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وویژگی هھھھایی ماقبل اانتخاباتت
ووااجدین حق رراایی: 56.5 ميیليیونن نفر ططبق ااططالعاتت مرکز آآمارر ■
اافزاایش محدوودد وویژگی ررقابتی ددرر قيیاسس با اانتخاباتت ددووررهه نهھھم  ■
چالشی شدنن نظاررتت ااستصواابی ■
ناهھھھمگونی هھھھيیاتت هھھھایی ااجراایی وو نظاررتت  ■
هھھھمزمانی با اانتخاباتت مجلس خبرگانن ■
حاکميیت ددووگانه وو چالش ساخت مطلقه قدررتت ■
سونامی ثبت نامم ■
تالشش براایی اافزاایش تعداادد نمایندگانن ززنن ■
تمایل به مشاررکت ددرر اافکارر عمومی ■
ددعوتت به شرکت اازز سویی بخش ززیاددیی اازز نخبگانن سيیاسی وو فرهھھھنگی ■
اافزاایش وویژگی سيیاسی ■
مهھھندسی اانتخاباتت ■
پاالیش ددرروونی ااصالحح ططلبانن ■
اانسجامم وو هھھھماهھھھنگی نسبی خوبب ااصالحح ططلبانن  وو ااعتداالی هھھھا  ■
پاالیش ااصالحح ططلبانن وو تنگ شدنن مجارریی سيیاسی  ■
ناکامی ررووحانی ددرر رراایزنی هھھھا  ■
رردد صالحيیت هھھھایی گسترددهه ■
نقض گسترددهه موااززین اانتخاباتت آآززاادد وو مصفانه  ■
سالمت نسبی ■
ووززنن کشی براایی ددوولت ااعتداالل ■
باززگشت ددووباررهه ااصالحح ططلبانن  ■
فاصله گيیریی موقتی علی الرریجانی اازز ااصولل گراایانن ■
ااستفاددهه ااصالحح ططلبانن وو ااعتداالی هھھھا  اازز چهھھرهه هھھھایی گمنامم وو ددررجه چندمم  ■
عدمم اااارراائه فهھھرست کامل اازز سویی هھھھر ددوو جناحح٬، اائتالفف بزررگگ ااصولل گراایانن 226 کاندید وو اائتالفف ااصالحح ططلبانن وو ااعتداالی هھھھا ■
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مروورریی کوتاهه بر اانتخاباتت مجلس



گرووهه هھھھایی حاضر ددرر ررقابت هھھھایی اانتخاباتی

ااصولل گراایانن ااعم اازز سنتی وو تندرروو ■
ااصالحح ططلبانن وو حلقه یارراانن هھھھاشمی ررفسنجانی ■
ااعتداالی هھھھا ■
حلقه یارراانن علی الرریحانی  ■

ااصولل گراایانن سنتی 

ااصولل گراایانن تند رروو 

حلقه علی 
الرریجانی

ااعتداالی هھھھا 

ااصالحح ططلب هھھھا  
ررفسنجانی



ااصولل گراایانن سنتی

: حاميیانن                                  :گرووهه هھھھا  
اائتالفف پيیروواانن خط اامامم وو ررهھھھبریی          ططيیف سنتی ااصولل گراایانن 

جمعيیت موتلفه                               الیه هھھھایی ررووحانی وو باززاارریی 
جامعه مدررسيین حوززهه علميیه قم         مرااجع تقليید  سنتی مداافع نظامم 

جامعه ررووحانيیت مباررزز تهھھراانن 
جامعه ااسالمی مهھھندسانن  
اانجمن هھھھایی ااسالمی باززاارر 

جامعه ووعاظظ 

:موااضع 
ااسالمم فقاهھھھتی 

ااقتداارر گراایی سيیاسی  
تعامل حدااقلی با ااصالحح ططلبانن سنتی 

ووالیت فقيیه مقيید به نظاررتت حوززهه 
ااقتصادد نيیمه بازز 

ددیدگاهه فرهھھھنگی بسته 
حمایت اانتقاددیی اازز ررووحانی 
سيیاست خاررجی تقابلی 
ددفاعع اازز نظاررتت ااستصواابی 

