نشریــه الکترونیکی هدایت
www.hadinews.ir
کاًال هؼیار در رٍبیکا @meyar_pb

کاًال هؼیار در سزٍش @meyar.pb

معايوت سیاسی ومایىدگی يلی فقیه در سازمان بسیج مستضعفیه

وشریه هدایت /شماره /5خرداد 1400

مذل انتخاباتی ریاست جمهوری در جمهوری اسالمی ایران

اشکال اوتخابات

اًتخابات اس هْن تزیي ٍ اساسی تزیي ػزصِ ّای هطارکت هزدم ٍ رلابت سیاسی است .در جوَْری اسالهی ایزاى ًیش یکی
اس اجشای تحمك هزدم ساالری دیٌی هحسَب هی ضَد.
درکطَرّا هختلف با تَجِ بِ ضزایظ سیاسی ٍ اجتواػی خَیص ٍ ًَع حکَهت هذل ّای اًتخاباتی خاصی حاکن هی ضَدٍ .
بِ عَر کلی هی تَاى اضکال هختلف اًتخابات را هغابك ًوَدار سیزهتصَر بَد.

خطی
پاوذيلی
شش ضلعی محذب

 .1خطی :در یي هذل اًتخابات فزهایطی است ٍ باسیگزاى ٍ تین ٍ بزًذُ اًتخابات هطخص است هاًٌذ اًتخابات ػزاق در سهاى
حشب بؼث کِ ّز بار صذام حسیي بزًذُ اًتخابات بَد ٍ .یا دٍراى پْلَی کِ لبل اس بزگشاری اًتخابات تین پیزٍس اًتخابات
1
هطخص بَد.
 .2پاندولی :در هذل پاًذٍلی دٍ ػزصِ باسیگزی در اًتخابات استَار هی ضَد .بِ ایي صَرت کِ دٍ حشب اصلی باسیگزاى اصلی
اًتخابات ّستٌذ ٍ در ّز اًتخابات یا حشب الف پیزٍس رلابت خَاّذ بَد ٍ یا حشب ب .هثل اًتخابات در اهزیکا ،کِ دٍ حشب
جوَْری خَاُ ٍ حشب دهَکزات دٍ باسیگز اصلی ػزصِ اًتخابات ّستٌذّ .ز چٌذ غیز اس ایي دٍ حشب احشاب دیگزی ًیش
دراهزیکا فؼالیت هی کٌٌذ ٍ حتی هیتَاًٌذ بزای اًتخابات ریاست جوَْری ایي کطَر ًاهشد هؼزفی کٌٌذ؛ ٍلی پیزٍس هیذاى ًوی
باضٌذ .چزا کِ دٍ حشب جوَْری خَاُ ٍ دهَکزات اس لذیویتزیي ٍ سٌتیتزیي احشاب آهزیکایی ّستٌذ .بِ عَریکِ اس سال
ّ 1۴46وَارُ ًتیجِ اًتخابات ریاست جوَْری بِ ًفغ یکی اس ایي دٍ حشب بَدُ است ٍ ّن چٌیي ساختار اًتخابات اهزیکا کِ
هبتٌی بز آرا الکتزال است ضاًس پیزٍسی دیگز احشاب را ًا چیش کزدُ است ٍ .اکثز ایاالت در آهزیکا ،بِ عَر سٌتی َّادار یکی اس
دٍ حشب دهَکزات یا جوَْریخَاُ ّستٌذ .در ًتیجِ در هذل اًتخاباتی اهزیکا یا حشب جوَْری خَاُ هَفك است یا حشب
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دهَکزاتیک پیزٍس هی ضَد .لذا در هذل پاًذٍلی ،پیص بیٌی اًتخابات ٍ سٌاریَ ًَیسی بزای آى کار پیچیذُ ایی ًوی باضذ ٍ در
توام اًتخابات ّا یکی اسدٍ حشب اصلی پیزٍس خَاّذ ضذ.
 .3شش ضلعی هحدب:
در هذل ضص ضلؼی کِ هذلی است هٌغبك با جاهؼِ ایزاى ٍ هذل اًتخاباتی ایزاى ،حذالل هی تَاى  6پیطزاى ٍ باسیگز اصلی
در ػزصِ اًتخابات هتصَر بَد .کِ بایکذیگز در ارتباط ّستٌذ ٍ صحٌِ اًتخابات در ایزاى را رلن هی سًٌذ.
 .1جریاى های سیاسی ،جزیاى ّا ٍ احشاب سیاسی را ضاهل هی ضَد.
 .2افراد؛ هٌظَر افزادی ّستٌذ کِ هی تَاًٌذ بِ اًذاسُ حشب ًمص ایفا هی کٌٌذ ٍ .در دٍرُ ّای هختلف اًتخابات اثزگذاری
افزاد بِ ػٌَاى باسیگزاصلی بِ چطن هی خَرد.
 .3تشکلهای سیاسی و اجتواعی و شبه احساب؛ اًجوي ّا ٍ ًْادّای فؼال سیاسی ٍ اجتواػی در جاهؼِ را ضاهل هی
ضَد .کِ بزخی با ٍاسغِ ٍ بزخی بی ٍاسغِ هاهَریت ّای سیاسی دارًذ ٍ .ایٌْا بِ ًحَی باػث ایجاد هطکالتی در رًٍذ
اًتخابات هی ضًَذ ٍ اکثزا ًمص اپَسیسیَى را ایفا هی کٌٌذ.
 .4شبکه هجازی؛ ایي پیطزاى هخصَصا در دٍراى پساکزًٍا ٍ هجاسی ضذى ّز چِ بیطتز سبک سًذگی ،هی تَاًذ بز
سزًَضت اًتخابات تاثیزبگذارد ٍ ًمص ّای غیز لابل پیص بیٌی ضذُ ایی خَاّذ داضت.
در کٌار ایي ّا ،دٍ پیطزاى اصلی ٍ اثز گذار دیگز کِ بار سٌگیي ًارسایی ّا ٍ ًاکارآهذی ّای پیطزاى ّای  4گاًِ فَق
ّویطِ بز رٍی دٍش ایي دٍ بَدُ استً ،یش ٍجَد دارد.
 .5هردم
 .6هقام هعظن رهبری ( ولی فقیه جاهعه اسالهی)
در چٌیي هذلی تزسین سٌاریَّای اًتخابات بسیار پیچیذُ هی ضَد ٍلی آًچِ هْن ّست در ًظز گزفتي ّوِ پیطزاى ّای
فَق هی باضذ چزاکِ ّز کذام هی تَاًذ فزایٌذ ٍ ًتایج اًتخابات را تحت تاثیز خَیص لزار دّذّ .ن چٌیي در ضزایغی هی تَاى
بِ سٌاریَ اًتخابات با هطارکت حذاکثزی ٍ ّوزاُ با آراهص رسیذ کِ در کٌار فؼالیت ّوِ پیطزاى ّا ٍ باسیگزاى اصلی ،ضاّذ
ّوزاّی هزدم با ٍلی فمیِ ٍ حضَر آگاّاًِ ،ػالالًِ ٍ بذٍر اس جَساسی ّای سیاسی در ػزصِ اًتخابات باضین.
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