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التحليل الطيفي النتخابات  2020اإليرانية
اإلصالحيون والمحافظون ،تخبط وسط عدة مغامرات
يفصلنا أقل من شهر واحد على انتخاابت الدورة احلادية عشرة جمللس الشورى اإليراين ،لكن
التيارين السياسيني الرئيسني يف البالد يواجهان عدة حتدايت يف مساعيهما الرامية إىل استكمال
قوائمهما االنتخابية .فاحملافظون يواجهون مشكلة يف استكمال قائمة واحدة جراء كثرة عدد
املرشحني واملنافسني املختلفني ،لكن اإلصالحيني خبالف ذلك يعانون من مشكلة عدم وجود
مرشحني ابرزين لتقدمي قائمة تضم ( )30مرشحاً يف طهران.
وعلى وفق تقرير نشرته وكالة إيسناُ ،ح ّدد حتديد يوم  12شباط  2020موعداً إلعالن
النتائج النهائية لنيل املرشحني النتخاابت الدورة احلادية عشرة جمللس الشورى األهلية وانطالق
احلمالت االنتخابية هلذه االنتخاابت املزمع عقدها يوم  21من الشهر نفسه.
على الرغم من بقاء أقل من شهر واحد إلجراء االنتخاابت إال أن عدم وجود جو انتخايب يف
اجملتمع من جهة واملشكالت اليت يعاين منها اإلصالحيون واحملافظون يف استكمال القوائم االنتخابية
من جهة أخرى تع ّد عقبات يواجهها اجلناح اليساري واليميين يف الوقت نفسه.
احملافظون :من طمع يف الفوز بكل شيء إىل خسارة كل شيء
كالعادة كان التيار اليميين وجبهة احملافظني حاضرين يف االنتخاابت بوفاض مليء و ٍ
أايد
مرتعة ،فجاء تسجيل أمساء املرشحني األصوليني على نطاق واسع ،وإن حصول أغلب الشخصيات
البارزة يف هذا التيار على األهلية أاتح أمامهم خيارات كثرية للمشاركة يف انتخاابت الدورة احلادية
عشرة جمللس الشورى ،لكن التيار اليميين يواجه معضلة تتمثل يف حتقيق الوحدة.
يبدو أن احملافظني يعدون أنفسهم الفائزين يف انتخاابت الدورة احلادية عشرة للمجلس؛
لعدم وجود منافس قوي ،كما حدث يف الدورة الثامنة النتخاابت اجمللس ،فهم يفكرون يف التنافس
فيما بينهم ،ويتم تناقل أحاديث عن تقدمي الئحتني أو أربع لوائح خمتلفة للمرشحني احملافظني.
وإن عدم ترشح علي الرجياين رئيس جملس الشورى اإلسالمي خالل الدورات الثالث
األخرية وهتميش مناصريه واحلكومة يف التيار احملافظ ،دفع مناصري قاليباف والتيار احملافظ اجلديد
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لإلمساك بزمام أمور اجمللس القادم طبعاً بدعم األصوليني كافة .ويف البداية جرى حديث وسط
التيار اليميين عن الوحدة الكاملة % 100؛ وهلذا السبب يف  12تشرين الثاين  2019أصدر
جملس حتالف قوى الثورة اإلسالمية بياانً أعلن فيه أتسيسه ،واُنتخب غالمعلي حداد عادل -رئيس
جملس الشورى يف دورته السابعة -رئيساً جمللس التحالف ،وحمسن بريهادي -املقرب من قاليباف
واألمني العام جلمعية التقدم والعدالة إليران اإلسالمية -متحداثً ابسم هذا التحالف.
يسعى حممد رضا ابهنر معاون رئيس اجمللس السابق وأحد الشخصيات املتنفذة يف التيار
اليمين ابعتباره األمني العام للجمعية اإلسالمية للمهندسني ورئيس جبهة أتباع خط اإلمام والقائد
املتآلف من قرابة عشرين كتلة حمافظة ،يسعى عرب توظيف قوة اللويب اخلاصة به إىل مجع احملافظني
كافة حتت مظلة جملس التحالف.
ومن جانب مجعييت (علماء الدين اجملاهدين ومدرسي حوزة قم العلمية) -اللتني كانتا على
الدوام مطروحتني كمرجع لوحدة احملافظني ،لكنهما خالل هذه الدورة تنتحتا جانباً تقريباً ومن غري
املقرر أن حتظيا حبضور فاعل يف االنتخاابت -فقد احنصرت نشاطاهتما لعلماء الدين احملافظني يف
انتخاابت جملس اخلرباء النصفية .لكن مجعية علماء الدين أعربت عن استعدادها ألداء دور احلكم
بني احملافظني يف حال بروز خالف يف جملس التحالف.
حتددت يوم الثالاثء  21كانون الثاين  2020القائمة اليت تضمنت ( )159مرشحاً عن
جملس حتالف قوى الثورة اإلسالمية للمشاركة يف انتخاابت الدورة احلادية عشرة للمجلس ،يقال أنه
من املقرر اختيار ( )30مرشحاً حمافظاً يف طهران من بني الـ( )159مرشحاً.
مهدي مشران عضو جملس حتالف قوى الثورة وأحد أعضاء اجلبهة الشعبية لقوى الثورة (مجنا)
فحل مكاهنا جملس التحالف ،استعرض يوم  22كانون
اليت خبا بريق أدائها يف هذه االنتخاابت َّ
