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تواجه ايران يف غضون االسابيع الثالثة القادمة استحقاقا كبريا يتمثل ابالنتخاابت الرائسية 
اليت سوف تتمخض عنها تعيي رئيس جديد للبالد. ومبا أن الرئيس احلايل حسن روحاين قد شغل 
املنصب لفرتتي، فهو غري قادر على الرتشح لالنتخاابت. وميكن عّد هذه الدورة من  االنتخاابت 
ألسباب  اإلسالمية  إيران  مجهورية  اتريخ  يف  حتداي  الدورات  أكثر  من  واحدة  اإليرانية  الرائسية 
عديدة. ومن أهم هذه التحدايت: مشكالت اقتصادية عميقة، وعقوابت دولية، وقضااي إقليمية، 
وخالفات داخلية حول قانون االنتخاابت، ومشكالت انمجة عن كوروان ، واخنفاض نسبة اإلقبال 

غري املسبوق.
وشهدت إيران أشد العقوابت ضدها يف السنوات األخرية، خاصة يف عهد الرئيس األمريكي 
دوانلد ترامب. ويف سوراي واليمن، كانت إيران تتنافس مع قوى إقليمية مثل اململكة العربية السعودية 
وتركيا، وكلها تسببت يف مشاكل اقتصادية وسياسية هلا، إضافة إىل التفشي غري املسبوق للفساد يف 
األجهزة احلكومية اإليرانية، والتضخم املرتفع، وتضاعف أسعار العمالت األجنبية، وصعوبة النشاط 

السياسي لإلصالحيي واملعتدلي، واملستقبل الغامض للسياسات الداخلية.
ميكن رؤية مظهر من مظاهر رد الفعل الشعيب على هذه املشاكل يف احتجاجات ديسمرب 
2017 وأكتوبر 2019 يف إيران. وخالل هذه التظاهرات يف مئات املدن اإليرانية ، نزل الناس إىل 
الشوارع لالحتجاج على ارتفاع األسعار، خاصة ارتفاع أسعار البنزين الذي ارتفع ثالثة اضعاف. 
وسرعان ما حتولت مظاهرات اجلائعي هذه إىل مظاهرات سياسية مرددين هتافات مناهضة ألصل 
االحتجاجات،  اىل  احلضرية  املتعلمة  الوسطى  الطبقة  انضمام  لعدم  ونظرا  اإلسالمية.  اجلمهورية 
وابالضافة اىل القمع العنيف لقوات األمن، أمخدت االحتجاجات بعد ان أسفرت عن مقتل مئات 
املتظاهرين. لكن املراقبي يعتقدون ان املشكالت اليت سببتها االحتجاجات مل تتضاءل يف العامي 

املاضيي فحسب، بل زادت أيًضا.
وتسببت املشاكل االقتصادية واليأس العام من حتسن الوضع يف أن تكون انتخاابت جملس 

تحديات االنتخابات التي تواجه إيران
 والسيناريوهات المحتملة

جابر عاشوري *

*  ابحث ايراين مقيم يف تركيا.
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الشورى اإلسالمي اإليرانية، اليت أجريت قبل حنو عامي، شديدة الربودة وبال روح. وبلغت نسبة 
املشاركة يف تلك االنتخاابت إىل أدىن مستوى هلا منذ الثورة االسالمية، حيث مل يصوت فيها سوى 
العاصمة  الناخبي املؤهلي. وبلغت نسبة املشاركة يف املدن اإليرانية الكربى، وخاصة  40٪ من 

طهران ، حنو 30% فقط.
منذ تدين نسبة املشاركة يف انتخاابت جملس الشورى اإلسالمي، ُسعت مهسات مبقاطعة 
االنتخاابت من قبل جمموعات معارضة يف اخلارج وكذلك بعض التيارات السياسية داخل البالد. 

ومع بدء مهلة التسجيل للرتشح لالنتخاابت الرائسية، مت تسجيل حنو 40 من الشخصيات 
السياسية اإليرانية البارزة، كانوا ينتمون إىل أطياف سياسية حملية خمتلفة، من اإلصالحيي واألصوليي 
واملعتدلي، الذين كانوا من احملسوبي واملعرتفي بنظام اجلمهورية اإلسالمية. يف غضون ذلك، كان 
وجود إبراهيم رئيسي وحممد أمحدي جناد وعلي الرجياين وإسحاق جهاجنريي أكثر إاثرة من غريهم.

