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مقدمه
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران کــه در نوامبــر ۱۹۷۹ بــه تصویــب 
رســید، بازتــاب دهنــده تناقضــات موجــود در اســام سیاســی اســت کــه 
مدعــی داشــتن راه حــل بــرای هــم مشــکات دنیــا اســت. نظریــه والیــت 
فقیــه کــه در قانــون اساســی بــدان اشــاره شــده اســت، قیــد مــی کنــد کــه 
بــر اســاس قــران و ســنت، رهبــری مطلــق مختــص روحانیــت مــی باشــد. ایــن 
نظریــه ادعــا دارد کــه رهبــری روحانیــت مصــون از خطــا و امــری مقــدس 
اســت. ایــن نظریــه در تضــاد بــا اصــول کلیدی اســت که قانون اساســی ایران 
متکــی بــر آن اســت، از قبیــل اینکــه حــق حاکمیــت ملــی بــه مــردم تعلــق دارد 
و اینکــه هــر فــردی از حــق شــهروندی برخــوردار اســت. نظــام والیــت فقیــه 
در ایــران همــه مواضــع کلیــدی قــدرت در حکومــت را بــه فقهیــان مــی دهــد 
و محدودیــت هــای دینــی در خصــوص حقــوق افــراد و اقلیــت هــای قومــی 

اعمــال مــی کنــد.
همــراه بــا تاثیــر فرهنگــی و سیاســی والیــت فقیــه بــر مفهــوم شــهروندی 
در ایــران، الگوهــای توســعه اقتصــادی نیــز نشــان دهنــده نوعــی از تبعیــض 
ایــران سیاســت هــای  قومــی، دینــی، و منطقــه ای هســتند. حکومــت 
اقتصــادی را دنبــال مــی کنــد کــه موجــب فقیــر شــدن و تضعیــف مناطقــی 
مــی شــود کــه گــروه هــای غیر-فــارس در آن متمرکــز هســتند. ایــن گــروه 
هــا پیشــتر بــه عنــوان شــهروندان درجــه دو شــناخته مــی شــدند. حکومــت 
آنهــا را دشــمن و شورشــی محســوب مــی کــرد و ایــن نگــرش منفــی بــر رویــه 
ــان حاصــل  ــژه در اطمین ــان – بوی ــه آن هــای تبعیــض آمیــز حکومــت نســبت ب
کــردن از برخــورداری آنهــا از حقــوق برابــر و دسترســی بــه عدالــت – تاثیــر 

داشــت. 
سیاســت هــای فرهنگــی و توســعه ای اتخــاذ شــده از ســوی دولــت در 
تــر کــرده  ایــن کشــور را وخیــم  ایــران، از دو منظــر بحــران شــهروندی در 
اســت: نخســت اینکــه موجــب تقویــت هویــت دینــی در ایــران شــده اســت، 
دوم اینکــه ایــن سیاســت هــا بــه ســلطه روحانیــت و همچنیــن نهادهــای 
ایدئولوژیــک حکومــت بــر ثــروت کشــور منجــر شــده اســت. ایــن پژوهــش از 
هــر دو منظــر ایــن موضــوع را بررســی مــی کنــد و بــه تاثیــر و پیامدهــای آن 

ــران خواهــد پرداخــت.  ــرای حکومــت ای ب
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نخست – مشکالت موجود پیرامون مفهوم شهروند
مفهــوم شــهروند در ایــران تحــت تاثیــر چنــد عامــل داخلــی مهــم قــرار دارد، کــه 

مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از: 
1_ ماهیت دینی نظام سیاسی

ــی اســت. نخســتین تــاش  ــه طــور مشــخص یــک نظــام دین ــران ب حکومــت ای
بــرای تهیــه پیشــنویس قانــون اساســی ایــران در پاریــس رخ داد، آن هــم زمانــی 
کــه آیــت اللــه خمینــی آمــاده بازگشــت بــه ایــران مــی شــد. ایــن کار بــه حســن 
حبیبــی، نخســتین معــاون اول رییــس جمهــور در جمهــوری اســامی واگــذار 
شــد. حســن حبیبــی کــه بــا گروهــی از روشــنفکران در پاریــس مســتقر بــود، بــا 
خمینی ارتباطی نزدیک داشــت. نخســتین طرح پیشــنویس قانون اساســی در 
پایان ژانویه ۱۹۷۹ نهایی شــد. این پیشــنویس از ســوی یک کمیته متشــکل از 
پنــج فقیــه بــه همــراه حســن حبیبــی بررســی شــد. نخســتین پیشــنویس قانــون 

اساســی در اواســط ژوئــن ۱۹۷۹ منتشــر شــد.
در ابتــدا، در پیشــنویس اول نشــانی از گرایــش بــه نظریــه والیــت فقیــه دیــده 
نمــی شــد و موقعیــت دائمــی بــرای فقیهــان در حکومــت تعییــن نشــده بــود. 
خمینــی بــا اعمــال تغییــرات ایدئولوژیــک، پــا پیــش نهــاد و اصــل والیــت فقیــه 
ــن قــدرت  ــرای گرفت ــه سیاســی و اقتدارگــرا را ب ــن نظری ــب کــرد. او ای را تصوی
و تحمیــل ســلطه و نگــرش خــود ایجــاد کــرد. ایــن امــر پــس از مــرگ خمینــی بــا 
ارائــه متّمــم قانــون اساســی در ســال ۱۹۸۹ – کــه منجــر بــه والیــت مطلقــه 

فقیــه شــد – کامــا قطعیــت و تبلــور یافــت.۱
والیــت فقیــه پــس از ظهــور نظریــه خمینــی، یــک حکومــت تئوکراتیــک در ایــران 
بــه وجــود آورد. در اثــر ایــن نظریــه، خمینــی قــادر بــود قــدرت را بــه دســت 
ــه وجــود آورد. مفهــوم شــهروندی  ــران ب ــرد و انقــاب ســال ۱۹۷۹ را در ای گی
در حکومــت مــدرن ایــران دچــار بحــران شــد، زیــرا بــا توجــه بــه نظــام حاکمیتــی 
والیــت فقیــه، تعریــف ماهیــت آن امــری دشــوار بــود. ایــن امــر افــزون بــر بحــران 
هــای بنیادینــی بــود کــه در ایــران بــه دلیــل وجــود تکثــر در ملیــت هــا، نژادهــا و 
ادیــان بــه چشــم مــی خــورد. بافــت چنــد قومیتــی ایــران نیازمنــد بــه مجموعــه 
ای از سیاســت هــای توســعه ای و فرهنگــی اســت تــا بــه مشــکات ناشــی از 
ایــن تکثــر بپــردازد؛ ایــن اقلیــت هــای غیــر فــارس تبــار شــامل عــرب هــا، کردهــا، 