األول  2020اإلجراءات املتخذة خالل األايم األخرية من قبل جملس التحالف إلعداد قائمة الـ
( )30مرشح النهائية قائالً« :من خالل التنسيق والتشاور الذي حصل ،تقرر خالل األسبوع املقبل
[إجراء انتخاابت] اجلمعية العامة جمللس التحالف مبشاركة أكثر من ( )7000شخص ،وأن جتري
بشكل إلكرتوين».
أوضح عضو جملس حتالف قوى الثورة« :يف هناية املطاف ستعمل اجلمعية العامة على
انتخاب ( )90شخصاً ممن حصلوا على أعلى األصوات يف اجلمعية من بني الـ( )159مرشحاً
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الذين توافرت فيهم شروط الرتشح يف املرحلة السابقة هلذه اجلمعية ،وهم شخصيات ابرزة وهلم أتريخ
يف العمل السياسي وكانوا أعضاءً يف اجمللس ،بعدذ لك سيتم إجراء استطالع عام يتم اختيار ()10
أشخاص بشكل هنائي من بني هذه الشخصيات لتنضم إىل الئحة جملس التحالف يف طهران».
إىل هنا يتضح أن جملس التحالف يسعى من خالل مجع أطياف احملافظني كافة إىل وضع
قائمة واحدة للتيار اليميين ،لكن يف هذا اخلضم تغريد بعض األحزاب والشخصيات احملافظة خارج
السرب رمبا يفضي إىل عدم تبلور هذه الوحدة.
يعتقد الناشط السياسي مرتضى مبلغ «بوجود تباين وانقسام بني احملافظني ،ومناصرو أمحد
جناد ،واملنضوين يف جبهة ثبات الثورة اإلسالمية ،احملافظني وكذلك تيار شباب الثورة الساعيني
لتحقيق الفوز يف انتخاابت اجمللس».
ويف السياق نفسه يقول الناشط السياسي غالم رضا أنصاري« :من املؤكد أن تيار احملافظني
سيشارك يف انتخاابت جملس الشورى اآلتية بثالث أو أربع قوائم انتخابية تضم مناصرو أمحد جناد،
داعمو قاليباف ،أعضاء جبهة ثبات الثورة اإلسالمية واحملافظني املعتدلني».
يعتقد بعض الناشطني السياسيني أنه ميكن القول -بكل سهولة -إن األوضاع يف التيار
اليميين ليست على ما يرام ،فبوجود هذا العدد الكبري من املرشحني الذين يتمتع كل واحد منهم
يف موقعه ابلقدرة على املنافسة ،ابت الوصول إىل وحدة كاملة  % 100ضرابً من احملال ،وحبسب
«ابهنر» فإن «حتقيق الوحدة أبقصى حد ممكن يع ّد أمراً جيداً».
من املمكن أن َّ
يعد احملافظون أنفسهم فائزين مسبقاً يف االنتخاابت لعدم وجود منافس
جدي ،ويف خضم احتدام منافسة داخلية ،رمبا خيسرون كل شيء لطمعهم يف الظفر بكل شيء.
التغريد الدائم جلبهة الثبات خارج السرب
اجملموعة األوىل املتباينة مع التيار احملافظ هم أعضاء جبهة ثبات الثورة اإلسالمية ،فمنذ
البداية رفضوا آليات احملافظني االنتخابية وحتدثوا عن قائمتهم املستقلة .ومع اإلعالن عن تشكيل
شن مرتضى آقاهتراين األمني العام جلبهة الثبات يف حوار له «هجوماً على طريقة
جملس التحالفّ ،
التحالف يف التيار احملافظ» قائالً« :ماهذا اإلجراء وما هذا التحالف الذي مينحنا اإلذن كي جنلس،
وكما يف السابق نسلك الطريق ذاته مرة أخرى؟ وتكون نتيجة ذلك األمر ما هي عليه اآلن؟ لن
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ندخل يف حتالف يسعى إىل اخلسارة ولن ندخل يف حتالف يهدف إىل احملاصصة أيضاً أو مت حتديد
أعضائه مسبقاً ولن نتحالف مع من يكون أداءه مبنياً على أساس رجويل أبوي».
أواخر شهر حزيران املاضي ،خالل لقاء آية هللا حممد تقي مصباح يزدي املرشد الروحي
جلبهة الثبات مع أعضاء هذا التكتل السياسي «ضمن انتقاده من إنتشار احملاصصة داخل تيارات
االنتخاابت» أكد« :ما احملاصصة؟ يعين إذا أيقنت أن شخصاً يتبع جملموعة ما كان أكثر صالحاً
أنتخبت مرشحاً من جمموعيت .لكن ملاذا ال أنتخبه؟ غداً إذا مل أنتخبه ماهي احلجة
فلم أنتخبه ،بل
ُ
الذي ألقى هبا هللا؟».
وتتطرق يف معرض حديثه «إىل مفهوم التحالف» موضحاً« :إذا قام التحالف من أجل أن
جيلسوا وينتخبوا األكثر صالحاً ،حينئذ يكون مفيداً .إذا كان هذا هدفه ،فأهالً ومرحباً؟ فاملبدأ
يقوم على أن حناول دون إكالة التهم ونشر الشائعات اجللوس مع اجملموعات األخرى ونتدارس كل
شخص مبفرده ،لنعرف من هم األشخاص األمثل .نفاضل بينهم ونقبل كلنا ابألمثل واألفضل من
أمر جيد».
بينهم .إذا كان معىن التحالف هذا فكم هو ٌ
كشفت تصرحيات مصباح يزدي وآقاهتراين عن أن جبهة الثبات ال ترغب ابلتواجد ضمن
حتالف احملافظني ،فقد أعلن أعضاؤها هذا املوقف مرات وكرات دون جماملة.