إبراهيم رئيسي رجل دين ورئيس السلطة القضائية وهو الذی ترشح يف االنتخاابت الرائسية 
السابقة وخسر، كان يُنظر إليه على نطاق واسع يف السنوات األخرية على أنه أحد القادة احملتملي 
بعد املرشد االعلى علي خامنئي. وميكن اعتبار رئيسي ممثاًل للتيار األصويل اإليراين، الذي أصبح 

أكثر تطرفاً يف السنوات األخرية. 
ويف جانب آخر كان علي الرجياين، الرئيس السابق جمللس الشورى اإلسالمي وهو املسؤول 
الذي اختاره آية هللا خامنئي يف التفاوض والتوقيع على االتفاقية اإليرانية الصينية األخرية. ودخل 

الرجياين مشهد االنتخاابت الرائسية وفق هنج معتدل. 
روحاين،  حسن  اجلمهورية  لرئيس  األول  النائب  جهانغريي،  إسحاق  تسجيل  مت  كما 
اخرى خلوض  مرة  نفسه  جناد  أمحدي  حممود  اإليراين  الرئيس  فيما سجل  إصالحية.  كشخصية 
االنتخاابت بعدما كان رئيسا للجمهورية ملدة مثاين سنوات، وليتحول بعد ذلك اىل أهم منتقدي 

نظام والية الفقيه يف السنوات األخرية يف الداخل االيراين.
يف إيران، ال يتمتع املواطنون بسهولة بفرصة الرتشح للرائسة. تتوىل هيئة مؤلفة من 12 عضًوا 
القضائية، مسؤولية  السلطة  للثورة ورئيس  األعلى  املرشد  يعينهم  فقهاء،  من ستة حقوقيي وستة 
حتديد املواطني املؤهلي للرتشح. وقامت هذه اهليئة املعروفة ابسم "جملس صيانة الدستور"، بشكل 
من  واملعتدلي  اإلصالحيي  ومنع  األخرية،  السنوات  يف  اإليرانيي  األصوليي  مساعدة  متزايد يف 
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اهلية  لتأييد  اجلديدة  الشروط  بعض  أيًضا  اجمللس  وضع  هذه،  االنتخاابت  فرتة  خالل  الرتشح. 
املرشحي لضمان عدم خوض غري األصوليي االنتخاابت. ومن هذه الشروط ان ال حيق الرتشح 
ملن كان حبقه حكم قضائي ابت يف أي جنحة او جناية، وايضا ال يقل عمره عن 40 وال يزيد عن 
70، فيما منعت الشروط اجلديدة مسؤولي حمددين من خوض السباق الرائسي. وقد اعرتف معظم 
احلقوقيي املستقلي أبن هذه الشروط غري قانونية، كما صرحت احلكومة املعتدلة احلالية أن هذه 
الشروط غري صاحلة. وهذا االمر سبب حتداي وخالفا علنيا بي احلكومة وجملس صيانة الدستور، 
حىت انه قبل شهر من موعد االنتخاابت الرائسية مل يكن التفاصيل االجرائية لتأييد أهلية املرشحي 
للرائسة واضًحا. يف النهاية مت تسجيل حوايل 600 شخص كمرشحي يف هذه االنتخاابت، 40 
منهم من املديرين والشخصيات السياسية اإليرانية احلالية والسابقة. لكن جملس صيانة الدستور أيّد 

سبعة منهم فقط للرتشح لرائسة اجلمهورية.
رفض أهلیة املرشحني الذين مت استبعادهم من املنافسة واملرشحني احلاضرين