بلــوچ هــا، ترکمــن هــا، و آذری هــا مــی شــود.
ماهیــت دینــی حکومــت کنونــی در ایــران منجــر بــه آن شــده اســت تــا دشــواری 
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های گوناگونی در چارچوب حل و فصل مسئله بحران در مفهوم شهروندی 
بــه وجــود آیــد. بــه دلیــل وجــود قانــون اساســی فرقــه گــرا کــه همــه اختیــارات 
و حقــوق را بــه شــیعیان دوازده امامــی تفویــض مــی کنــد و ســایر گــروه هــای 
اجتماعــی را بــه حاشــیه مــی رانــد، حکومــت ایــران نتوانســته اســت ملیــت هــای 
ــن  ــن ترتیــب موجــب تضمی ــه ای ــد و ب ــل کن ــی واحــد تبدی ــه هویت متفــاوت را ب
عدالــت و برابــری - بــه رغــم وابســتگی هــای قومــی و فرقــه ای متفــاوت - 

شود.  
2_ ماهیت پلورالیستی جامعه ایران 

ــران وجــود  اگرچــه آمــار رســمی در خصــوص ســاختار اجتماعــی پلورالیســتی ای
نــدارد، امــا ایــن جامعــه در مجمــوع از شــش گــروه قومــی و ملــی تشــکیل 
شــده اســت: فــارس هــا، عــرب هــا، کردهــا، بلــوچ هــا، ترکمــن هــا و آذری هــای.

آذربایجانــی هــا بــا حداقــل ۱۲ میلیــون نفــر بزرگتریــن اقلیــت قومــی در ایــران را 
ــر اســاس برخــی از تخمیــن هــا، تعــداد آنهــا حــدودًا  تشــکیل مــی دهنــد. امــا ب
۲۰ میلیــون نفــر یعنــی یــک چهــارم جمعیــت ایــران اســت. زبــان ســنتی آنهــا 
بیشــتر بــه زبــان ترکــی نزدیــک اســت تــا فارســی. اکثریــت آنهــا مســلمان شــیعه 

هســتند. 
کردهــا حــدود ۸ میلیــون نفــر هســتند و ده درصــد از جمعیــت ایــران را تشــکیل 
مــی دهنــد. اکثــر کردهــای ایرانــی در مناطــق کوهســتانی هــم مــرز بــا ترکیــه 
و عــراق – بویــژه در اســتان هــای کرمانشــاه و کردســتان – زندگــی مــی کننــد. 
گــروه هــای کــرد در آذربایجــان غربــی، همــدان، ایــام، خراســان شــمالی و 
لرســتان نیــز ســاکن هســتند. اکثریــت کردهــا مســلمانان ســنی هســتند، هرچنــد 
کــه برخــی از آنهــا شــیعه انــد. همچنیــن، برخــی از کردهــا صوفــی و یهــودی 

هســتند.
تعــداد بلــوچ هــا در ایــران بیــن یــک و نیــم تــا دو میلیــون نفــر اســت و بخشــی 
از  جمعيــت ده میلیونــی قــوم بلــوچ هســتند کــه در پاکســتان و افغانســتان 
همیــن  و  هســتند  ســنی  مســلمانان  اغلــب  هــا  بلــوچ  کننــد.  مــی  زندگــی 
موجــب افزایــش تنــش بیــن آنهــا و دولــت شــیعه ایــران شــده اســت. بلــوچ هــا 
در ســرزمینی خشــک واقــع در جنــوب شــرقی ایــران زندگــی مــی کننــد. ایــن 
ــرورش،  ــه آمــوزش و پ ــه و دسترســی آنهــا ب منطقــه توســعه مناســبی نیافت

کار، بهداشــت و مســکن محــدود اســت.   
عــرب هــا ۲ درصــد از کل جمعیــت ایــران را تشــکیل مــی دهنــد و تعدادشــان بــه 



7 ابعاد فرهنگی و توسعه ای مفهوم شهروندی در ایران

یــک و نیــم میلیــون نفــر مــی رســد. آنهــا در ایــران بــا ســرکوب و تبعیــض مواجــه 
ــه اســت،  ــد. منطقــه ای کــه عــرب هــا در آن ســاکنند در حاشــیه قــرار گرفت ان
هرچنــد کــه صاحــب ذخایــر بــزرگ نفتــی، صنایــع کشــاورزی، کشــتی ســازی و 
تاسیســات پتروشــیمی اســت. عــرب هــا بــه طــور عمــده در مناطــق مــرزی بــا 
عــراق در اســتان خوزســتان واقــع در جنــوب غربــی ایــران ســاکن هســتند. اکثــر 
عــرب هــا مســلمانان شــیعه بــه شــمار مــی رونــد، هرچنــد کــه اقلیــت ســنی نیــز 
ــان  ــان عــرب زب ــان آنهــا وجــود دارد. در ایــن منطقــه مســیحیان و یهودی در می

نیــز ســاکنند. 
ســرانجام، لرهــا هســتند کــه یــک گــروه قومــی متشــکل از ۴.۸ میلیــون نفــر 
اســت. اکثریــت لرهــا مســلمان شــیعه انــد. آنهــا عمدتــا در مناطــق کوهســتانی 
ــر لرهــا در اســتان هــای لرســتان،  ــا عــراق ســاکنند. اکث ــی ب ــداد مــرز غرب در امت
چهارمحــال و بختیــاری، و کهگیلویــه و بویراحمــد زندگــی مــی کننــد. برخــی از 
آنهــا در اســتان هــای خوزســتان، فــارس، ایــام، همــدان و بوشــهر ســاکنند. 