صحيح خبالف بعض احملاظفني أعضاء التحالف الذين يسعون إىل االدعاء أبن حزب
الثبات منضوي يف التحالف أيضاً .فإن انشقاق أعضاء الثبات عن احملافظني يشري بكل وضوح
إل عدم انعقاد اجتماع جملس التحالف يوم اخلميس املوافق  21كانون األول  .2020االجتماع
الذي أُرجئ إىل وقت الحق بسبب تغيّب أعضاء جبهة الثبات؛ حلني كسب ثقتهم هبدف احلضور
يف جملس التحالف .لكن على ما يبدو سيواجه احملافظون صعوابت مجة خالل مساعيهم لكسب
موافقة أعضاء جبهة الثبات لالنضمام إىل جملس التحالف.
مزاعم مناصري أمحدي جناد مع قائمة «ربيع اخلدمة»
على الرغم من أن حممود أمحدي جناد منذ فصل حساابته عن احملافظني مدة طويلة بيد أن
مناصروه احلاليني وبعض وزرائه يف احلكومة السابقة يطرحون أنفسهم على أهنم منضوون يف جماميع
احملافظني ويشكلون جزءاً من اجلناح اليميين.
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يف هذه األثناء انتشرت قائمة يف الفضاء االفرتاضي حتمل عنوان «ربيع اخلدمة « يتم تداوهلا
من قبل مناصري أمحدي جناد .وعلى الرغم من نفي وجود مثل هذه القائمة ،لكن بعض األحاديث
املتناقلة تشري إىل أن مناصري أمحدي جناد وداعميه يسعون إىل طرح قائمة مستقلة يف انتخاابت
الدورة احلادية عشرة للمجلس للتأكيد على تيار الربيع ألهنم يعتقدون أن الظروف احلالية حتمل
مؤشرات على إمكانية كسب مناصري أمحدي جناد أصوااتً يف االنتخاابت ،بيد أن االنضواء حتت
جناح احملافظني يقلص من كسبهم أصوااتً يف االنتخاابت.
يبدو أن أمحدي جناد يفكر أيضاً يف مقعد رائسة اجلمهورية الكائن يف شارع ابستور ،ووجود
رفيقه املقربني اسفنداير رحيم مشايي ومحيد بقايي يف السجن ،وتسجيل أمساء شخصيات مثل عبد
الرضا داوري (املسجون أيضاً وطبعاً املرفوضة أهليته) يشري إىل أن التيار املقرب من أمحدي جناد
يسعى إىل تسجيل بعض مقاعد «تيار الربيع» أبمسائهم .ومن احملتمل أن يبذل هذا التيار مساعيه
من خالل وجود بعض وزراء أمحدي جناد السابقني والشخصيات غري املعروفة؛ جلعل اجمللس القادم
قاعدة لوصول أمحدي جناد إىل احلكومة القادمة.
النهج املستقل جلبهة ُّ
التقدم والرفاهية والعدالة
اجملموعة الثالثة املنضوية حتت جناح احملافظني هي جبهة التقدم والرفاهية والعدالة اليت فصلت
مسارها منذ مدة طويلة عن حتالف احملافظني اليت تعتزم خوض غمار االنتخاابت بقائمة مستقلة.
هذا وتشكلت جبهة التقدم والرفاهية والعدالة عام  2017ميالدي ،واآلن هناك ( )25حزابً
سياسياً غالبها غري معروفة تنتمي رمسياً إىل هذه اجلبهة .التأم أول اجتماع ملقر االنتخاابت جلبهة
التقدم والرفاهية والعدالة أيضاً يف  14كانون األول 2019؛ هبدف حبث السياسات واألهداف
والربامج وتدوين هيكلية رئيس للمقر وانتخابه.
يتألف أعضاء مقر االنتخايب جلبهة التقدم والرفاهية والعدالة من حممد جواد حممدي نوري