ومن بي 40 شخصية سياسية وإدارية للجمهورية اإلسالمية رفضها جملس صيانة الدستور، 
هناك ثالث شخصيات رئيسة: الرئيس السابق حممود أمحدي جناد، ورئيس الربملان األسبق علي 
الرجياين ملدة 12 سنوات، والنائب األول احلايل للرئيس إسحاق جهانغريي ملدة مثاين سنوات. يف 
السنوات األخرية، أصبح حممود أمحدي جناد من املنتقدين الداخليي للجمهورية اإلسالمية، وقد 
واجه عمليا آية هللا خامنئي ونظرية والية الفقيه. وهكذا كان من الواضح أن جملس صيانة الدستور 

لن يقبل عودته إىل الرائسة.
لكن يف غضون ذلك، كان علي الرجياين على وشك أن يصبح جنم هذه االنتخاابت. يف 
األسابيع األخرية، ابتعد عن مواقفه احملافظة مقرتاب من اإلصالحيي بشكل متزايد، مقيما مع النخب 

االيرانية املثقفة والناشطة بعالقات جيدة ال سيما احملتجي واحملبطي منهم.
وعلي الرجياين، هو ابن مريزا   هاشم اآلملي، عامل كبري يف احلوزة العلمية. وقد ولد الرجياين 
اإلبن يف العراق )النجف األشرف( لكنه هاجر إىل إيران يف سن املراهقة. تزوج يف شبابه من ابنة آية 
هللا مرتضى مطهري، أحد منظري الثورة اإلسالمية اإليرانية. ومنذ بداية الثورة، لعب الرجياين دورًا يف 
احلرس الثوري وكمدير عام لإلذاعة والتلفزيون يف  مجهورية إيران اإلسالمية. كما ان الرجياين كان 
انئبا ممثاًل عن مدينة قم يف السنوات املاضية ورئيس الربملان االيراين الثين عشر عاًما. له عالقات 
وثيقة مع مراجع الدين الشيعة وممثل آية هللا السيستاين يف إيران. وعلى الرغم من أنه كان يُعرف 
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ضمن التيار االصويل احملافظ الراديكايل يف العقود املاضية، إال أنه أنى بنفسه تدرجيياً عن املعسكر 
التيارات  إنه اقرتب من  للتيارات األصولية ويظهر شخصية معتدلة. بل  األصويل وهو اآلن انقد 
اإلصالحية يف إيران يف السنوات األخرية. كان لعائلة الرجياين، مبا يف ذلك الشيخ صادق الرجياين، 
رئيس جممع تشخيص مصلحة النظام حاليا، مسؤوليات مهمة يف النظام،  لكن قوة هذه العائلة يف 

هيكل مجهورية إيران اإلسالمية ترتاجع تدرجيياً.
يُعرف إسحاق جهانغريي أيًضا أبنه تكنوقراط ومساعد مقرب من الرئيس الراحل آية هللا 
هامشي رفسنجاين. شغل منصب وزير الصناعة واملناجم يف احلكومة اإلصالحية حملمد خامتي وشغل 
النائب األول يف حكومة حسن روحاين على مدى السنوات الثماين املاضية، وهو كان  منصب 

املرشح الرئيسي لإلصالحيي يف إيران.
على أية حال، فقد أمحدي جناد والرجياين وجهانغريي، إىل جانب عدد من الوزراء اإليرانيي 
قرار جملس  االنتخاابت بسبب  الرتشح يف هذه  احلاليي والسابقي واملسؤولي احلكوميي، فرصة 

صيانة الدستور.
من هم املرشحون السبعة النتخاابت الرائسة اإليرانیة؟

يعترب السيد إبراهيم رئيسي )مواليد 1960( من أقرب زمالء وطالب آية هللا خامنئي. لقد 
توىل مسؤوليات قضائية مهمة يف إيران منذ شبابه، وحظي ابهتمام كبري من آية هللا خامنئي يف 
السنوات العشر املاضية. يف السنوات األخرية، منحه آية هللا خامنئي مناصب مهمة، مثل رائسة 
العتبة الرضوية، اليت تضم مؤسسات ضخمة مثل األوقاف واملصانع واجملمعات السكنية واالراضي 
واملؤسسات االعالمية والثقافية يف مدينة مشهد وابقي حمافظات البالد. خاض رئيسي االنتخاابت 
الرائسية السابقة، لكنه حصل على 38 يف املائة من األصوات، وترك األمر للرئيس احلايل حسن 
روحاين. مث عّينه آية هللا خامنئي رئيساً للقضاء اإليراين. إبراهيم رئيسي هو صهر آية هللا علم اهلدى، 