زبــان گفتــاری آنهــا بــه زبــان فارســی شــباهت دارد.۲ 
ــران  ــن اکثریــت در ای ــوان گفــت کــه اســام دی ــر دینــی، مــی ت در خصــوص تکث
اســت. اکثر پیروان این دین شــیعه و بقیه ســنی هســتند. در هر قومی، برخی 
بــه فرقــه هــای شــیعه و ســنی تعلــق دارنــد. همچنیــن جمعیــت مســیحی در 
میــان اقــوام گوناگــون در ایــران زندگــی مــی کننــد، ماننــد ارمنــی هــا کــه ســاکن 
تهــران، اصفهــان و آذربایجــان غربــی هســتند و آســوری هــا کــه در اطــراف 

ارومیــه زندگــی مــی کننــد.
ــزد، شــیراز، تهــران و همــدان ســاکن هســتند.  جامعــه یهــودی در اصفهــان، ی
ادیــان دیگــری ماننــد آییــن زرتشــت نیــز وجــود دارنــد کــه پیــروان آن بــه طــور 
عمــده در تهــران، کرمــان، اصفهــان و همــدان زندگــی مــی کننــد. ســرانجام، 
آییــن بهایــی اســت کــه از ســوی حکومــت ایــران یــک تهدیــد عمــده بــه شــمار 
مــی رود. ایــران دیــن یهــود و مســیحیت و پیــروان آنهــا را بــه عنــوان اهــل کتــاب 
ــی، ســازمان هــا،  ــران دین ــه رســمیت مــی شناســد. آنهــا کتــب مقــدس، رهب ب

ــد.3 مــدارس و پرستشــگاه هــای خــود را دارن
ســنی هــا بزرگتریــن اقلیــت دینــی در ایــران هســتند و ۱۵ میلیــون نفر از جمعیت 
۸۰ میلیونــی ایــران را تشــکیل مــی دهنــد. در مقایســه بــا ســایر اقلیــت هــا، 
ــه آنهــا  ســنی هــا از حقــوق سیاســی و اقتصــادی خــود محــروم هســتند، و ب
توجــه کمتــری مــی شــود. آنهــا در مناطــق مــرزی بلوچســتان از جنــوب شــرقی 
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تــا کردســتان و از شــمال غربــی تــا خلیــج فــارس در جنــوب ســاکن هســتند. ایــن 
مناطــق بــه لحــاظ قومــی متکثرنــد زیــرا شــامل اقلیــت هــای بلــوچ و ترکمــن 

مــی شــوند. آنهــا اقلیــت هــای نســبتا بزرگــی بــه شــمار مــی رونــد.۴ 
بــه لحــاظ جغرافیایــی، اکثــر اقلیــت هــای ایرانــی در اطــراف شــهرهای بــزرگ 
و در نزدیکــی مناطــق مــرزی بــا کشــورهای همســایه متمرکــز هســتند. ایــن 
ایــران در ادوار تاریخــی  واقعیــت جغرافیایــی، وحــدت و انســجام حکومــت 
متفــاوت را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. همیــن موجــب وابســتگی هــای 
قومــی بــه آن ســوی مرزهــا شــده اســت و پــروژه هــای هویتــی گــروه هــای 
اقلیــت را جــذب خــود کــرده اســت. ایــن اقلیــت هــا آرزو و آرمــان بــه وجــود 
آوردن پــروژه هــای قومیتــی خــود را در ســر مــی پرورنــد. اینکــه حکومــت ایــران 
از یــک سیاســت توســعه ای و فرهنگــی ملــی بــرای یکپارچــه کــردن اقلیــت هــا 
و از بیــن بــردن فرقــه گرایــی و پراکندگــی برخــوردار نیســت، موجــب تقویــت 

ایــن اهــداف شــده اســت. 
در مجمــوع، نقشــه اجتماعــی ایــران مســلما پیچیــده اســت. حکومــت در ایــران 
از تعامــل بیــن اجــزای اجتماعــی گوناگــون در کشــور جلوگیــری مــی کنــد و 
همچنیــن مانــع از آن مــی شــود کــه ایــن گــروه های اقلیتــی از حقوق اجتماعی 
و سیاســی خــود بهــره منــد شــوند. در نتیجــه آنهــا کوشــیده انــد تــا در برابــر 
سیاســت هــای تبعیــض آمیــز و انحصــاری حکومــت کــه متوجــه آنهــا بــوده 

مقاومــت کننــد.
3_ قانون اساسی ایران و حقوق شهروندی

قانــون اساســی مســلمانان ســنی و دیگــر اقلیــت هــای قومــی غیــر شــیعی را 
از انتصــاب بــه مقــام ریاســت جمهــوری محــروم مــی کنــد؛ در اصــل ۱۱۵ قانــون 
اســاس آمــده اســت کــه رییــس جمهــور بایــد بــه اصــول بنیادیــن جمهــوری 
اســامی و مذهــب رســمی کشــور کــه مذهــب شــیعه اســت معتقــد باشــد. 

بــه لحــاظ قومــی، رییــس جمهــور بایــد ایرانــی االصــل باشــد.۵ 
ــرای  ــارات الزم ب ــد و از اختی اقلیــت هــای ایرانــی حــق اداره امــور خــود را ندارن
تصمیــم گیــری در خصــوص شــرایط زندگــی خــود نیــز محرومنــد؛ ایــن بــدان 
خاطــر اســت کــه در نهادهــای حکومتــی، حتــی در مناطــق و اســتان هایــی کــه 

ــد.6    اکثریــت جمعیــت را تشــکیل مــی دهنــد، حضــوری کمرنــگ دارن
در مجمــوع، حکومــت ایــران توانســته اســت بــا تحمیــل عقیــده دوازده امامــی 
کــه تحــت اختیــار والیــت فقیــه اســت، ســلطه خــود را بــر اقلیــت هــا در ایــران 
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افزایــش دهــد. افــزون بــر ایــن، حکومــت ســاختار دموگرافیــک کشــور را تغییــر 
ــار  ــر فــارس تب ــر کــردن اقلیــت هــای غی ــان سیاســت فقی داده اســت و همچن
را اعمــال مــی کنــد. همچنیــن حکومــت ایــران مانــع از آن مــی شــود کــه عــرب 
هــا بــه زبــان مــادری خــود ســخن بگوینــد، لبــاس محلــی خــود را بپوشــند، و 
اجــازه نمــی دهــد ســنی هــا مســاجد خــود را در تهــران بســازند. حکومــت از ابــزار 
ــد۷ – امــری  ــد و مخالفــان خــود را اعــدام مــی کن ســرکوب اســتفاده مــی کن
کــه بــه طــور مشــخص و صریــح ناقــض قانــون اساســی و حقــوق اساســی 

شــهروندی اســت کــه ایــن قانــون بایــد از آن پاســداری کنــد.
4_ تاثیر والیت فقیه بر عرصه عمومی

در روزهــای منتهــی بــه انقــاب ۱۹۷۹ و نیــز پــس از آن، جنبــش هــای سیاســی 
یکــی از مهمتریــن عناصــری بــه شــمار مــی رفتنــد کــه بــا اختیــارات مطلقــه و 
انحصــاری کــه از ســوی والیــت فقیــه بــه اجــرا گذاشــته مــی شــد مخالفــت 
کردنــد. ایــن جنبــش هــای سیاســی بــر ایــن بــاور بودنــد کــه خمینــی عرصــه 