األمني العام جلميعة شباب الثورة اإلسالمية ،حسن بيادي األمني العام جلميعة البناة الشباب ،سيد
أبو القاسم رئوفيان األمن العام حلزب أرض ايران اإلسالمي ،علي كيهانيان األمني العام جلميعة
محاة الثورة اإلسالمية ،هبادر ويل زداه األمني العام لتشكيالت لرستان اإلسالمية ،علي مدين األمني
العام حلزب احلقيقة «راسيت» ،حممد مريابقري األمني العام حلزب الوحدة والفكر اإلسالمي ،أعظم
حاجي عباسي األمني العام جلمعية زينب ومهدي صادق معاون رابطة املهندسني اإلسالمية.
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أكد حسن بيادي األمني العام جلمعية البناة وأحد أعضاء مقر انتخاابت جبهة التقدم
والرفاهية والعدالة يوم  10تشرين الثاين  2019يف معرض رده على سؤال خاص بقضية «التكتل
الذي ينتمي له وجبهة التقدم هل ستدعم يف االنتخاابت القادمة شخصية سياسية خاصة أو ال؟
أكد :هناك بعض الشخصيات مطروحة أمامنا ،لكن مل نتوصل إىل نتيجة هنائية ومل تنتهي عمليات
تقييمنا ،على الرغم من أن مساران واجتاهنا يتمثل يف احملافظة على آرائنا ووجهات نظران املستقلة
عن سائر التيارات احملافظة واإلصالحية».
حديث «بيادي» هذا وتشديده على صيانة اآلراء املستقلة عن سائر التيارات احملافظة
واإلصالحية وتغيبه عن جملس حتالف احملافظني يشري إىل أن هذه اجلبهة حتاول دخول ميدان
االنتخاابت بعقيدة مستقلة عن احملافظني ورمبا بقائمة مستقلة.
حركات احملافظني اجلدد مناصري قاليباف الغامضة
وسط احملافظني هناك حممد ابقر قاليباف وبعض الشخصيات الشابة اليت تستثيغ شعارات
األصولية اجلديدة اليت يطلقها قاليباف ،ابلرغم من أهنم منضوون حالياً يف جملس حتالف احملافظني،
وحبسب ما قال «محيد رضا ترقي» أحد أعضاء حزب املؤتلفة اإلسالمي ،فإن قاليباف سيشارك
ممثالً عن تيار األصولية اجلديدة يف اجتماعات جملس التحالف ،لكن هذه اجملموعة مبعزل عن
حساابهتا عن احملافظني ال يسوءها تقدمي قائمة مستقلة إىل القائمة اليت يرتأسها قاليباف.
ويُشاع أن بعض احملافظني اجلدد والشباب احمليطني بقاليباف أوصوه بعدم ربط مصريه
مبصري احملافظني ألهنم يعتقدون أنه مع تشكيل هذا التحالف اجلديد بوسعهم كسب مقاعد أكثر
يف الربملان وإنضوائهم حتت جناح جملس التحالف يقلص حصتهم .يبدو أن احلركات الغامضة اليت
تبدر عن تيار احملافظني اجلدد ومناصري قاليباف تلقى انتقادات وسط احملافظني أيضاً ،وهناك خرب
غري مؤكد حول احتمالية أن يقدم حزب املؤتلفة اإلسالمي ابلقائمة اليت يرتأسها مصطفى مريسليم
على تقدمي قائمة مستقلة يف االنتخاابت رمبا هذا األمر ليس بعيداً عن هذا املوضوع.
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اجلدول اآليت يستعرض األطياف املختلفة للتيار احملافظ وبعض أحزابه وشخصياته:
الشخصيات واملرشحون