إمام اجلمعة املتطرف يف مشهد.
يرى املراقبون السياسيون اإليرانيون أن رئيسي هو أحد املرشحي الرئيسيي للقيادة بعد آية هللا 
خامنئي. حيظى الرئيسي بدعم قوي من أهم مؤسسات الدولة، خاصة تلك التابعة آلية هللا خامنئي، 
وقد دعمته ولفرتة طويلة قبل االنتخاابت املؤسسات التابعة للمرشد االعلى مثل اإلذاعة والتلفزيون 
بعضا من مرشحي  ان  مراقبون  الثوري. ويرى  للحرس  التابعة  والوكاالت  اإلعالم  الرسي ووسائل 
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االنتخاابت احلالية من املمكن ان ينسحبوا من سباق الرائسة لصاحله حىت يوم االنتخاابت. لدى 
رئيسي اآلن فرصة أفضل للفوز من أي مرشح آخر، ابلنظر إىل أن عددا كبريا من اإليرانيي سيقاطع 
االنتخاابت وفقا الستطالعات الرأي املوثوقة، وايضا ابلنظر اىل أن معظم القواعد الشعبية احملسوبة 
على اجلماعات األصولية لديها إمجاع على دعمه كمرشح هنائي. وإذا مت انتخابه رئيًسا للجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية يف هذه االنتخاابت فيجب عليه االستقالة من رائسة القضاء ويف حالة وفاة أو 

استقالة خامنئي ستكون لديه الفرصة األفضل يف أن يصبح زعيًما إليران. 
املرشح اآلخر هو أمري حسي قاضي زاده اهلامشي )مواليد 1971( هو طبيب وسياسي 
إيراين أصويل. ينتمي قاضي زاده اهلامشي إىل جيل جديد من األصوليي اإليرانيي الذين يتحدثون 
علناً وبقوة ضد اإلصالحيي اإليرانيي وأنصار العالقات مع الغرب، وهو بذلك يعد أكثر تطرفاً من 
اجليل السابق. شغل منصب ممثل مدينة املشهد يف الربملان ألربع فرتات انتخابية وكان يف السابق 
النائب األول لرئيس الربملان. ويعد قاضي زاده اهلامشي شخصية قليلة الشهرة يف اجملتمع اإليراين 
ومعروف يف السياسة الداخلية اإليرانية آبرائه املتطرفة. ويعتقد بعض املراقبي ان قاضي زاده اهلامشي 

لن يكمل السباق حىت هناية االنتخاابت وسيتنحى لصاحل إبراهيم رئيسي.
القادة من  واملرشح اآلخر هو علي رضا زاكاين )مواليد 1965( سياسي أصويل، وأحد 
املستوى املتوسط   يف احلرس الثوري خالل احلرب اإليرانية العراقية. يف السنوات اليت تلت احلرب، 
أصبح رئيًسا ملنظمة الباسيج الطالبية، وهي حلقة الوصل بي احلرس الثوري وطالب اجلامعات. بعد 
ذلك، بصفته انشطًا سياسًيا اصوليا ومتطرفًا، انتخبه أهايل طهران وقم عدة مرات لعضوية الربملان. 
وبصفته ممثاًل ملدينة قم، يشغل حالًيا منصب مدير مركز البحوث الربملانية. يف السنوات األخرية، 
اعُترب أحد أكثر املعارضي صراحة لإلصالحيي اإليرانيي. يعتقد بعض املراقبي السياسيي أنه ميکن 

