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جري إيران انتخاباتها التشريعية النتخاب مجلس الشورى اإليراني في دورته الحادية ست   ،وسط توقعات بنسب مشاركة متدنية

قصاء التي . وتأتي هذه االنتخابات مصحوبة بنقد سياسي داخلي بشأن عملية اإل2020شباط فبراير/ 21يوم الجمعة  ،عشرة

ك ضمن الصالحيات والذي دافع عن نفسه بأنه تحر  يمارسها مجلس صيانة الدستور بحق مرشحي التيار اإلصالحي، 

عدة في عالقات إيران وسط تراجع اقتصادي كبير، وأزمة متصاكما تجري هذه االنتخابات  ،الممنوحة له بحكم القانون

والعربية السعودية. وفيما توصل األصوليون إلى قائمة موحدة  الخارجية خاصة العالقة مع الواليات المتحدة األميركية

ويراهنون على انحياز الناخب  ةبصعوبة يتحرك اإلصالحيون رغم شكواهم من قلة عدد مرشحيهم بصورة أكثر تنظيمي

 اإليراني إلى مرشحيهم. 

 

رات السابقة، وبصورة مغايرة للد ،طهران ،من المالحظ غياب الدعاية االنتخابية بشكلها التقليدي من شوارع العاصمةوكان 

وسائل التواصل إلى  متجهينفقد انتقلت الدعاية من الشوارع إلى المجال االفتراضي وعزف المرشحون عن الفتات الشوارع 

 .(2ا للتصويت)مليون نسمة حماس   13ي يصل سكانها بدي مواطنو المدينة التي   وال .(1)االجتماعي

 

تستعرض هذه الورقة آخر القوائم االنتخابية التي ستشارك في االنتخابات والتوقعات بشأن نسب المشاركة وسلوك الناخبين 

 اإليرانيين. 

 

 

 )الجزيرة(
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 اآلف مرشح 7مليون ناخب وأكثر من  57أكثر من 

 

ا، منهم ناخب   159ا وألف   918مليون و 57المواطنين الذين يحق لهم االنتخاب  مجموعن إ :تقول أرقام مجلس صيانة الدستور

 ا،شخص   16033للترشح  امن النساء، وبلغ عدد جميع الذين تقدمو امليون   28زيد عن ي من الرجال وما امليون   29يزيد عن  ما

مرشحة. وتوضح  782ا من الرجال فيما بلغ عدد المرشحين من النساء مرشح   6375ا، منهم مرشح   7157وتم قبول ترشيح 

 1021مرشحين، فيما يحمل  5308األرقام أن النسبة األغلب من المرشحين ممن يحملون درجة الماجستير وبلغ عددهم 

صحاب التعليم أيحملون درجة البكالوريوس واثنان فقط من  404ا وا حوزوي  ممن تلقوا تعليم   422و ها درجة الدكتورامرشح  

 .(3المهني)

 

ا، وجاءت موزعة عام   40وجاءت الفئات العمرية للمرشحين، لتعكس أن الفئة األكبر من المرشحين ممن تقل أعمارهم عن 

 لتالي:كا

 .امرشح  (2523)  40-30بين 

 .امرشح   (2390)  50-41بين 

 .امرشح  (1827)  60-51بين 

  .امرشح  (412)  اعام   60ـفوق ال

 

رشد الثورة لم (4)فتوىإعادة نشر  تقبلوا على التصويت، وجرتتصاعد الدعوات للمواطنين لي   ،ومع اقتراب موعد التصويت

مرشد الثورة المواطنين على  ا في تضعيف النظام اإلسالمي. وحث  اإلسالمية، تقول بحرمة وضع ورقة بيضاء إذا كان سبب  

لهي يمكنها حفظ عزة الجمهورية اإلسالمية إنها "نعمة وامتحان إ :وقال ،(5)اا عام  جهاد  واعتبرها االنتخابات في التصويت 

https://www.isna.ir/news/98112820994/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
https://www.yjc.ir/fa/news/6090934/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7251734/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
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وقال األمين العام  وتقوية البالد وحفظ وحدتها ومواجهة المؤامرات ضدها" إذا تمت بمشاركة الحد األعلى من المواطنين.

ا وإن ا تشريفي  ن االنتخابات في نظام الجمهورية اإلسالمية ليست أمر  إ :له بيانفي  ،آية هللا جنتي ،لمجلس صيانة الدستور

يمكنه  إرادة النظام تستند بصورة أساسية على رأي الناس. وأشار إلى أن مجلس صيانة الدستور لديه خطوط حمراء ال

مليئة  رسالةه أييد ترشيحه قد وج  الذي رفض مجلس صيانة الدستور ت ،علي مطهري ،تجاوزها ولن يتجاوزها. وكان النائب

مخطئون كان النظام سيكون أقوى بدون  بالنقد إلى آية هللا جنتي، قال فيها: أنتم تعتقدون أنكم بذلك تحافظون على النظام، أنتم

 قراراتكم هذه. 

