر سو در فضاي آسیب ها در حوزها و زمینه هاي مختلف مرتبط با 

داخته شده است، عامل  تهدیدات نرم بوده برگزاري انتخابات که در این مقاله به آنها پر
 نمایند.می و ایجاد ناامنی
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