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أقصــى مجلــس صيانــة الدســتور اإليرانــي الــذي يتمتــع بنفــوذ واســع وُيعــد 
الهيئــة المســؤولة عــن الموافقــة علــى المرشــحين لخــوض االنتخابــات الرئاســية 
الُمزمــع إقامتهــا فــي 18 يونيــو 2021م، رئيــَس البرلمــان الســابق علــي الريجاني 
مــن المنافســة علــى كرســي الرئاســة. وكان علــي الريجانــي قــد شــغل منصــب 
ــة  ــا حتــى عــام 2020م.  وُتشــير األحــداث الجاري رئيــس البرلمــان لمــدة 12 عاًم
إلــى تراُجــع نفــوذ عائلتــه القويــة، حيــث كانــت ثرواتهــا مرتبطــًة بشــكٍل وثيــق 

وحتــى وقــٍت قريــب بالمرشــد اإليرانــي علــي خامنئــي. 
ــَل المرشــُح الرئاســي  ــي، تقّب ــن مــن الريجان ــا لموظفــي اإلعــام المقربي  ووفًق
انتقــد الخطــوة  مصيــره فيمــا يتعلــق باســتبعاده مــن هــذا الســباق، ولكنــه 
المتعلقــة بحصــر عــدد أصحــاب الســلطة فــي إيــران، معتقــًدا أن هــذه الخطــوة 
ســتؤدي إلــى مزيــد مــن االنقســامات فــي البــاد. وتســاءل علــي الريجانــي عــن 
هــت البنِتــه فاطمة  تشــويه البعــض لصورتــه، والتــي شــملت االتهامــات التــي وجِّ
هــم  بأنهــا تعيــش فــي الواليــات المتحــدة بجــواز ســفر أجنبــي. يأتــي ذلــك، فيمــا اتَّ
»المتشــّددون«، أفــراًدا مــن عائــات أشــقاء الريجانــي البالــغ عددهــم خمســة، 
همــت ابنــة شــقيق علــي الريجانــي األكبر  بالتعــاون مــع حكومــات أجنبيــة، بينمــا اتُّ

ــس لصالــح الحكومــة البريطانيــة. صــادق الريجانــي بالتجسُّ
وُتثيــر هــذه االتهامــات اإلخــوة الريجانــي وداعميهــم السياســيين، وُتعــد هــذه 
إشــارًة لتهميــش العائلــة فــي األروقــة السياســية اإليرانيــة، إذ كانــت الدائــرة 
الضيقــة مــن الريجانــي تأمــُل بعــد اســتبعاد ترشــيحه مــن مجلــس الصيانــة فــي 
أن يتلقــى أمــًرا مــن الدولــة للســماح لــه بالترشــح مجــدًدا لانتخابــات الرئاســية. 
وبحســب تقاريــر، طلــب الرئيــس حســن روحانــي مــن المرشــد اســتخدام ســلطاته 
للســماح لمزيــد مــن الشــخصيات مثــل الريجانــي بالترشــح لخــوض االنتخابــات 
الرئاســية، لكــن مجلــس صيانــة الدســتور أصــرَّ علــى عــدم تغييــر قــرار تصفيــة 
المرشــحين. لــم يكــن قبــول صــادق الريجانــي لقــرار مجلــس صيانــة الدســتور أمــًرا 
مســتهجًنا، لكنــه فــي المقابــل هاجــم منتقــدي عائلتــه بأنهــا تمــارس األالعيــب 
للبقــاء فــي الســلطة، بينمــا قــام مجلــس صيانــة الدســتور بتحذيــره حيــن شــّكَك 

فــي عمليــة فــرز المرشــحين.
وشــكر المرشــد خامنئي المرشــحين لانتخابات الذين قبلوا عملية اســتبعادهم، 
وأوضــح أن عــدم أهليتهــم ال يعنــي أنهــم يفتقــرون إلــى المؤهــات أو الكفــاءة، 
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بــل يفتقــرون فقــط للمؤهــات والمعاييــر العاليــة التــي يبحــُث عنهــا مجلــس 
صيانــة الدســتور بيــن المرشــحين المحتمليــن.

توضــح تصريحــات المرشــد، والتــي كانــت بمثابــة صفعــة علــى الوجــه أن علــي 
ر خــوَض الســباق الرئاســي، حيــث كان  الريجانــي ربمــا يكــون قــد بالــغ عندمــا قــرَّ
ُينظــر إلــى الريجانــي كوســيط سياســي موثــوق بــه علــى مــرِّ الســنين بينمــا عمــل 
علــى تنســيق آراء المرشــد مــع الفصائــل السياســية اإليرانيــة المختلفــة، كمــا 
ــه كان يدعــم  ــرة »المحافظيــن الوســطيين«، لكن كان ُينظــر إليــه كجــزء مــن دائ
»المتشــددين« الذيــن يدعمــون خامنئــي باســتمرار. مــع ذلــك، واجــه الريجانــي 
فــي الســنوات األخيــرة المنتقديــن »المتشــددين« لاتفــاق النــووي، وبّيــن أنــه 
يدعم االقتصاد الليبرالي، كما عارض تنافس الشخصيات العسكرية والقضائية 
اإليرانيــة علــى مناصــب الســلطة التنفيذيــة، وأصبــح الريجاني مستشــاًرا للمرشــد 
بعــد مغادرتــه البرلمــان، وهــو منصــٌب شــرفي إلــى حــٍد كبيــر، وقــد قــّرر خــوض 
االنتخابــات الرئاســية قبــل أن يدخــل منافســُه القــوي رئيــُس الســلطة القضائيــة 