ان ال خيوض املنافسة ضد إبراهيم رئيسي وسيتنحى لصاحله قبل موعد االنتخاابت.
سعيد جليلي )مواليد 1965( سياسي أصويل ودبلوماسي إيراين كبري. طالب دكتوراه يف 
جامعة االمام الصادق حاليا وهي جامعة أتسست لتدريب الكادر اإليديولوجي يف مجهورية إيران 
العراقية، تطوع للذهاب إىل  أنه يدّرس يف هذه اجلامعة. خالل احلرب اإليرانية  اإلسالمية. كما 
ساحة املعركة وفقد إحدى ساقيه. عمل بعد احلرب يف أعلى مستوايت وزارة اخلارجية، وكذلك يف 
مكتب آية هللا خامنئي يف جمال العالقات الدولية. خالل رائسة حممود أمحدي جناد، ترأس اجمللس 
األعلى لألمن القومي اإليراين وترأس فريق التفاوض النووي اإليراين مع الغرب. ومل تتقدم املفاوضات 
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بي إيران والغرب يف عهده بل اعقب ذلك إصدار عدة إداانت دولية ضد إيران فضال عن فرض 
العديد من العقوابت. ترشح جليلي للرائسة قبل مثاين سنوات وحظي أبربعة ماليي صوت فقط. 
ويعتقد بعض املراقبي أنه لن يرتشح حىت هناية االنتخاابت، وسيتنحى لصاحل السيد إبراهيم رئيسي 
بعد أن وعد ابنتخابه وزيرا للخارجية أو رئيًسا للمجلس األعلى لألمن القومي يف احلكومة املقبلة.

حمسن رضائي )مواليد 1954( هو سياسي وقائد عسكري إيراين. بعد عامي من اندالع 
احلرب العراقية اإليرانية، مت تعيينه قائًدا للحرس الثوري اإلسالمي أبمر من آية هللا اخلميين، وهو 
املنصب الذي شغله ملدة 16 عاًما. لذلك يُعرف أبنه أحد أهم قادة إيران يف احلرب مع العراق. 
بعد تركه احلرس الثوري اإليراين، دخل يف األنشطة التنفيذية ويعمل حالًيا كسكرتري جمللس تشخيص 
مصلحة النظام. وال يزال لديه عالقات وثيقة مع طيف من قوات احلرس الثوري اإليراين. يدّرس 
حاليا ايضا يف جامعة اإلمام احلسي التابعة للحرس. إنه ليس شخصية مشهورة بقوة يف االوساط 
السياسة اإليرانية وخاض االنتخاابت الرائسية اإليرانية ثالث مرات حىت اآلن ، لكنه فاز بنسبة 10 

يف املائة فقط كحد أقصى من األصوات.
حمسن مهرعلي  زاده )مواليد 1956( سياسي إصالحي من أصل تركي ومقيم يف أذربيجان 
وإيران. يف احلكومة االصالحية األوىل يف عهد خامتي كان حمافظا خلراسان، ويف حكومته الثانية، كان 
انئب الرئيس ورئيس منظمة الرايضة والشباب. لبعض الوقت، كان انئب الرئيس التنفيذي إلحدى 
والتحديث  الصناعية  التنمية  ملنظمة  التنفيذي  اجمللس  وعضو  اإليرانية  السيارات  تصنيع  شركات 
اإليرانية. يف حكومة حسن روحاين، شغل منصب  الذرية  الطاقة  منظمة  رئيس  إيران وانئب  يف 
حمافظ اصفهان لفرتة قصرية. وعلى الرغم من أنه يعترب سياسًيا إصالحًيا، إال أنه لن حيظى بدعم 
اإلصالحيي يف هذه االنتخاابت، نظرًا ألن اإلصالحيي أعلنوا رسًيا أهنم لن خيوضوا االنتخاابت. 
ويبدو أن مهر علي زاده يعتمد على أصوات الناطقي ابللغة الرتكية يف املقاطعات الشمالية الشرقية 

من إيران يف سباق الرائسة.
عبدالناصر مهيت )مواليد 1957( سياسي واقتصادي إيراين. يشغل حالًيا منصب حمافظ 
البنك املركزي اإليراين وأستاًذا بكلية االقتصاد جبامعة طهران. منذ بداية الثورة وحىت اآلن، شغل 
والرئيس  اإليراين،  املركزي  التأمي  والتلفزيون، ومدير  اإلذاعة  هليئة  السياسي  النائب  مثل  مناصب 
اللجنة االقتصادية للمجلس األعلى لألمن  للبنك الوطين اإليراين. كما كان عضًوا يف  التنفيذي 
القومي لبعض الوقت. يعرف مهيت أبنه تكنوقراط ومقّرب من اإلصالحيي. وهو أقل شهرة يف جمال 
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السياسة العامة يف إيران. يف هذه االنتخاابت، سيحاول تقدمي نفسه كخبري اقتصادي مستقل.
ردود الفعل على رفض أهلیة والسیناريوهات املقبلة