عمومــی در ایــران را دولتــی کــرده اســت. 
کمــی پــس از پیــروزی انقــاب، صحنــه سیاســی ایــران شــاهد رشــد چشــمگیر 
احــزاب و ســازمان هــای سیاســی بــود. در آن زمــان، نیروهــای سیاســی بــر حــول 

دو محــور قــرار داشــتند: چــپ و راســت؛ دینــی و ســکوالر. 
از  خمینــی،  حامــی  روحانیــون  بویــژه  ســنتی،  اســامگرایان  مرحلــه،  ایــن  در 
نیروهایــی بــه شــمار مــی رفتنــد کــه مــی توانســتند در پایــگاه هــای اجتماعــی 
ــت  ــرای جــذب حمای ــن خــود ب ــد و از ســرمایه نمادی خــود ســرمایه گــذاری کنن
مردمــی و کســب مشــروعیت و پشــتیبانی عمومــی و اخاقــی الزم ســود 
ببرنــد. مناســبت هــای دینــی تریبونــی بــرای رســاندن پیــام هــای سیاســی بــه 

ــد.۸ ــه شــمار مــی رفتن عمــوم مــردم ب
ماهیــت شــعارهای آنهــا و همچنیــن قــدرت آنهــا در بســیج کــردن مــردم، نقــش 
بســزایی در ایجــاد یــک ائتــاف ضمنــی بــا نیروهــای مخالــف بــرای برانــدازی 
حکومــت شــاه بــازی مــی کــرد. در آن دوره، خمینــی بــه عمــد توجــه خــود را 
بــه ایجــاد یــک حکومــت دینــی معطــوف نکــرد. در عــوض او شــعارها و زبــان 
سیاســی خــود را بــر ایجــاد یــک دکتریــن یکپارچــه علیــه شــاه متمرکــز کــرد و بــه 
ایــن موضــوع اولویــت داد. ایــن اســتراتژی راه را بــرای ائتــاف خمینــی بــا گــروه 

هــای مخالــف – و حتــی بــا گــروه هــای متخاصــم – همــوار کــرد.۹ 
ــه ایــن ترتیــب،  ــا فرمــان خمینــی، شــورای انقــاب در پاریــس تشــکیل شــد. ب ب
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او قــدرت و اختیــارات خــود را آغــاز کــرد. همچنیــن خمینــی مشــی سیاســی و 
اهــداف کلــی را تدویــن کــرد کــه بایســتی دنبــال مــی شــد، بــه دســت مــی آمــد 
و تکمیــل مــی شــد. هنگامــی کــه خمینــی مبانــی قانــون اساســی و دادگاه 
هــای انقــاب را طراحــی مــی کــرد، او قــدرت مطلــق در تصمیــم گیــری بــر ســر 
تصمیمــات تاکتیکــی و اســتراتژیک را در اختیــار خــود گرفــت. خــود او قضــات را 

منصــوب و بــه دادگاه هــای انقــاب قــدرت نامحــدودی تفویــض کــرد.
در ژانویــه ۱۹۸۸، خمینــی حکمــی را اعــام کــرد کــه براســاس آن حکومــت 
اســامی حــق داشــت در صــورت تصویــب تصمیمــات و بــه اجــرا گذاشــتن 
قوانیــن، تعالیــم اســامی را نادیــده بگیــرد. تنهــا اصــل الزم االجــرا ایــن بــود کــه 
همــه قوانیــن بایــد بــه گونــه ای تنظیــم شــود تــا اســتمرار حکومــت حاکــم را 
تضمیــن کنــد. در همــان حکــم، خمینــی اشــاره کــرده بــود کــه ایــن اصــل مقــدس 
و االهــی از مفهــوم حاکمیــت مطلقــه - کــه در حضــرت محمــد تجلــی یافتــه 
بــود - برگرفتــه شــده اســت. بــر اســاس ایــن اصــل، اگــر بایــد تصمیمــی اتخــاذ 
کــرد تــا بقــای حکومــت تضمیــن شــود، همــه قوانیــن اســامی از جملــه روزه 

گرفتــن و رفتــن بــه حــج را مــی تــوان بــه تعلیــق درآورد.۱۰
در 6 فوریــه ۱۹۸۸، خمینــی شــورایی را بــرای تشــخیص مصلحــت نظــام بــه 
ــارات آنهــا را  وجــود آورد. او اعضــای ایــن شــورا را منصــوب و وظائــف و اختی
تعریــف کــرد. خمینــی بــه شــورای مصلحــت اختیــارات الزم را داد تــا در خصــوص 
مســائل مــورد مناقشــه تصمیــم نهایــی را بگیــرد. عــاوه بــر ایــن، شــورای جدید 
اجــازه داشــت تــا قوانیــن را بــا ابتــکار خــود و بــدون دخالــت مجلــس و شــورای 

نگهبــان بــه اجــرا بگــذارد.۱۱  
هیــچ مــاده ای در قانــون اساســی ایــران وجــود نداشــت کــه خواســتار ایجــاد 
چنیــن شــورایی باشــد. بــا ایــن همــه، ایــن شــورا تبلــور مختــص کــردن حاکمیــت 
بــه فقیهــان و روحانیونــی بــه شــمار مــی رفــت کــه در آن زمــان از ســوی خمینی 

نمایندگــی مــی شــدند. 
نظریــه والیــت فقیــه خمینــی، تجســم تفویــض رهبــری مطلــق بــه رهبــر فقیــه 
ــن فــرض مبتنــی اســت کــه خمینــی و  ــر ای ــه ب ــن نظری ــه شــمار مــی رفــت. ای ب
جانشــین او بــه عنــوان رهبــر انقــاب اســامی ایــران، ولــی امــر همه مســلمانان 
در سرتاســر جهــان اســت. اطاعــت از او – ماننــد اطاعــت از امــام مهــدی کــه در 
آینــده ظهــور خواهــد کــرد – از واجبــات بــه شــمار مــی رود. او نماینــده مهــدی 
اســت. ولــی فقیــه از طریــق انتخابــات تعییــن نمــی شــود. او توســط گروهــی از 
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فقیهــان نخبــه کــه از میــان روحانیــون، بــه مقــام آیــت اللــه العظمی رســیده اند 
انتخــاب مــی شــود. خمینــی مــی گفــت کــه شــرایط الزم بــرای واجــد صاحیــت 
بــودن بــرای امامــت، شــبیه بــه معیارهــای والیــت فقیــه اســت. انتصــاب ولــی 
فقیــه امــری اســت منطقــی، همچــون انتصــاب یــک ولــی بــرای افــراد صغیــر. 
بــه لحــاظ مســئولیت، ولــی امــر یــک ملــت بــودن بــا ولــی افــراد صغیــر بــودن 
فرقــی نمــی کنــد. خمینــی اختیــارات بیــش از انــدازه ای بــه ولــی فقیــه اعطــا 
ــه یکــی از شــاخه هــای والیــت  ــی فقی ــاور داشــت کــه حکومــت ول کــرد. او ب
مطلقــه حضــرت محمــد اســت و یکــی از احــکام اولیــه اســام اســت. والیــت 
فقیــه بــر احــکام فرعــی ماننــد نمــاز، روزه، و حــج اولویــت بیشــتری دارد. ولــی 
ــر از قانــون اساســی و قوانیــن ســاخت بشــر اســت. تصمیمــات او  فقیــه فرات