األحزاب

غالمعلي حداد عادل ،حممد رضا ابهنر ،حممد
علي موحدي كرماين ،مهدي مشران.
املرشحون :مصطفى مريسليم ،غالمرضا مصباحي
مقدم ،إبراهيم أنصاراين ،حسني مظفر ،عبد
احلسني روح االميين ،فاطمة رهرب ،الله افتخاري،
الياس اندران ،نطام الدمي موسوي ،مالك شريعيت،
إبراهيم رسويل ،زهرة إهليان

مجعيتا (علماء الدين اجملاهدين
ومدرسي حوزة قم العلمية)،
حزب املؤتلفة اإلسالمي ،حزب
أتباع خط اإلمام والقائد (يتضمن
قرابة  20تكتالً حمافظاً).

حمافظون تقليدیون

حممد ابقر قالیباف ،حمسن پریهادي ،حمسن مجعية التقدم والرفاهية والعدالة
اإلسالمية
مهداین ،فرشاد مهدیپور ،سعید آجورلو

حمافظون جدد
ومناصرو قاليباف

مجعية البناة الشباب ،مجعية
شباب الثورة اإلسالمية ،حزب
حسن بیادي ،سید شهاب الدین صدر ،أبو
أرض ايران اإلسالمي ،مجعية
القاسم رئوفیان ،حممدجواد حممدينوري ،علی
مناصري الثورة اإلسالمية ،حزب
کیهانیان ،حممد مریابقري ،مهدي صادق ،أعظم
احلقيقة ،حزب الوحدة والفكر
حاجيعباسي
اإلسالمي ،مجعية زينب ،رابطة
املهندسني اإلسالميني

جبهة التقدم
والرفاهية والعدالة

ح یزدي
حممد تقي مصبا 
املرشحون :مرتضی آقاهتراين ،علریضا زاکاين،
جمتبی ذوالنور ،سید حممود نبواین ،بیجن
جبهة ثبات الثورة اإلسالمية
نوابوهوطن ،سید مهدي هامشي ،حممد سلیماين،
فاطمة آلیا ،محید رسایي ،وحید ایمنیپور ،أمحد
أمریآابدیفراهاين
حممود أمحدي جناد ،اسفنداير رحيم مشايي،
حممد طريقت منفرد ،رضا تقي بور ،سيد حممد جبهة يكتا
حسيين ،فاطمة واعظ جوادي