 



ااصولل گراایانن تند رروو

  گرووهه هھھھا                                              حاميیانن                           
جبهھھه پایداارریی                                         حلقه مصباحح یزددیی 

جمعيیت اایثارر گراانن                                   سپاهه 
جمعيیت ررهھھھپویانن                                     بسيیج 

قرااررگاهه عمارر                                        ااقليیت مرااجع 
حکومتی 

گرووهه قاليیبافف                                        هھھھيیاتت هھھھایی مذهھھھبی 
حکومتی 

یکتا                                                       گرووهه هھھھایی فشارر 

موااضع 
ااقتصادد ددوولتی                                 ددفاعع اازز نظاررتت ااستصواابی 

سيیاست خاررجی ستيیزهه جو 
ااقتداارر گراایی سيیاسی  

نگاهه بسته فرهھھھنگی 
حامی پروورریی 

ووالیت مطلقه فقيیه ددرر چاررچوبی تمایت خوااهه وو فرااتر اازز حوززهه 
ضدیت با ررووحانی 

نظامی گریی ددرر سيیاست



حلقه یارراانن علی الرریجانی

گرووهه هھھھا                                            حاميیانن ■
فرااکسيیونن ررهھھھروواانن ووالیت                             ااکثریت مجلس نهھھم ■
منفردداانن مجلس نهھھم                                  ووززااررتت کشورر ■

:موااضع ■
ااقتصادد آآززاادد  ■
ددیدگاهه نيیمه بسته فرهھھھنگی ■
سيیاست خاررجی تقابلی محتطانه ■
ااقتداارر گراایی سيیاسی تعدیل شدهه ■
ووالیت فقيیه مقيید به نظاررتت حوززهه ■
هھھھمکارریی با ررووحانی  ■
تعامل با ررفسنجانی ■
نگاهه اانتقاددیی به نظاررتت ااستصواابی■



ااعتداالی هھھھا
گرووهه هھھھا                                            حاميیانن ■
 حزبب ااعتداالل وو توسعه                                حسن ررووحانی ■
حلقه نزددیکانن ررووحانی                                ددوولت  ■
                                                            برخی اازز ااستانداارریی هھھھا    ■
■  
:موااضع ■

ااقتصادد آآززاادد  ■
ددیدگاهه فرهھھھنگی شبه آآززاادد                                  تنش ززدداائی ددرر سيیاست ■

خاررجی           هھھھمکارریی با ررفسنجانی                                    مخالفت با 
نظاررتت ااستصواابی 

فضایی نيیمه بازز سيیاسی  ■
تقدمم توسعه ااقتصاددیی بر توسعه سيیاسی  ■
ووالیت فقيیه مقيید به قانونن ااساسی ■



ااصالحح ططلبانن وو حاميیانن ررفسنجانی
گرووهه هھھھا                                            حاميیانن ■
مجمع ررووحانيیونن مباررزز                                سيید محمد خاتمی ■
جبهھھه ددوومم خردداادد                                     ااکبر هھھھاشمی ررفسنجانی  ■
گرووهه عاررفف                                             دداانشگاهه هھھھا ■
حزبب ااتحادد ملت                                      مرااجع ااصالحح ططلب ■
حزبب نداا                                               نيیروو هھھھایی جامعه مدنی ■
کاررگزاارراانن ساززندگی                                بخشی اازز ااستانداارریی هھھھا ■
حزبب ااعتمادد ملی                                  ملی مذهھھھبی هھھھا  ■
حزبب مرددمم ساالرریی ■
خانه کاررگر ■
منفردداانن مجلس نهھھم ■
مجمع مدررسيین حوززهه عليیمه قم ■

:موااضع ■
ااقتصادد آآززاادد  ■
ددیدگاهه فرهھھھنگی شبه آآززاادد                                  هھھھمکارریی با ررووحانی ■
سيیاست خاررجی تعاملی وو مبتنی بر تنش ززدداایی          ووحدتت ررااهھھھبرددیی با ررفسنجانی ■
ددمکرااسی هھھھداایت شدهه                                     حذفف فضایی پليیسی ■
ووالیت فقيیه مقيید به قانونن ااساسی وو مقبوليیت مرددمم     مخالفت با نظاررتت ااستصواابی■