قوانیــن الهــی الزم االجــرا بــه شــمار مــی رونــد.۱۲
و  جمهــور  رییــس  دارای  ایــران  اســامی  جمهــوری  کــه  هرچنــد  بنابرایــن، 
ــه  ــران سیاســی مهــم ب پارلمانــی انتخابــی اســت، امــا آنهــا واقعــًا تصمیــم گی
شــمار نمــی رونــد. اگــر رییــس جمهــور تصمیمــی بگیــرد یــا مجلــس قانونــی را 
تصویــب کنــد، آنهــا فقــط هنگامــی الزم االجــرا مــی شــوند کــه از ســوی ولــی 
ــان تاییــد شــده باشــند. شــورای نگهبــان وظیفــه دارد  فقیــه و شــورای نگهب
تــا مشــروعیت کاندیداهــای ریاســت جمهــوری و انتخابــات مجلــس را تاییــد 
ــگام تاییــد صاحیــت کاندیداهــا  ــه ای کــه هن ــن نکت ــد. مهمتری صاحیــت۱3 کن
مــد نظــر شــورای نگهبــان اســت، وفــاداری و التــزام آنهــا بــه باورهــا و جهــت 

گیــری هــای حکومــت اســت کــه از ســوی ولــی فقیــه رهبــری مــی شــود.  
5_ سیاست به حاشیه راندن و حذف

تکثــر موجــب غنــی تــر شــدن هــر جامعــه ای مــی شــود و مــی توانــد بــا ایجــاد 
هارمونــی و تضمیــن یکپارچگــی همــه گــروه هــای اجتماعــی، انســجام ملــی بــه 
وجــود آورد. امــا در ایــران واقعیــت ایــن اســت کــه همــه اقلیــت هــا و مناطقــی 
که در آن زندگی می کنند از مشکات متعددی از قبیل بی توجهی عمدی، 
امنیــت ناکافــی، نبــود خدمــات اولیــه و توســعه رنــج مــی برنــد. در نتیجــه، 
نواحــی یــی کــه اقلیــت هــا در آن ســاکن هســتند از فقیرتریــن و توســعه نیافتــه 
ــر ایــن، ســطح بیــکاری در  تریــن مناطــق کشــور بــه شــمار مــی رونــد. عــاوه ب
ایــن مناطــق، در مقایســه بــا ســایر مناطــق، باالتــر اســت و در مقایســه بــا بقیــه 
کشــور، نــرخ توســعه اقتصــادی پاییــن تــر از همــه اســت. ایــن امــر موجــب بــروز 
مقاومــت ناشــی از ســرکوب مســتمر، بــه حاشــیه رانــدن بــه لحــاظ اقتصــادی، 
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و نبــود حضــور در عرصــه هــای سیاســی و اجتماعــی مــی شــود. در نتیجــه 
ایــن موضــوع موجــب عمیــق شــدن احســاس انــزوا و محرومیــت از حقــوق 
اجتماعــی و ملــی شــده و باعــث مــی شــود ایــن اقلیــت هــا جنبــش هــای 
مســلحانه و جدایــی طلــب بــرای دفــاع از هویــت خــود تشــکیل دهنــد.۱۴ ایــن 
پدیــده در ســال هــای اخیــر تشــدید شــده اســت و در ایــن مناطــق- بویــژه در 
بلوچســتان - موجــب درگیــری و رویارویــی امنیتــی بیــن حکومــت و گــروه هــای 

اقلیتــی شــده اســت. 
ــر عرصــه هــای سیاســی،  دولتــی شــدن عرصــه عمومــی، ســلطه انحصــاری ب
موجــب  حکومــت  اقتصــادی  ســلطه  همچنیــن  و  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
محرومیــت بخــش هــای گســترده ای از جامعــه از حقوقشــان )مانند مشــارکت 
و ابــراز عقایــد( نشــد؛ امــا مــوارد ذکــر شــده باعــث شــورش اقلیــت هــا علیــه 
حکومــت در دهــه ۱۹۸۰ شــد – دهــه ای کــه بــا نــام »انقــاب اقلیــت هــا« 
شــناخته مــی شــود. عــاوه بــر ایــن، اعتراضــات متعــددی علیــه محدودیــت 
هــای اعمــال شــده از ســوی نظــام حاکمیتــی والیــت فقیــه صــورت گرفــت زیــرا 
معترضــان بــاور داشــتند کــه از حقــوق خــود محــروم شــده انــد. همیــن حــس در 
تظاهراتــی کــه در ســال هــای ۱۹۹۹، ۲۰۰۹، و ۲۰۱۷ رخ داد نیــز وجــود داشــت. 
همچنیــن اعتراضــات جناحــی بویــژه در مناطــق حاشــیه ای بــاال گرفــت و ایــن 
تظاهــرات طیــف گســترده ای از جامعــه ماننــد زنــان، کارگــران، دانشــجویان و 
ــی هــا تحــت یــک حکومــت  راننــدگان کامیــون را شــامل مــی شــد. همــه ایران
دینــی اقتدارگــرا، یــک طیــف فرهنگــی متحدالشــکل و تبعیــض اجبــاری زندگــی 
مــی کننــد. همیــن واقعیــت باعــث ایجــاد شــکافی عمیــق بیــن نخبــگان حاکــم 
و مــردم شــده اســت. همچنیــن، ایــن موضــوع شــکاف عمیقــی بیــن گــروه 
نخبــه حاکــم و ســایر اقلیــت هــا و همچنیــن بیــن فرقــه حاکــم و ســایر فرقــه هــا 
و ادیــان بــه وجــود آورده اســت. ایــن امــر نشــان دهنــده عــدم توازنــی واضــح 
درون ســاختار حکومــت در ایــران و رفتــار نابرابــر بــا اقلیــت هــا در قوانیــن اســت.

