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مل تتوقف مس�ة االنتخابات يف إيران منذ انتصار الثورة اإلسالمية قبل أكرث من اربع� عاما اىل اليوم. واملقصود من هذه  
إيران،   املفروضة عىل  الحرب  مثل  الداخلية  املتغ�ات  أن  داخل  و العقوبات،  و الحصار،  و اإلشارة  املختلفة يف  التحوالت 

الدويل املستوى  عىل  تغ�  ،اإلقليم  عليه   مل  يطلق  ما  الشعب.  عىل  االعت�د  يف  إيران  اختارته  الذي  املسار  هذا  يف 
الحديث الدينية باملصطلح  ان    ،بالد�قراطية  الرجوع اىل مرجعية    إيرانيعني  االنتخابات وعىل  التزمت االعت�د عىل 

ملسار باي من التحديات والتحوالت واملؤسسات األخرى. مل يتأثر هذا ا  الناس يف اختيار من �ثلهم يف املؤسسات الترشيعية
 سواء الداخلية او اإلقليمية والدولية وهذه مسألة باتت مالزمة لهوية الجمهورية اإلسالمية.

بلدان أخرى عريقة يف موضوع امل�رسة االنتخابية تدعي انها حريصة عىل الد�قراطية يف العامل    علو حاولنا املقارنة م
ية التي تعترب نفسها مسؤولة عن دعم الد�قراطية يف العامل وتبّرش بهذا االمر وتربر لنفسها  مثل الواليات املتحدة االمريك

 ان هذه الد�قراطية واجهت تحدي  تبّ� ي  ،التدخل يف شؤون الدول بعنوان ح�ية الد�قراطية او ح�ية حقوق االنسان
تعرّض مبنى الكونغرس لالحتالل وكان هناك خوف من حيث    كادت تنهار يف املواجهة ب� ترامب وبايدن. بل و صعب  

حرب أهلية، وحصل التسلم والتسليم تحت ح�ية الجيش وكان هناك مخاوف من عملية صدام واسعة، حيث ظهر 
هناك    إذاب عن تزوير يف االنتخابات.  وتحدث ترام  ،غ� عميقة  السالح يف الشوارع وبالتايل تب� ان هذه الد�قراطية

 .إيرانتاريخ االنتخابات يف و  االنتخابات االمريكيةفرق كب� ب� 

يف ظل مناقشات ومناظرات واستقرار داخيل وشعبي وتباين ب� القوى السياسية لكن هناك   تجري هذه االنتخابات اليوم
ات اإلرسائيلية التي اضطر اإلرسائيليون معها اىل اجراء أكرث من  أيضا باملقارنة مع االنتخاب.  توافق عىل اجراء االنتخابات

لتشكيل حكومة للكنيست  تهديدات   ،انتخابات  اليوم نسمع  الكيان.  لدى  داخلية حقيقية  ازمة  يدل عىل وجود  م� 
جوهر الد�قراطية الغربية يف الكيان ك  عىل الرغم من ان هناك من قدم  أمنية داخليةتخوفات  و   ،باللجوء اىل االغتياالت

 الرشق األوسط يف منطقة ليس فيها د�قراطية.

أي مقارنة اليوم ب� هذه الن�ذج سوف تكون يف مصلحة التجربة اإليرانية التي أّرصت عىل اجراء االنتخابات يف كل  
يف مرحلة التباين يف وجهات النظر ب� اصالحي� ومحافظ�،  و يف مرحلة البناء واالع�ل،    ،الظروف تحت ضغط الحرب

املالية واالقتصادية. هذا يعني ان توجه هذه االنتخابات هو جزء  إيران مرحلة تضييق الخناق عىل مؤسسات  إضافة اىل
ف والحضور الشعبي. يف الواليات املتحدة وطبيعة األهدا  ويختلف يف طبيعة امل�رسة  ،من نظام الجمهورية اإلسالمية

يف دعم    ،الرشكات العاملية  وتهيمن عىل تتحكم القوى املالية واملؤسسات الكربى التي تبيع السالح    ،عىل سبيل املقارنة
رشكات  اىل هذا االتفاق والخداع اإلعالمي الذي تحركه الالخاضع  وتوظف االعالم وبالتايل رأي الشعب    ،هذا الحزب او ذاك

 وهذا طبعا ليس جوهر الد�قراطية حتى يف الكتابات الغربية نفسها.  ،الكربى

ما هو متوقع من هذه االنتخابات، يختلف ب� الناخب اإليرا� وب� القوى اإلقليمية والدولية. بالنسبة للناخب اإليرا�  
االنتخابية املناظرات  قبل  سواء  الحظنا  املناظرات  ،ك�  اثناء  أ   ،او  االقتصادية هناك  األولوية  هي  نفسها  تفرض  ولوية 

