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I. Modeling the Economic Consequences of Voter Participation 

A. Distribution of income

The class-bias hypothesis regarding the economic consequences of low participation

rates has the following chain of logic: (1) the upper classes have higher participation rates

than the lower classes, (2) the upper classes favor right of center parties, the lower classes left

of center parties, and (3) right of center parties adopt policies that benefit the upper classes,

while left of center parties adopt policies that favor the lower classes.

ن 1- مدل سازی پیامدھای اقتصادی مشارکت رای دھندگا

A – توزیع درآمد

فرضیه تبعیض طبقاتی با توجه به پیامدھای اقتصادی میزان مشارکت ھای کمتر، زنجیره منطق زیر 
را دارا می باشد: 1- طبقات باالتر، میزان مشارکت ھای بیشتری نسبت به طبقات پایین تر دارند، 
2- طبقات باالتر از حمایت حزب ھای مرکزی برخوردار ھستند و 3- دست راست حزب ھای مرکزی 
ھای  حزب  چپ  دست  درحالیکه  باشد،  باالتر  طبقات  نفع  به  که  میکنند  اتخاذ  را  ھایی  سیاست 

. مرکزی سیاست ھایی را اتخاذ میکنند که به نفع طبقات پایین تر است
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