پيیامد هھھھایی اانتخاباتت
پيیروویی نسبی ااصالحح ططلبانن- ااعتداالی هھھھا ■
ناکامی ااصولل گراایانن٬، عدمم وورروودد ژژنراالل هھھھا ■
%مشاررکت متوسط 62 ■
تغيیيیر االگویی جغراافایی رراایی هھھھا ■
اافزاایش کرسی هھھھایی ززنانه ■
مشاررکت پایيین ااقليیت هھھھایی مذهھھھبی ■
ووضعيیت پاررااددووکسيیکالل ■
نقش فعالل شبکه هھھھایی ااجتماعی مجاززیی ■
بلوغغ سيیاسی شهھھروونداانن تهھھراانی وو پدیدهه رراایی ليیستی کامل ■
تاثيیر پر ررنگ سيیاست خاررجی٬، اامنيیت٬، معيیشت وو ااقتصادد ■
ددرر حاشيیه بوددنن ددمکرااسی وو آآززااددیی هھھھایی سيیاسی ■
ااثرگذاارریی خاتمی  ■
تقویت رروویکردد ااصالحاتت پاررلمانتارریستی  ■
باززگشت ااصالحح ططلبانن به قدررتت ■
رراایی ددااددنن ررهھھھبراانن نماددین جنبش سبز  ■
رراایی سلبی وو فهھھرست سيیاهه ■
موفقيیت نسبی ددوولت ااعتداالل  ■
هھھھمسویی کالنن مجلس ددهھھھم  با ددوولت ددرر حوززهه ااقتصاددیی وو سيیاست خاررجی ■
عدمم مشرووعيیت اانتخاباتت وو ووضعيیت خاکستریی براایی خامنه اایی ■













 گذاارر به ددمکرااسی 

فقداانن قابليیت ررااهھھھبرددیی وو تاثيیر مستقيیم ■
تجارربب گذشته وو ناکامی ااصالحاتت ددوولت محورر ■
عملکردد 32 ماهھھھه ددوولت ااعتداالل ■
فقداانن تغيیيیر بزررگگ ددرر موااززنه قواا  ■
عقب نشيینی ااصالحح ططلبانن وو ااعتمادد ساززیی با ساخت مطلقه قدررتت  ■
حضورر بی فرووغغ گفتمانن ددمکرااسی ددرر ررقابت هھھھایی اانتخاباتی ■

فرصت هھھھا ددرر هھھھمواارر ساززیی ساززیی مسيیر گذاارر  ■
تشدید شکافف ددرر ددرروونن بلوکک قدررتت  ■
تضعيیف فضایی پليیسی ■
جلوگيیریی اازز موفقيیت ددیدگاهه هھھھایی خصومت محورر ددرر سيیاست خاررجی ■
فرصت براایی بهھھبودد ااقتصاددیی وو ااستمراارر توقف سيیر قهھھقراایی ■
به چالش ططلبيیدنن وولی فقيیه وو نهھھادد ووالیت فقيیه ■
ظظرفيیت تریبونن مجلس وو کميیسيیونن ااصل 90 براایی تروویج آآززااددیی هھھھا ■
تروویج مطالبه براایی اانتخاباتت آآززاادد٬، منصفانه وو موثر ■
فرصت براایی ااماددهه ساززیی جنبش هھھھایی ااجتماعی وو تقویت نيیروو هھھھایی جامعه مدنی ■

تهھھدید هھھھا ■
 جایگزینی شبه ددمکرااسی وو تدااوومم ساخت  مطلقه قدررتت  ■
مدلل چيینی٬، توسعه ااقتداارر گراایانه  ■
تعطيیلی رروویکردد هھھھایی جامعه محورر وو ررکودد فعاليیت نيیروو هھھھایی جامعه مدنی ■