الطيف

تيار الثبات

تيار الربيع الداعم
ألمحدي جناد
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مشكلة نقص املرشحني بني اإلصالحيني
يف التيار املقابل وضع اإلصالحيني مغاير كلياً ملا هو عليه لدى احملافظني ،حيث تشري نتائج
دراسات األهلية اليت مل تصبح هنائية حىت اآلن واليت من احملتمل حدوث تغيريات فيها ،تشري إىل
أن أغلب الشخصيات اإلصالحية البارزة أو النواب الذين دخلوا اجمللس بدورته العاشرة عن طريق
قائمة األمل ،يواجهون إمكانية عدم مشاركتهم يف االنتخاابت القادمة بسبب رفض أهليتهم .طبعاً
عدم تسجيل أمساء شخصيات مثل حممد رضا عارف جعل ِوفاض اإلصالحيني أكثر خلواً يف
االنتخاابت القادمة األمر الذي جعل التيار اليساري يواجه نقصاً يف املرشحني.
اإلصالحيون الذين اختربوا يف انتخاابت الدورة العاشرة للمجلس عرب تشكيل اجمللس
األعلى لوضع سياسات اجلبهة اإلصالحية وحتقيق أقصى حد ممكن من الوحدة ،اختربوا لذة النصر
املرئية يف طهران مقابل احملافظني بنتيجة  30مقابل صفر ،وحاولوا عرب احملافظة على هيكليتهم
االستمرار بنهجهم يف انتخاابت الدورة احلادية عشرة للمجلس ،لكن رفض األهلية على نطاق واسع
للمرشحني اإلصالحيني وعدد من احملافظني املعتدلني والداعمني للحكومة املؤتلفة مع اإلصالحيني
جعلت وفاض التيار اليساري يف انتخاابت  2020فارغاً.
يف هذا السياق التأمت يوم  22كانون الثاين  2020اجللسة التاسعة والعشرون للمجلس
األعلى لوضع سياسات اجلبهة اإلصالحية اليت ترأسها حممد رضا عارف وكان املتحدث ابمسها آذر
منصوري حبضور األمني العام ونواب األحزاب .خالل هذه اجللسة مت طرح تقرير حول عمليات
املتابعة اليت جتري حول مسألة االحتجاج على رفض األهلية للكثري من اإلصالحيني.
وخالل هذه اجللسة مت التطرق إىل "الظروف الراهنة اليت إذا مل يتم إحداث تغيري حقيقي يف
وضع مرشحي اإلصالحيني فسوف تنعدم إمكانية تقدمي قائمة من قبل اإلصالحيني يف أكثر الدوائر
االنتخابية ،وتقريباً سيكون ابإلمكان التنبؤ بنتيجة االنتخاابت منذ هذه اللحظة".
صرح أعضاء اجمللس األعلى جلبهة اإلصالحي ايران اإلسالمية ضمن اإلشارة إىل بياانت
املرشد األعلى للثورة اإلسالمية خالل صالة اجلمعة يوم  17كانون الثاين  ،2020أن "الشرط
الالزم توافره ملنح االنتخاابت القادمة إمكانية حتصني البالد ضد التهديدات اخلارجية املتصاعدة
والتحدايت واملصاعب الداخلية ،يتمثل يف إمكانية إجراء انتخاابت تنافسية عادلة وقانونية هتيئ
األجواء إلجراء انتخاابت محاسية للشعب اإليراين.
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انتقد احلاضرون يف اجللسة طريقة إعالن مواقف املتحدث ابسم جملس صيانة الدستور إزاء
احتجاج الراغبني ابلرتشح على رفض أهليتهم ،واعتربوا أن هذا النوع من التعامل خالل ظروف
البالد اخلاصة ،يعد انتهاكاً حليادية هذا اجمللس وخرقاً ملتقضيات إجراء انتخاابت محاسية ويعترب
عامالً لعدم الثقة مبؤسسة االنتخاابت ومكانة جملس الشورى اإلسالمي ،انطالقاً من هذا ننصح
جملس صيانة الدستور يف سياق القانون والتصرف مبوجب القانون أن يعمل على هتيئة األجواء
ملشاركة الناس يف االنتخاابت.
فقد ُكلف مصطفى كواكبيان وعلريضا حمجوب من قبل تكتل األمل يف اجمللس إبجراء
استشارات مع جملس صيانة الدستور تدور بشأن رفض أهلية ( )42عضواً يف هذا التكتل.
أي من
وإن عدداً من األحزاب اإلصالحية أصدرت بياانت أعلنت فيها عدم حصول ً
مرشحيها على موافقة األهلية يف كل البالد.
لدى اإلصالحيني ثالثة آراء متباينة حول انتخاابت اجمللس القادمة ،فمجموعة كحزب
كوادر البناء تؤمن كانت ابملشاركة يف االنتخاابت حتت أي ظرف كان ،يبدو أهنا خالل هذه الدورة