 

 األطياف واألحزاب المشاركة في االنتخابات

 هي: ،عدد من التجمعاتتحت مظلة الطيف األصولي يمكن الحديث عن 

ل الدين ومجتمع مدرسي حوزة قم العلمية وحزب المؤتلفة وجبهة ن: ويضم مجتمع رجايين التقليديتيار األصولي .1

ا. ومن أبرز الشخصيات  سياسي  تشكيال   20يقرب من  ويتكون هذا التجمع مما "السائرون على خط اإلمام والقائد"

نصاريان وفاطمة رهبر والله أبراهيم إرضا مصباحي مقدم و المنضوية تحت هذا الطيف: مصطفى مير سليم وغالم

 .براهيم رسوليإافتخاري و

ومن أبرز شخصياته: محمد  ،قاليباف: ويضم جمعية التقدم والعدالة في إيران اإلسالمية ون الجدد ومؤيديتيار األصولي .2

 .جرلوأباقر قاليباف ومحسن بيرهادي وسعيد 

رض إيران وجمعية أزب وجمعية شباب الثورة وح "المعمرون الشباب"تيار جبهة التقدم والرفاه والعدالة: ويضم جمعية  .3

حماة الثورة اإلسالمية وحزب الحقيقة وحزب الوحدة والفكر اإلسالمي ومجتمع زينب ومركز المهندسين. ومن أبرز 

 .عظم حاجي زادهأحسن بيادي وشهاب الدين صدر ومحمد نور ومهدي صادق و :شخصياته

محمد تقي مصباح يزدي ومن أبرز شخصياتها مرتضى  تيار الثبات: ويضم جبهة ثبات الثورة اإلسالمية ويتزعمها آية هللا .4

 .رضا زاكاني ومهدي هاشمي وفاطمة آليا وحميد رسايي قاتهراني وعليأ

محمود  ،ويقوم على قيادتها الرئيس اإليراني السابق، )الفريدة(" تيار "الربيع" ومؤيدو أحمدي نجاد: وتضم جبهة "يكتا .5

محمد طريقت منفرد ورضا تقي بور وسيد  :ومن أبرز شخصياتها ،يئبقا وحميد ،يئسفنديار رحيم مشاإو ،أحمدي نجاد

 .محمد حسيني وفاطمة جوادي

 

را التقدم بقائمة موحدة "جبهة تحالف القوى الثورية" وجبهة الثبات قر   وبعد صراع معلن بين الكتلة األكبر من التيار األصولي

وبالنظر إلى مستويات الخالفات التي حكمت  ،لكن .هذه االنتخاباتتحت اسم "قائمة الوحدة"، مما يرفع من حظوظ التيار في 

يستمر خالل يوم االنتخابات.  ا قد الالنقاشات بين الجانبين خالل األيام الماضية تبقى الخشية قائمة من أن يكون هذا التوافق هش  

 محمد باقر قاليباف. ،ئاسي المنسحبوتركزت الخالفات بصورة أساسية على الشخصية التي تتقدم الالئحة وهي المرشح الر

ا، وتسعى اسم   30قدم الئحة في طهران تتضمن الذي  ،"المطالبون بالعدالة" ويبرز في هذه االنتخابات بصورة واضحة تيار

ا داخل المجلس وترفع شعارات تعيد إلى األذهان الشعارات األولى التي رفعها أحمدي نجاد خاصة في مختلف  ا ألن تكون صوت  

تها اوإن كانت تلتقي بشعار ،وفي مقدمتها تحقيق العدالة ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية. ولكن ،دورته الرئاسية األولى

صرار أحمدي نجاد على مخالفة توصية مرشد الثورة إمع الطروحات األحمدي نجادية إال أن الخالف بينهما جاء بعد 

 قبل أن يرفض مجلس صيانة الدستور طلبه ويبعده عن المنافسة.  ،2016عام  ،لالنتخابات الرئاسية هاإلسالمية وترشح

 

 موقف من االنتخابات ضمن التالي:فيمكن تقسيمها وفق ال ،أما مظلة الطيف اإلصالحي

https://www.irna.ir/news/83552609/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://www.tabnak.ir/fa/news/959229/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%8F%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%B2-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://cdn.isna.ir/d/2020/01/28/0/61553015.png
http://edalatkhahaniran.com/catn/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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ويضم المجلس األعلى لإلصالحيين وحزب كوادر البناء وحزب الثقة الوطنية واتحاد تيار المشاركة المشروطة:  .1