دوم – جلوه های بحران شهروندی در ایران
دشــواره هــای موجــود در واقعیــت هــای اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی 
ناشــی از عوامــل سیاســی، دینــی، و ســاختاری در ایــران، دو بعــد توســعه ای 
و فرهنگــی را بــه عنــوان جلــوه هایــی کــه بــا نظریــه والیــت فقیــه مرتبــط اســت 
بــروز مــی دهــد. مــی تــوان ایــن دو بعــد و تعامــات آنهــا را در صحنــه ایــران و 

همچنیــن تاثیــر آنهــا بــر موضــوع شــهروندی اینگونــه ترســیم کــرد:
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1_ تضعیف حقوق اساسی و مشارکت و حضور کمرنگ
 تحــت حکومــت ولــی فقیــه، مــی تــوان گفــت کــه صحنــه فرهنگــی، اجتماعــی 
و سیاســی ایــران عمدتــا بــر حــول محــور رهبــر جمهــوری اســامی، نهادهای زیر 
نظــر وی، و گــروه روحانیــون محافظــه کاری مــی گــردد کــه بــه طــور ســنتی از 
ســوی رهبــر جمهــوری اســامی حمایــت مــی شــوند. ایــن حمایــت از چارچوبــی 
فرقــه ای برخــوردار اســت کــه عمیقــا در ناسیونالیســم و نژادپرســتی ریشــه 
دارد. اگرچــه انتخابــات مســتقیم و مردمــی بــرای برخــی از نهادهــای ســنتی 
و غیــر ســنتی از قبیــل ریاســت جمهــوری، مجلــس، شــوراهای شــهر و غیــره 
برگــزار مــی شــود، امــا کســانی کــه انتخــاب مــی شــوند و شــانس آن را دارنــد تــا 
در ایــن نهادهــا صاحــب منصــب باشــند، بایــد بــه اصــل والیــت فقیــه معتقــد و 
بــه سیاســت حکومــت و جهــت گیــری دینــی آن التــزام عملــی داشــته باشــند.۱۵

در اصــل ۱۱۵ قانــون اساســی ایــران قیــد شــده اســت کــه رییــس جمهــور ایــران 
بایــد از میــان رجــل سیاســی و دینــی کشــور انتخــاب شــود و دارای شــرایط الزم 
ــی جمهــوری اســامی  ــه مبان ــر: »مومــن و معتقــد ب باشــد و از همــه مهمت
ایــران و مذهــب رســمی کشــور«۱6 باشــد. ایــن شــرط بــدان معناســت کــه نظــام 
سیاســی ایــران، بیشــتر فرقــه گــرا اســت تــا یــک نظــام مردمــی کــه از حمایــت 
همــه اعضــای جامعــه برخــوردار اســت؛ ایــن نظــام همــه مناصــب اصلــی قــدرت 
در حکومــت را بــه معتقــدان بــه مکتــب شــیعه دوازده امامــی منحصــر مــی 

کنــد.
ــران،  ــن رســمی ای ــد شــده اســت: »دی ــران قی ــی اساســی ای در اصــل ۱۲ قانون
اســام و مذهــب اثنــی عشــری اســت و ایــن اصــل الــی االبــد غیــر قابــل تغییــر 
اســت.«۱۷ ایــن بــدان معناســت کــه همــه مناصــب حکومتــی فقــط بــه کســانی 
ــروان دیگــر  ــن اصــل باشــند. در نتیجــه، پی ــرو ای اختصــاص خواهــد یافــت کــه پی
مذاهــب اســامی و دیگــر ادیــان نمــی تواننــد عهــده دار مناصــب عالــی رتبــه 
در حکومــت ایــران باشــند. ایــن بــه معنــای منحصــر کــردن عرصــه سیاســت 
عمومــی در ایــران بــه نخبــگان فرقــه ای خــاص و همچنیــن محــروم کــردن همــه 
گــروه هــای سیاســی، ایدئولــوژی هــا و نگــرش هــای روشــنفکر دیگــر در کشــور 

اســت. 
ایــن اصــل همچنیــن حقــوق اقلیــت هــا را در داشــتن تشــکیات محــدود کــرده 
و بــه ایــن ترتیــب مشــارکت آنهــا را تضعیــف مــی کنــد. قانــون اساســی همیــن 
محدودیــت را در اصــل ۲6 نیــز قیــد مــی کنــد. در این اصل آمده اســت: »احزاب، 
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جمعیــت هــا، انجمــن هــای سیاســی و صنفــی و انجمــن هــای اســامی یــا 
اقلیــت هــای دینــی شــناخته شــده آزادنــد، مشــروط بــه اینکــه اصول اســتقال، 
آزادی، وحــدت ملــی، موازیــن اســامی و اســاس جمهــوری اســامی را نقــض 
ــا حقــوق اقلیــت هــا را در  نکننــد.« ایــن اصــل بــه حکومــت اجــازه مــی دهــد ت

تشــکیل ســازمان هــای سیاســی محــدود کنــد.۱۸
در اصــل ۲6 قانــون اساســی قیــد شــده اســت کــه تشــکیل احــزاب، اجتماعــات 
و ســازمان هــای سیاســی مجــاز اســت و افــراد از جملــه کســانی کــه بــه اقلیــت 
هــای دینــی تعلــق دارنــد، از آزادی سیاســی برخوردانــد، مادامــی کــه »اصــول 
استقال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسامی و اساس جمهوری اسامی 
را نقــض نکننــد.« در اصــل ۲۷ برگــزاری اجتماعــات عمومــی و ســازماندهی 
راه پیمایــی نیــز مجــاز دانســته شــده اســت، مشــروط بــه اینکــه مخــل مبانــی 
اســام نباشــد. ایــن حقــوق صرفــًا جنبــه نظــری دارنــد و در واقعیــت حتــی تحت 
قوانینــی کــه بعدتــر بــه تصویــب رســیدند، هرگــز اعطــا نشــده انــد. بــه عنــوان 
مثــال، چارچــوب حقوقــی مشــارکت سیاســی غیرعادالنــه اســت. سیســتم 
المللــی مطابقــت  بیــن  اســتانداردهای دموکراتیــک  بــا  ایــران  در  انتخاباتــی 
نــدارد و حکومــت حــق داشــتن تشــکیات و برگــزاری اجتماعــات را ممنــوع 
کــرده اســت و فقــط طرفــداران رژیــم از ایــن حــق برخوردارنــد. حــق آزادی بیــان و 
همچنیــن حــق داشــتن اتحادیــه هــای صنفــی وجــود نــدارد. حقــوق اقلیــت هــا 
و همــه موضوعــات مربــوط بــه حقــوق شــهروندی و مشــارکت زنــان در ابهــام 
قــرار دارد. قوانیــن و مقرراتــی کــه بعدتــر صــادر شــدند مشــارکت اقلیــت هــای 
غیــر مســلمان در حکومــت را محــدود مــی کــرد، مشــارکت سیاســی زنــان را تــا 
حــد زیــادی محــدود مــی ســاخت، و حقــوق مکاتــب اســامی غیــر جعفــری در 