ونظراً إىل رفض األهليات تنظر إىل االنتخاابت بعني الريبة.
هلذا السبب خالل االجتماع األخري حلزب كوادر البناء وبناءً على رأي هيئة رائسة اجمللس
املركزي أُرجئ التصويت على مقرتح اللجنة السياسية حول موقف احلزب من انتخاابت الدورة
احلادية عشرة للمجلس ملا بعد إعالن نتائج الشكاوي من قبل جملس صيانة الدستور.
أحزاب مثل كوادر البناء الذي يشغل منصب أمينه العام غالحمسني كرابسجي ،وحزب الثقة
الوطنية الذي يرأسه حالياً إلياس حضريت ،مجعية املعلمني اإلسالمية الذي يشغل منصب أمينها
العام داود حممدي واملقربني من حممد رضا عارف الذي لن يشارك يف االنتخاابت ابعتباره رئيس
تكتل األمل يف اجمللس ورئيس اجمللس األعلى جلبهة اإلصالحني يصنفون يف هذه اخلانة ويفكرون
ابملشاركة املشروطة يف االنتخاابت.
بينما تصنف جمموعة األحزاب الثانية واإلصالحيني غري الراغبني ابملشاركة يف االنتخاابت نظراً
إىل الظروف السائدة ،مثل حزب االحتاد الوطين وأمينه العام علي شكوري راد ،جممع املضحون برائسة
جواد إمام وبعض املنظمات النسائية ،األطباء وأساتذة اجلامعات من اإلصالحيني ،يف هذه الفئة.
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وتصنف اجملموعة الثالثة من اإلصالحيني الذين يعتقدون أنه حتت أي ظرف كان يتعني
املشاركة يف االنتخاابت يف هذه الفئة ،وهذه األحزاب عبارة عن حزب الدميقراطية (مردم ساالري)
برائسة مصطفى كواكبيان ،حزب بيت العمال برائسة علي رضا حمجوب وحزب نداء اإليرانيني
بزعامة صادق خرازي.
طبعاً من املمكن كما حدث يف االنتخاابت املاضية خالل األايم الفاصلة عن انتخاابت
السيد حممد خامتي ابعتباره متزعماً لتيار اإلصالحات أن يفتح صفحة جديدة يف االنتخاابت
األخرية وحيرر اإلصالحيني من املستنقع الغارقني فيه فعلياً .لكن نظراً إىل الوضع القائم يبدو هذا
االحتمال ضعيفاً.
على أي حال من احملتمل كما يف معظم االنتخاابت أن يبذل اإلصالحيون مساعيهم حىت
اللحظات األخرية هبدف ممارسة ضغوطات على املؤسسات املعنية بدراسة األهلية علهم يتمكنوا
من احلصول على أكرب عدد ممكن من موافقات األهلية اخلاصة مبرشحيهم.
لكن يف هناية املطاف يف طهران هناك احتمال أن يشارك ضمن القائمة اليت يرتأسها جميد
أنصاري الذي يشغل منصب مساعد حكومة خامتي و روحاين لشوؤن الربملان ،عدد من النواب
احملرزة أهليتهم يف تكتل األمل وسيجدون أنفسهم مرغمني على قبول تواجد عدد من الشخصيات
املغمورة يف انتخاابت اجمللس القادمة .يبدو من خالل ما يرشح من تصرحياهتم أهنم غري متفائلني
كثرياً ابلفوز يف االنتخاابت أو حىت بتشكيل أقلية قوية يف الدورة احلادية عشرة النتخاابت اجمللس
كما حدث سابقاً يف الدورة اخلامسة النتخاابت اجمللس.
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جدول يوضح التحليل الطيفي لإلصالحيني يف انتخاابت  2020كما أييت:
الشخصيات

األحزاب واجملموعات

نظرة على االنتخاابت

حممد رضا عارف ،غالم
حسني كرابسجي ،إلياس
حضريت ،داود حممدي

اجمللس األعلى جلبهة إصالحيی إيران
اإلسالمية ،كوادر البناء ،الثقة الوطنية،
مجعية املعلمني اإلسالمية

مشاركة مشروطة

علي شكوري راد ،جواد إمام

االحتاد الوطين ،جممع املضحون ،بعض
املنظمات النسائية ،األطباء وأساتذة
اجلامعة اإلصالحيني
الدميقراطية ،بني العمال ،نداء ايران

انعدام الرغبة ابملشاركة

مصطفى كواكبيان ،علي رضا
حمجوب ،صادق خرازي

املشاركة حتت أي ظرف كان

املصدر :خربگزاري ايسنا
/https://www.isna.ir/news/98110604180
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