 .لياس حضرتيإمحمد رضا عارف وغالم كرباسجي و :المعلمين المسلمين، ومن أبرز شخصياتها

مجمع المؤثرين وبعض التجمعات النسوية واتحاد األساتذة ويضم اتحاد األمة و تيار الميل إلى عدم المشاركة: .2

 .مامإعلي شكوري راد وجواد  :ومن أبرز شخصيات هذا التيار ،يينحواألطباء اإلصال

ومن أبرز شخصياته:  ،ويضم حزب "حكم الشعب" وبيت العمال وحزب النداء المشاركة تحت كل الظروف: .3

 . رضا محجوب وصادق خرازي مصطفى كواكبيان وعلي

ن يشاركون في قائمة شبه موحدة تحت اسم "من أجل إيران"، ويراهنون على تماسك ين اإلصالحيإ :يمكن القول ،وبشكل عام

 جبهتهم مقارنة بمنافسيهم. 

 ماذا عن المستقلين؟

ا في طهران يتقدمها رامين مهمان برست الناطق اسم   30ـعلى مستوى إيران، قائمة ب قائمة موحدةيشارك المستقلون في 

 باسم وزارة الخارجية خالل فترة أحمدي نجاد.

 

 توقعات  :نسب المشاركة

محمد  ،يتحدث عالم االجتماع اإليراني ب توقعه.إن محاولة استشراف نتائج االنتخابات في إيران هي محاولة لتوقع ما يصع

حيث يكون لدى الفاعلين هدف   (Collective action)عن االنتخابات في إيران ضمن مفهوم الفعل الجمعي، (6)آقاسي

 .بالسبب الذي يجعل الناس يشاركون في أي فعل جمعيمركزي جمعي يسعون لتحقيقه. ويرى أن ذلك مرتبط بسؤال يتعلق 

ويتركز  .يتلخص بالضغط االجتماعي :خص بالفائدة المتحققة لهم نتيجة هذا الفعل، والثانيليت :جواب من شقين، األول ،ولذلك

 الجواب األول بطروحات علماء االقتصاد فيما يتركز الجواب الثاني في طروحات علماء االجتماع.

 

مثل مواجهة الكوارث  ،نسانيةإجمعية جاءت متعددة ومتنوعة، بعضها حمل عناوين  ن بعد الثورة اإلسالمية أفعاال  يراإشهدت 

حياء ذكرى إأبرز أمثلته مسيرات  ،ا تكرر حدوثها سياسي  الطبيعية كالزالزل والسيول وغيرها، وبعضها اآلخر جاء ثوري  

نتصار الثورة اإلسالمية، والتشييع المليوني لجنازة قاسم سليماني. الاألربعين حياء الذكرى الحادية وإالثورة وآخرها مسيرات 

 ،2018عام  ،يرانية عدةإيران في فترات زمنية مختلفة ومنها االحتجاجات التي شهدتها مدن إوتأتي االحتجاجات التي شهدتها 

 جية. الطبيعة السياسية االحتجا يبوصفها أمثلة على الفعل الجمعي ذ ،2019وكذلك 

 

ويمكن تصنيف االنتخابات في إيران ضمن دائرة الفعل الجمعي وذلك بالتركيز على السلوك السياسي واالنتخابي للناس ونوع 

ويأخذ شكله قبل وأثناء وعقب الفعل االنتخابي. وبالنظر إلى االنتخابات في إيران ، الفعل الجمعي المرتبط بعملية االنتخاب

استعصاء التفسير  ا بحالة منا وعلى الدوام كان محاط  ك يمكن بحثه والنقاش حوله لكنه أيض  ضمن عنوان الفعل الجمعي فذل

مكانية بناء توقعات بشأن االنتخابات إالبعض على القول ب فاجأت النتائج الباحثين والمحللين، خاصة، ومع ذلك يصر   ا ماوكثير  

 في إيران.  

 

الذي  ي،کدخداي يعل عباس ،للناطق باسم مجلس صيانة الدستور لمؤتمر الصحفيوبرز الحديث عن نسب المشاركة في ا

 ا بصورة مماثلة. وتوقع أن تأتي هذه الدورة أيض  % 50ن نسب المشاركة خالل الدورات السابقة لم تكن أقل من إ :قال

 

أن تصل نسبة المشاركة  ،جراء االنتخاباتإسبوع من أوأعلنت نتائجه قبل أجرته جامعة طهران  ،(7)استطالع رأيويتوقع 

ع حالة عالية من عدم الرضا بين المواطنين تجاه األوضاع %، وأبدى المشاركون في االستطال24.2في مدينة طهران 

https://www.isna.ir/news/98113022554/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ،نهم غير راضين عن أوضاع البالد. ويرى أحمد نادريإ% من سكان طهران 81وقال  ،ة وأداء مجلس الشورىاالقتصادي

ا إلى تناد  وذلك اس تأن نسبة المشاركة قد ترتفع يوم التصوي ،رئيس مركز األبحاث والتحقيقات االجتماعية في جامعة طهران

  تجارب سابقة. 