حکومــت و رونــد تصمیــم گیــری را نیــز محــدود مــی کــرد.۱۹  
2_  تثبیت فرقه گرایی و تحمیل هویت ملی و دینی بر جامعه

بــدون شــک شــاخص هــای فرهنگــی، دینــی و قومــی، مهمتریــن شــاخص هــا 
در ارزیابــی میــزان یکپارچگــی ملــی بــه شــمار مــی رونــد. ایــن امــر موجــب ایجــاد 
هارمونــی و تقویــت هویــت حکومــت و جامعــه مــی شــود. بنابرایــن، هــر گاه 
تفــاوت هــا کــم رنــگ شــوند و نابرابــری هــا زدوده شــوند، جامعــه ای قــوی تــر 

بــه وجــود خواهــد آمــد. 
از آغــاز انقــاب در ســال ۱۹۷۹، یــک گفتمــان سیاســی بــا ماهیتــی خــاص بــر 
همــه جنبــه هــای زندگــی در عرصــه هــای عمومــی و خصوصــی ســلطه داشــته 
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ــران  ــی ای ــه فراســوی مرزهــای جغرافیای ــن گفتمــان سیاســی ب ــر ای اســت. تاثی
گســترش یافــت و یــک گفتمــان فرقــه گــرا را ایجــاد کــرد کــه نشــان دهنــده 
نظــام سیاســی حکومــت ایــران و همــه نماینــدگان آن از جملــه روحانیــت بــود. 
ایــن گفتمــان فرقــه گــرا یــک هویــت ایرانــی محــدود را تبلــور مــی بخشــید که در 
آن فقــط فرقــه شــیعه تصدیــق و بــه رســمیت شــناخته مــی شــد. ایــن موضوع 
ــر  ــر مقــام برت ــران قیــد شــده اســت کــه ب ــون اساســی ای در اصــل هایــی از قان
مکتــب شــیعه جعفــری و کســانی کــه پیــرو آن هســتند تاکیــد دارد و بــه ایــن 
ترتیــب موجــب اقتــدار و ســلطه آن در ایــران مــی شــود. ایــن امــر مانعــی اســت 
بــر ســر راه فرصــت هــای موجــود کــه مــی تواننــد میــان اجــزای جامعــه ایــران 

یکپارچگــی ایجــاد کننــد.۲۰ 
حکومــت ایــران در تقویــت هویــت ملی-دینــی همخــوان با ایدئولــوژی پذیرفته 
شــده از ســوی روحانیــت و همچنیــن دکتریــن شــیعه مــورد قبــول حکومــت، 
نقــش مهمــی ایفــا مــی کنــد. در نتیجــه، قــدرت بخشــیدن بــه »فــارس هــا« 
ــر پــس از  ــژه در دو دهــه اخی ــران – بوی ــه سیاســت رســمی و اعــام شــده ای ب
ریاســت جمهــوری محمــد خاتمــی – تبدیــل شــده اســت. خاتمــی طــی دو 
دوره ریاســت جمهــوری خــود بارهــا تاکیــد کــرد کــه فارســی نــه تنهــا زبــان، بلکــه 
خاســتگاه یــک تمــدن و یــک ملــت اســت. رییــس جمهورهایــی کــه پــس از او 
آمدنــد – بویــژه احمــدی نــژاد – از ایــن رویکــرد اســتقبال کردنــد. احمــدی نــژاد 
در آگوســت ۲۰۰۷ طــی یــک حکــم دولتــی، فارســی کــردن فرهنــگ، امــور ادبــی 
و پژوهشــی و ســایر جنبــه هــای زندگــی در ایــران را الزامــی اعــام کــرد. ایــن امــر 
بــه نوبــه خــود موجــب تضعیــف حقــوق اساســی دیگــر گــروه هــای اجتماعــی 

شــد. 
3_ تبعیض قومی و عدم امکان ابراز عقیده از سوی اقلیت ها

نظــام سیاســی ایــران بــه دلیــل ســلب آزادی مذهــب و عقیــده و همچنیــن 
محــروم کــردن اقلیــت هــا از حــق تحصیــل، حــق نوشــتن بــه زبــان مــادری و 
حــق ســتایش از فرهنــگ خــود مــورد نکوهــش قــرار گرفتــه اســت. تبعیــض 
بــر اســاس نــژاد و دیــن – چــه در قوانیــن و چــه در عمــل – در عرصــه هــای 
ــران بســیار گســترده اســت.  اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی در ای
عــاوه بــر ایــن، پاســخ حکومــت ایــران بــه تقاضــا و درخواســت اقلیــت هــا بــرای 
از بیــن بــردن تبعیــض هــا، چیــزی نبــوده اســت مگــر ســرکوب و خشــونت بیشــتر، 

دســتگیری خودســرانه، شــکنجه، دادگاه هــای ناعادالنــه و اعــدام.۲۱
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ــد، در حالیکــه چنیــن حقوقــی  در نتیجــه، فــارس هــا از همــه حقــوق برخوردارن
بــه دیگــر اقــوام و اقلیــت هــا داده نشــده اســت و آنهــا ســرکوب مــی شــوند. 
حکومــت ایــران تــاش مــی کنــد تــا میــراث و ســنت هــای تاریخــی و همچنیــن 
هویــت و ملیــت آنهــا را از بیــن ببــرد و هرگونــه نشــان و یــا حضــور آنهــا را ریشــه 
ــن اقلیــت هــای دینــی و ملــی داده نمــی  ــه ای ــه ب ــرا حقــوق اولی ــد، زی کــن کن
شــود. بــر اســاس اســتراتژی فارســی کــردن در جامعــه ایــران، حکومــت مســتقر 
ــد جــدی  ــی خــود، تهدی ــر اســاس مرزهــای جغرافیای ــران ســایر اقــوام را ب در ای
ــد. ایــن امــر در نحــوه ســازماندهی برخــی از  ــران مــی دان علیــه امنیــت ملــی ای
کنفرانــس هــای خــارج از کشــور در خصــوص اقــوام ایرانــی قابــل مشــاهده 
بــود. بــه عنــوان مثــال، در مــارس ۲۰۱۵ کنفرانســی در ژنــو برگــزار شــد. در ایــن 
ــی  ــه حقــوق بشــر و کنشــگران ایران کنفرانــس شــخصیت هــای فعــال در زمین
و همچنیــن شــیرین عبــادی، حقوقــدان برنــده جایــزه نوبــل حضــور داشــند. 
همچنیــن در ژوئیــه ۲۰۱۵، کنفرانســی از ســوی »ســازمان ملــت هــا و اقلیــت 
هــای غیــر رســمی« )UNPO( در بروکســل برگــزار شــد کــه نمایندگانــی از ســوی 
عــرب هــا اهــواز، کردهــا و بلــوچ هــا در آن شــرکت داشــتند. آنهــا بــر ایــن باورنــد 
کــه ایــران نماینــده آنهــا در ســازمان هــای بیــن المللــی بویــژه ســازمان ملــل 