الذي مل يرتك شيئا اال وفرض عليه    ،واالجت�عية بسبب العقوبات الطويلة التي تفاقمت يف عهد الرئيس األمرييك ترامب
عقوبات حتى عىل الرشكة التي تقوم بتصنيع لقاح لف�وس كورونا وعىل رئيس هذه الرشكة الذي كان يقوم باإلرشاف 

 عمل إلنتاج هذا اللقاح.عىل ال

األولوية اليوم، بالنسبة للناخب اإليرا� وهذا طبيعي، ان يرى الخطط والربامج التي تريد ان تتعامل مع هذا الواقع 
  ، وان يكون هناك رؤى للتعامل مع هذا الوضع من العقوبات   ،وتحد من التدهور يف األوضاع االجت�عية واالقتصادية

ني. هذه مسألة مهمة بالنسبة للناخب اإليرا� وهو يريد من املرشح� النزاهة والكفاءة ونظافة  ومن بناء االقتصاد الوط 
 الكف ومحاسبة الفاسدين والفاشل� يف إدارة البالد. 
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فكل تيار لديه رؤية مختلفة لحل املشكالت   ،ب� وجود تيارين إصالحي واصويل او محافظ  إيرانمل يعد هناك مشكلة يف  
وهي وجهات نظر طبيعية، فالناخب له حرية االختيار لكن يف نهاية   ،االقتصادية، هذه وجهات نظر موجودة يف املجتمع

 البالد وسيادتها،ومن يحافظ عىل استقالل    ،ومن يخدم الجمهورية اإلسالمية  ،املطاف، املقياس هو من يخدم الشعب
ذاك الذي اطلق عليه السيد القائد مصطلح " االقتصاد املقاوم"، يعني االقتصاد املنتج واملستقل   مستقّال اقتصادا    ومن يبني

وال عىل مص� النفط. هذا ما يتوقعه الناخب اإليرا�، يف ح� ان    ،الذي ال يعتمد ال عىل الغرب وال عىل االتفاق النووي
ان يأيت رئيس محافظ ام رئيس إصالحي؟ وهل ستختلف سياسات   مصلحتهمن  كان  يفّكر، ان  هناك من  خارج اإلقليم  

 الجمهورية اإلسالمية يف حال اىت رئيس إصالحي او ستكون سياسات متشددة يف حال أىت رئيس محافظ او اصويل؟

منأ يبدو   االخرون  يتوقعه  ما  هذا  ورمبا  الطريقة،  بنفس  يفكرون  أيضا  والغرب  االمريكية  املتحدة  الواليات  هذه   ن 
ن أ ن التوجهات االسرتاتيجية الخارجية األساسية لن تتغ� مع وصول الرئيس، طبعا هذا ال يعني  أ لكن نعتقد    ،االنتخابات

ما ب� الرهان الكيل عىل   توجهات الرئيس اإلصالحية او املحافظة لن يكون لها تأث� ك� حصل يف االنتخابات السابقة.
هناك    ،وما ب� التحفظ وعدم وضع الرهانات كلها يف سلة االتفاق النووي  ،يس روحا�االتفاق النووي ك� كان توجه الرئ

، وبالتايل أكرثن يتعاون معهم  أ اختالف ب� اتجاه واخر. لكن هذا ال يتوقعه العامل او الغرب من رئيس جديد يستطيع  
 ،وب� األوروبي� من جهة  إيرانويف زمن مفاوضات تجري االن يف فيينا ب�    ،هذه االنتخابات تأيت يف وقت دقيق وحساس 

 والواليات املتحدة بشكل غ� مبارش من ناحية أخرى.

عالية من األصوات، وكان الرهان  تختلف هذه االنتخابات عن تلك السابقة التي تحّصل فيها الرئيس روحا� عىل نسبة  
الوال  النووي مع  االتفاق  املتحدة االمريكيةحينها عىل  الخالص لالزمة    ،يات  بأنه هو  النووي  االتفاق  وتم تسويق هذا 

وذهبت اىل الرئيس روحا� بشكل كب�    ،االقتصادية يف إيران، لهذا السبب كانت أصوات الناخب� معلقة بهذا االتفاق
االقتصادية واالجت�عية   الحل للمشكلةن  سيكو   ظنّا من الناخب� واستنادا اىل ما يرّوج له الرئيس روحا� بأن هذا االتفاق

ومل يكن   ،بأّن ترامب مل يلتزم بهذا االتفاق وخرج منه  ،. لكن يتب� بعد ذلك بفرتة وجيزةإيرانواملالية املفروضة عىل  
 للتعامل مع هذا الوضع.   ىاخر خطط و  او سيناريوهات ،هناك وجهات نظر أخرى

بدأت املعالجات االقتصادية تبحث ك�    عليه،وبدأت تسقط الرهانات    ،االمريكية من االتفاقخرجت الواليات املتحدة  
وهذا أحد أسباب تراجع    ،الناخب اإليرا� يتعلق بهذا االتفاقيعد    اليوم، ملعن حلول لالزمة وللتعامل مع العقوبات.  