 

عن أن  ،2020جري خالل شهر يناير/كانون الثاني وأ   ،يسباإمؤسسة أجرته  ،تحدث استطالع آخر ،وقبل هذا االستطالع

% 44.2قال بينما ، %27فظة طهران % وفي محا21 نسبة األشخاص المستعدين للمشاركة في االنتخابات في مدينة طهران

 من سكان محافظة طهران إنهم لن يصوتوا في االنتخابات البرلمانية على اإلطالق.

 

 خالصة

كانت االنتخابات قضية مركزية في الجمهورية اإلسالمية، ولم تخل أي من العمليات االنتخابية السابقة من أحداث  ،على الدوام

ا، ومع الحديث عن نسب مشاركة منخفضة ها، وهو ما ينطبق على هذه االنتخابات أيض  مسير ىرت علسياسية رافقت وأث  

ا إلى استطالعات الرأي إال أن التجارب السابقة تؤشر على سلوك مختلف لإليرانيين يوم االنتخاب وعند صندوق استناد  

 ا على توجهات المواطنين. ا مهم  وستكون نتائج هذه االنتخابات مؤشر   الرأي.

 

ا ن الواضح أن الطيف األصولي الواسع توصل إلى الئحة موحدة بعد صدام علني داخل صفوفه لكن هذا االتحاد يبدو هش  وم

ليتجاوز  تها ليضمن فوز قائما مدروس  ا انتخابي  ا ويقدم سلوك  فيبدو متماسك   ،يحصالبالنظر إلى عمق الخالف، أما التيار اإل

غفال حضور القائمة المستقلة التي ستؤثر في تركيبة إيمكن  صيانة الدستور. وال معضلة تقليص عدد مرشحيه من قبل مجلس

 المجلس القادم ومعركة رئاسته. 

 

 المراجع

  .2020شباط فبراير/ 18من مالحظات سجلتها الباحثة من مدينة طهران بتاريخ  (1)

ق مختلفة من مدينة طهران )انقالب، فردوسي، تجريش، سعادت(، ويحتل العامل االقتصادي المرتبة األول من مالحظات الباحثة خالل حديثها مع المواطنين اإليرانيين في مناط  (2)

   .في سبب العزوف عن المشاركة

، 1398بهمن  29يسناء، إاء ة أنبميانگين سنی وتحصيالت نامزدهای انتخابات مجلس يازدهم )الفئات العمرية والمستوى التعليمي لمرشحي انتخابات المجلس الحادي عشر(، وكال (3)

 https://rb.gy/jnjcob، (2020شباط فبراير/ 19)تاريخ الدخول: 

، (2020شباط فبراير/ 19)تاريخ الدخول: ، 1396ارديبهشت  27رأي الورقة البيضاء(، )هو حكم القائد بشأن  ما حکم رهبر انقالب درباره "رای سفيد" در انتخابات چيست؟ (4)

https://bit.ly/2HEF1ip  

 29، شگاه خبر نگاران جوانرهبر انقالب: انتخابات يک جهاد عمومی است/ رأی دادن يک وظيفه شرعی است )قائد الثورة: االنتخابات جهاد عام والتصويت واجب شرعي(، با( 5)

  ly/3bOj5PPhttps://bit.، (2020شباط فبراير/ 19)تاريخ الدخول: ، 1398بهمن 

وكالة  (،مكانية تصور )مواقف( الناس والقابلية الستشراف انتخابات المجلس الحادي عشرإ)عدم " بينی پذيری انتخابات مجلس يازدهمتصورناپذيری مردم و پيش" محمد آقاسي،( 6)

  https://bit.ly/2HyUy3s، (2020شباط فبراير/ 18)تاريخ الدخول: ، 1398بهمن  28يسنا، إ

جرته جامعة طهران حول ظرسنجی دانشگاه تهران از شهروندان تهرانی درباره انتخابات مجلس، عملکرد شورای شهر و شرايط کشور )استطالع للرأي بين مواطني طهران أن( 7)

  t5whttps://bit.ly/38Is، (2020شباط فبراير/ 18)تاريخ الدخول:  1398بهمن  27أداء المجلس وأوضاع البالد(، موقع شفقنا، 

 

https://fa.shafaqna.com/news/889986/
https://rb.gy/jnjcob
https://bit.ly/2HEF1ip
https://bit.ly/3bOj5PP
https://bit.ly/2HyUy3s
https://bit.ly/38Ist5w

