
 نتائج االنتخابات اإليرانيةقراءة في  :ودالالت مؤشرات

 شهدت 

شهدت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية عقد انتخابات كل من مجلس الشورى ومجلس 

ة، تباينت اآلراء حول نتائج االنتخابات النهائيقد ، والماضيفبراير  نهاية شهرالخبراء في 

رانية السياسة اإليوكذلك كثرت التوقعات حول إمكانية ان تحدث هذه النتائج تغييراً في 

 اإلقليمية.

 النتائج النهائية: مؤشرات 

 مؤشرات، منها ما يلي:دة نتخابات علالظهرت النتائج النهائية أ

من الذين يملكون حق التصويت في  %26بلغت نسبه المشاركة حوالي  (1

، في حين %05االنتخابات، حيث شهدت نسبه المشاركة في طهران حوالي 

المقاطعة في أحياء جنوب طهران الفقيرة، احتجاجاً على عدم تحسن ارتفعت نسبه 

ن أعلكما  ،م إبرام االتفاق النووي مع الغربأوضاعهم االجتماعية حتى اآلن برغ

امرأة  11مرشحاً، بينهم  661رئيس لجنه االنتخابات في وزارة الداخلية انتخاب 

دات في المجلس في الدورة االولي، غالبيتهن من اإلصالحيين مقابل تسع سي

 المنتهية واليته جميعهن من المحافظين. 

ربون ظون والمقحصل المحاف، فقد ج انتخابات مجلس الشورى اإلسالمينتائبشأن  (6

مقعداً،  50حصل اإلصالحيون والمعتدلون على ، في حين مقعد 151منهم على 

حيث حصلت قائمة "امل" المؤيدة للرئيس حسن روحاني على المقاعد الثالثين 

وهو ما يدل وجود حالة من االعتراض علي سياسات  ن،في العاصمة طهرا

وتوجهات المتشددين طوال الفترة الماضية خاصة في العاصمة طهران )شمال 

طهران( باعتبارها األعلى من ناحية التعليم واألوضاع االقتصادية واالجتماعية 

خاصة في منطقة، ولم يكن يحظى اإلصالحيون الذين قاطعوا االنتخابات 



 655سوى علي ثالثين مقعدا في البرلمان مقابل حوالى  6516ية في التشريع

مقعد، إلى  11كما حصل المستقلون على ، ظين في البرلمان المنتهية واليتهللمحاف

جانب أربعة محافظين معتدلين كانوا مدعومين من اإلصالحيين، وخمسة ممثلين 

 لألقليات الدينية.

كميلية من االنتخابات في شهر ابريل القادم، سوف يتم اجراء الدورة الثانية أو التو

 مقعداً. 25سيدات، على  5مرشحاً، بينهم  111ليتنافس 

حصدت قائمة مدرسي حوزة فقد ، نتائج انتخابات مجلس الخبراءبخصوص أما  (1

فازت ب  من مقاعد مجلس الخبراء أي %50قم المقربة للمحافظين ما يقارب 

إقصاء شخصيتين شهدت هذه االنتخابات ، كما مقعد 11ل مقعدا من أص 22

محافظتين هامتين من عضوية مجلس الخبراء عن دائرة طهران، هما رئيسه 

فازت القائمة ، وي وآية هللا محمد تقي مصباح يزديالحالي آية هللا محمد يزد

 10المدعومة من قبل اإلصالحيين ورئيس مجمع تشخيص النظام رافسنجاني ب 

تصدر الرئيس اإليراني  مقعد في العاصمة طهران، حيث 12مقعدا من أصل 

اإلصالحي السابق أكبر هاشمي رفسنجاني قائمة الفائزين، تبعه المحافظ محمد 

 إمامي كاشاني، فيما حل الرئيس اإليراني حسن روحاني ثالثا.

انتخب الرئيس الحالي لمجلس صيانة الدستور آية هللا أحمد جنتي لعضوية كما 

تم انتخاب عدد من الشخصيات و ،راء، رغم حلوله في المركز األخيرمجلس الخب

الدينية المحافظة في المحافظات األخرى، بعيداً عن العاصمة طهران وهو ما قد 

يعول عليه التيار المحافظ بدعم من الحرس الثوري اإليراني، ومن بين هؤالء، 

آية هللا أحمد خاتمي في كرمان )جنوب(، وآية هللا سيد محمود هاشمي شاهرودي 

شمال شرق(، وأيضا رئيس السلطة القضائية آية هللا صادق في خراسان رضوي )

 الريجاني في مازندران )شمال(.