إبراهيــم رئيســي هــذه المعركــة. 
فــي المقابــل، يبــدو أن رئيســي يحظــى بالدعــم الكامــل مــن المرشــد علــي 
ــن المرشــد رئيســي رئيًســا  خامنئــي، كمــا أنــه معــاٍد لإلخــوة الريجانــي، وقــد عيَّ
للســلطة القضائيــة فــي إيــران قبــل عاميــن خلًفــا لصــادق الريجانــي، وســرعان مــا 

ــي. ــة مــن الريجان ــرة المقرب ــُه اتهامــاٍت بالفســاد للدائ ــه خلُف وّج
وكان أنصــار الريجانــي يأملــون أن يتجاهــل المرشــد علــي خامنئــي ُتهــم الفســاد 
الموجهــة إلــى صــادق الريجانــي فــي الفتــرة التــي تســبق االنتخابــات الرئاســية 
ــرأي  ــه علــي. مــع ذلــك، أظهــرت اســتطاعات ال وأّن ُيصــادق علــى ترشــيح أخي
أن الريجانــي كان متخلًفــا كثيــًرا عــن رئيســي فــي الســباق الرئاســي، ويمكــن 
حصــر القضايــا التــي أبعــدت المرشــد عــن عائلــة الريجانــي فــي مــدى طموحاتهــم 
الكبيــرة، وقــد كانــت هنــاك تكهنــات بــأن صــادق كان يأمــل فــي أن يتولى منصب 
المرشــد، خاصــًة بعــد تعيينــه رئيًســا للســلطة القضائيــة فــي البــاد فــي وقــٍت 
ــراء الــذي  ــع إلــى رئاســة مجلــس الخب ســابق قبــل أربــع ســنوات، كمــا كان يتطلَّ

ُيعّينــه المرشــد. 
وعمل صادق في مجمع تشــخيص مصلحة النظام اإليراني بعد تركه الســلطة 
القضائيــة وشــغل علــى مــدى العقديــن الماضييــن منصــَب عضــو مجلــس صيانــة 
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الدســتور، كمــا أن هنــاك مخــاوف بيــن »المتشــددين« مــن أنــه يطمــُح لرئاســة 
مجلــس صيانــة الدســتور بعــد وفــاة رئيســه الحالــي أحمــد جنتــي.

األكبــر  األخ  إذ الزال  غيــر واضــح،  اآلخريــن  اإلخــوة الريجانــي  يــزال مصيــُر  وال 
محمــد جــواد الريجانــي مــن المواليــن للمرشــد مــن خــال الدفــاع عــن ســجل 

إيــران الســيء فــي مجــال حقــوق اإلنســان. 
ُيذكــر أن األخ األصغــر فاضــل الريجانــي تلّقــى ُتهًمــا بتقاضــي رشــاوى، بينمــا 
يعمــل األخ الرابــع باقــر الريجانــي طبيًبــا متدرًبــا وقــد خــدم فــي وزارة الصحــة ثــم 

ــا القســم الطبــي فــي جامعــة طهــران.  تــرأس الحًق
عائلتــه  الرئاســية  لانتخابــات  الترشــح  مــن  الريجانــي  علــي  اســتبعاد  يجعــُل 
بأكملهــا فــي موقــٍف ضعيــف، ويبقــى أن نــرى مــا إذا كان ســيتم إجــراء مزيــٍد 
مــن التحقيقــات ضــدَّ صــادق الريجانــي، وُيضــاف إلــى ذلــك الضعــف، حقيقــُة أن 

المرشــد محــاٌط بشــخصياٍت ُتعــارض عائلــة الريجانــي.
باإلضافــة إلــى رئيســي، هنــاك مرشــٌح رئاســٌي آخــر ُيدعــى علــي رضــا زكانــي وُيعــد 
مــن أشــّد المنتقديــن لإلخــوة الريجانــي أيًضــا، وقــد كشــَف زكانــي عــن حلقــة 
فســاد صــادق إبــان فترتــه فــي الســلطة القضائيــة؛ وعلــى الرغــم مــن التحــركات 
المتزايــدة لتهميــش عائلــة الريجانــي، إال أنــه مــن الواضــح أن هــذه العائلــة ال 
تــزال تعتمــُد علــى المرشــد فــي مســتقبلها السياســي، وســيكون مــن المثيــر 
لاهتمــام معرفــُة مــا إذا كان المرشــد سيســمُح لهــا ببعــض المســاحة أو مــا إذا 
كان ســُيغلق البــاب بالكامــل أمامهــا، ممــا ُيشــير إلــى نهايــة الحظوظ السياســية. 
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