بنفس الح�سة السابقة، ألنه خرس الرهان  . وحتى االتجاه اإلصالحي مل يعد يتحدث عن هذا االتفاق  عليه   الرهانات
ال يفكر الناخب اإليرا� اليوم يف هذا االتفاق، بل يفكر   وانعكس هذا الفشل بشكل سيئ عىل انطباع الشعب اإليرا�.

نى وعىل تطوير الهياكل والب  ،كيف يجب ان يحل املشكلة االقتصادية اعت�دا عىل القوة الذاتية، واالقتصاد واإلنتاج الذايت
ن خيارات الناخب تغ�ت ومل يعد هناك أي جدوى  أ أي    ،وعىل محاربة كل أنواع الفساد املوجود واملحتمل  ،االقتصادية

   املفاوضات.من الرهان عىل االتفاق النووي يف الوقت الذي تجري فيه 

وقد يطالب   ،ئج االنتخاباتوبأن بايدن قد �اطل يف هذه العودة، وقد ينتظر نتا  ،هناك توقعات إيجابية بان يطول االمر
ال يتوقع الناخب اإليرا�    ان ينتظر كل هذا االمر.الناخب اإليرا�  وبالتايل ال يستطيع    .وقد �ارس ضغوط   ،بتقديم تنازالت

الن االتفاق النووي كان منجزا وتم الرتاجع عنه. الكث� من هذه املفاوضات، وهو لن يرهن خياراته بنتائج املفاوضات،  
عىل اقتصاد إيران واستقاللها وعدم   كيفية املحافظةوبالتايل، ستتوجه خيارات الناخب اإليرا� اليوم بشكل مختلف اىل  

- العقد املايض إيران يف أنجزت  الرهان عىل الغرب أدى اىل كوارث اقتصادية يف السنوات السابقة.ف ،الغرب االعت�د عىل
عىل بعض محاوالت    السيد القائدوقد أكد    ،حضورا قويا يف اإلقليم -عىل الرغم من كل الحصار والصعوبات والتهديدات

قول اننا لن نتخىل عن حلفائنا، وهذا رد عىل تلك االغراءات  املقايضة ب� االتفاق النووي وحضور إيران يف املنطقة، بال
حركات املقاومة يف اليمن والعراق ولبنان   ممن هم حلفاء إيران يف املنطقة؟ انهسؤال  بادر للذهن هنا  تطبعا ي  والوعود.
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، والذي لواله وياإلرسائييل يف سوريا. أنجزت إيران هذا الحضور وهو مستمر وق-ومواجهة املرشوع األمرييك  ،وفلسط� 
مفاعيله القوية لتلمس    -اإلرسائييل والخليجيك�  -، وملا كانت ادارته  بايدن ليفكر يف العودة اىل االتفاق النوويملا كان  

 .والعالية يف فلسط� ويف غزة يف الحرب األخ�ة

مع االنتخابات الرئاسية لن يرتاجع هذا الحضور مه� كانت طبيعة الرئيس القادم، ان كان اصالحيا او محافظا او اصوليا،  
الن حضورها تحقق يف ظل عقوبات وحصار وتضييق مايل وسيايس. اليوم، وعىل الرغم   ،إيرانفهذا لن يؤثر عىل موقع  

بغض النظر    إيرانالغرب نفسه يفاوض  ه. ك� أّن  ر وتتفاوض عىل أساسمن كل ذلك تعرتف الواليات املتحدة بهذا الحضو 
وعندما يتقدم التفاوض حول االتفاق النووي ك�   ،حضورا يف اإلقليم  أكرثباملحّصلة    إيرانستكون    إذاعن الرئيس املقبل.  

ستستفيد من    ألنها ا  حضور   أكرثستكون    إيرانفان    -حتى لو طال الوقت ألشهر إضافية بعد انتخاب الرئيس-هو مرّجح
رفع العقوبات واستعادة قسم كب� من أموالها املحتجزة يف الخارج، وسيكون عليها ان تلتفت أكرث اىل معالجة مشكالتها 
التعامل مع  أيضا يختلف يف  الرئيس تختلف، شخصيته تختلف، فريق عمله  املنطلق، فاّن طبيعة  الداخلية. من هذا 

القوي يف اإلقليم.   إيراناإلدارية واالقتصادية، لكن هذا االمر لن يتم مبعزل عن حضور  املسائل القضائية والسياسية و 
، ك� أنها لن تتخىل عن حلفائها  القوي لن يرتاجع يف اإلقليم، بل سيزيد مه� كانت طبيعة الرئيس،  إيراناألكيد ان حضور  

 عىل املشهد السيايس.  لكن التحديات الداخلية ستفرض نفسها

 