كانت ردود الفعل شرسة على رفض الغالبية العظمى من الناخبي املسجلي يف االنتخاابت 
الرائسية اإليرانية. مبا أن معظم املرفوض ترشحهم كانوا من كبار املسؤولي يف اجلمهورية اإلسالمية يف 
املاضي واحلاضر، كان هناك رد فعل قوي على هذا القرار بي مجيع الفئات االجتماعية والسياسية. 
يعتقد النقاد أن أعضاء جملس صيانة الدستور يعتزمون منع أي منافس من الرتشح ضد السيد إبراهيم 
رئيسي، وابلتايل ضمان وصول رئيسي إىل رائسة إيران. كما حذروا من أن هذا من شأنه أن يقلل 

بشكل كبري من إقبال الناخبي على التصويت.
وكان من بي احملتجي ضد رفض أتييد الغالبية العظمى من املرشحي عدًدا من مراجع الدين 
يف قم ورجال الدين واخلطباء رفيعي املستوى وأعضاء سابقي يف جملس صيانة الدستور ورئيس جممع 
تشخيص مصلحة النظام السابق وحىت عضًوا يف جملس صيانة الدستور حاليا. يف غضون ذلك، 
طالب عدد كبري من املواطني املرشد األعلى للثورة ابلتدخل وإصدار أمر إبعادة النظر يف قرار جملس 
صيانة الدستور إن كان ابلفعل معارضا هلذا السلوك الذي يعّد حتداي جلمهورية النظام وحتديدا مسبقا 
لنتيجة االنتخاابت. لكن بعد أايم قليلة، اتضح أن املرشد ليس لديه مثل هذه النية، فبعد لقائه 
نواب الربملان صرّح أن “جملس صيانة الدستور نّفذ واجباته بدقة”، وبذه الطريقة ، أظهر آية هللا 

خامنئي أنه يدعم املسار الذي يؤدي إىل انتخاب السيد إبراهيم رئيسي. 
لو كانت االنتخاابت قد حضرها مرشحون أصوليون وإصالحيون ومعتدلون، لكان اإلعالن 
االنتخاابت،  إقبال كبري يف  أدى إىل  احلالية قد  العاملية  إيران والقوى  املفاوضات بي  نتيجة  عن 
إىل جانب نقاشات انتخابية ساخنة. ويف هذه احلالة، كان من املتوقع فوز مرشح اصالحي او 
معتدل يف االنتخاابت الرئياسية. لكن يف الوقت احلايل، هناك منافسة فقط بي املرشحي احملافظي 
من  االنسحاب  إىل  سيضطرون  املرشحي  هؤالء  بعض  أن  ايضا  يظهر  املقابل،  يف  االصوليي. 

االنتخاابت لصاحل إبراهيم رئيسي. 
يف مثل هذه االنتخاابت اليت جترى دون منافسة تذكر ومن دون حضور املعارضة السياسية 
ويف ظل اجواء االحباط السائدة يبدو أن إبراهيم رئيسي كما يف فرتة االنتخاابت السابقة، سيكون 
قادرًا على الفوز بنسبة 20 إىل 25 يف املائة من الناخبي املؤهلي، اال ان هذه املرة سيكون ذلك 
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كافيا ابلفوز ابلرائسة بامش كبري نظرا ملقاطعة الناس لالنتخاابت. وهكذا ال بد من القول اليوم 
وقبل 3 اسابيع من موعد االنتخاابت إنه ربح مباراة دون منافسة. ومن املؤكد أن مثل هذه احلكومة 
اليت أتيت نتيجة انتخاابت ال يشارك با سوى ربع الناخبي ستفتقر إىل الشرعية الشعبية وإمكانية 

التخطيط لدولة ال يريد اغلبية الناس املشاركة يف حكومتها.