 



 :دالالت نتائج االنتخابات

إلى عدد من المالحظات والدالالت التي  اإلشارة بعد استعراض نتائج االنتخابات، يمكن

 حملتها تلك النتائج، والمتمثلة فيما يلي:

نجاح عدد من المتشددين او المحافظين علي لوائح  تاظهرالنتائج ن أ (1

ب في ذلك هو رفض ترشيح حوالي نصف ، ويمكن ارجاع السباإلصالحيين

المرشحين للبرلمان من اإلصالحيين، لذلك اضطروا الي اكمال لوائحهم االنتخابية 

بوجوه محافظة، وهو ما أتاح الفرصة لهم للفوز علي لوائح المعتدلين 

واالصالحين، ومنهم ستة من الفائزين بمقاعد برلمانية يفترض أنهم من المعتدلين، 

نجف ابادي، وهو وزير  - قربانلي ضريين بتشددهم منهم ولكنهم معروف

استخبارات سابق ويشتبه بتورطه بتصفية عدد من الناشطين والمثقفين المعارضين 

وزير استخبارات سابق آخر من  ومحمد ريشاريللجمهورية اإلسالمية، 

الذي سبق ان دعا  وكاظم جاللي، علي موحدي كرمانيالمتشددين، عالوة علي 

حكم اإلعدام بحق مير حسين موسوي ومهدي كروبي القياديين البارزين  إلنزال

، ورجل الدين يوسف طبطبائي نجاد، الذي 6555في "الثورة الخضراء" عام 

سبق ان دعا الى ممارسة العنف بحق اإليرانيين، ممن ال يلتزمون بالزي اإلسالمي 

ظ فاز على لوائح كمحاف محمد امامي كشانيفي االماكن العامة، باإلضافة الي 

 المعتدلين في مجلس الخبراء.

أظهرت نتائج االنتخابات تعدد وتنوع التيارات السياسية في إيران، فلم تعد  (6

ابات حيث تنافست في هذه االنتخ المنافسة بين التيار المحافظ والتيار اإلصالحي،

ثالثة تيارات رئيسية وهو التيار المحافظ الذي يضم األصوليين، والتيار 

إلصالحي ويضم إصالحيين ومحافظين أقل تطرفاً، مقارنة بالمحافظين في التيار ا

األول، وتيار االعتدال الذي يتزعمه هاشمي رفسنجاني ويقال عنه التيار 



البراغماتي، ويضم أيضاً إصالحيين ومحافظين، بالتالي فان المحافظين أصبحوا 

 يتواجدون في التيارات السياسية المختلفة.

ً مثل مجلس أكدت اال (1 نتخابات االيرانية هيمنة المؤسسات غير المنتخبة شعبيا

ظراً ، نصيانة الدستور على المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان ومجلس الخبراء

لدور مجلس صيانة الدستور بدءا من التصديق على أهلية المرشحين، وصوالً الي 

و ما يدل على البت في القوانين الصادرة من مجلس الشورى اإلسالمي، وه

 أصبحت ىيران، حتإر المحافظ علي مقاليد السلطة في استمرار هيمنه التيا

 يران أداة يستخدمها النظام لكسب المشروعية.إاالنتخابات في 

صعوبة حصول اإلصالحيين أو المعتدلين أو البراغماتين على أغلبية المقاعد في  (1

أكبر من المقاعد مقارنة  ، ولكن قد يحصلون على عددتلك االنتخابات المزدوجة

باالنتخابات الماضية، كما سترتفع نسبة تمثيلهم في مجلس الخبراء، لكن لن 

 يحصلوا على األغلبية.

أن التركيبة السياسية الحالية لمجلس الخبراء ستزيد من تعقيدات المشهد السياسي  (0

شكالً م ، خاصة بالنسبة للمرشد األعلى خامنئي، نظراً الن المجلس لم يعدالداخلي

من كتله سياسية واحدة بل أصبح يتشكل من عدة كتل سياسية في ظل خسارة اهم 

 الوجوه المحافظة في االنتخابات األخيرة.

على الرغم من حصول التيار اإلصالحي خالل انتخابات مجلس الخبراء على  (2

اال انهم لم يتمكنوا من تحقيق ارقام كبيرة على مستوي كافة األصوات في طهران، 

 قية المدن األخرى التي اكتسح فيها المحافظون مثل مدينه قم.ب

 

 

 



 :الثالثة تحدياتالروحاني و

اتباع  ةخالل الفترة المقبلسيحاول الرئيس اإليراني حسن روحاني  ،بعد انتهاء االنتخابات

ضمان لفكرة التغيير التدريجي والتوافقات السياسية في المرحلة القادمة  ىسياسة تعتمد عل

 ةالثثروحاني التعامل مع  لكن ذلك إنما يعني أن علىتجديد مدته الرئاسية لدورة ثانية، 

 :بشكل رئيسي، وهي تحديات

يتعلق بمدي مصداقية تحقيق وعوده بتحسين األوضاع االقتصادية  ألولالتحدي ا (1

ين بعض المناطق بشكل عام في إيران، في ظل وجود حالة من عدم الرضا ب

ادة من رفع العقوبات يران، وشعور هذه المناطق بعدم االستفإاألكثر فقراً في 

 يران.إالدولية عن 

ن الرئيس حسن روحاني لطمأنه المحافظييتعلق بما يمكن ان يقوم به  التحدي الثاني (6

واصحاب المصالح الخاصة المستفيدة من االقتصاد اإليراني المغلق جراء 

 العقوبات المفروضة.

يتعلق بما يمكن ان يقدمه الرئيس روحاني للتيار اإلصالحي الحقيقي  التحدي الثالث (1

عن  الفراجفي إيران، خاصة فيما يتعلق بتحقيق عدد من المطالب، وعلى راسها ا

 .ين، وتقليل الرقابة على المعارضةالمعتقلين السياسي