نیســت.۲۲  
شــکل و شــدت مواضع ســرکوبگرانه ایران در قبال اقلیت ها یکســان نیســت. 
بــا ایــن همــه الگــوی کلــی یکــی اســت: تحمیــل هویــت ملــی یکســان بــر همــه 
اقلیــت هــا، و وادار کــردن آنهــا بــه برگزیدن هویتی که از ســوی نظام سیاســی 
ــر برخــی از اقلیــت هــا در  ــران شــکل گرفتــه اســت. ســرکوب اعمــال شــده ب ای
ایــن موضــوع نمــود پیــدا مــی کنــد کــه آنهــا از حــق انجــام مراســم آیینــی خــود 
و صحبــت کــردن بــه زبــان خــود محــروم هســتند و از حقــوق شــهروندی برابــری 

برخــوردار نیســتند.۲3
زنــان در ایــران بــا موانــع اجتماعــی و حقوقــی روبــرو هســتند کــه نــه تنها زندگی 
بلکــه معیشــت آنهــا را نیــز تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. ایــن امــر بــه نوبــه خــود بــه 
نابرابــری اقتصــادی چشــمگیری منجــر مــی شــود. اگرچــه زنــان بیــش از پنجــاه 
درصــد فــارغ التحصیــان دانشــگاه هــای ایــران را تشــکیل مــی دهنــد، اما ســهم 
آنــان از نیــروی کار بیــش از ۱۷ درصــد نیســت. در گــزارش شــکاف جنســیتی ســال 
۲۰۱۵ – کــه از ســوی مجمــع جهانــی اقتصــاد تهیــه شــده بــود – ایــران در 
میــان پنــج کشــور آخــر جــدول )رتبــه ۱۴۱ از میــان ۱۴۵ کشــور( در زمینــه برابــری 
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جنســیتی از جملــه برابــری در مشــارکت اقتصــادی قــرار گرفــت. درصــد بیــکاری 
زنــان دو برابــر مــردان اســت.۲۴

برخــی از اقلیــت هــای دینــی کــه از شــیعیان بــه شــمار مــی رونــد نیــز از ســوی 
حکومــت ایــران ســرکوب مــی شــوند؛ بــه عنــوان مثــال دراویــش و برخــی از 
پیــروان جریــان هــای شــیعی ماننــد طرفــداران جنبــش شــیرازی کــه مقابــل 
هیئــت هــای دیپلماتیــک ایــران در کویــت، انگلســتان و عــراق تظاهــرات برگــزار 
کردنــد تــا مخالفــت خــود را بــا بازداشــت حســین شــیرازی– پســر مرجــع دینــی، 

ــراز کننــد.۲۵ صــادق شــیرازی – در شــهر قــم اب
بــا ایــن همــه، حکومــت ایــران بــا اســتفاده از ابــزار خودســرانه ســرکوب، هویــت 
ــرد، و مــی کوشــد  تمدنــی، اجتماعــی و فرهنگــی اقلیــت هــا را از بیــن مــی ب
تــا هویــت گــروه هــای اقلیــت را از نواحــی گوناگــون ایــران ریشــه کــن کننــد. 
حکومــت ایــران مــی کوشــد در بســیاری از ایــن نواحــی کــه اکثریــت بــا غیــر 
فــارس هــا اســت دموگرافــی را تغییــر دهــد، ایــن نواحــی را فقیرتــر کنــد، جلــوی 
پیشــرفت و توســعه اقتصــادی آنهــا را بگیــرد و همچنیــن ســاکنان ایــن نواحــی 

را بــه مناطقــی کــه تحــت کنتــرل حکومــت اســت جابجــا کنــد.۲6 
منطقه بلوچستان که شامل جنوب غربی پاکستان، جنوب غربی افغانستان 
ــران برخــوردار اســت.  ــرای ای ــران مــی شــود از اهمیــت اســتراتژیک ب و شــرق ای
اســتان سیســتان و بلوچســتان ســومین اســتان بزرگ ایران اســت. این منطقه 
از تنگــه بــاب الســام تــا کراچــی در پاکســتان امتــداد دارد. جمعیت این منطقه 
بیســت میلیــون نفــر - عــاوه بــر ۷۰۰ هــزار بلــوچ - تخمیــن زده مــی شــود. 
ــران در ســال ۱۹۲۸ طــی دوره اســتعمار  ــی کــه توســط ای ــن منطقــه از زمان ای
بریتانیــا تســخیر شــد شــاهد بحــران هــا و پیچیدگــی هــای متعــددی بــوده و 
همــواره رنــج کشــیده اســت. حکومــت زمیــن هــای کشــاورزی را مصــادره کــرد 
و مالکیــت آنهــا بــه ایرانــی هــای شــیعه منتقــل شــد. همچنیــن برگــزاری جشــن 
هــای قومــی و دینــی محلــی ســاکنان ایــن منطقــه از ســوی حکومــت ممنــوع 
شــد. افــراد محلــی از اســتفاده از زبــان محلــی خــود محــروم شــدند. حکومــت 
اجــازه نــداد هیــچ پــروژه توســعه ای در ایــن منطقــه اجــرا شــود و از دسترســی 
بــه تحصیــات – کــه صرفــا در اختیــار گروههایــی خــاص قرار داشــت – جلوگیری 

کــرد. نظــام آموزشــی دچــار تعصبــات و تبعیــض هــای فرقــه ای شــد.۲۷ 
در منطقه اهواز واقعیت ها نشــان دهنده فروپاشــی اقتصادی و اجتماعی 
ناشــی از بــه حاشــیه رانــده شــدن و تبعیــض نــژادی اســت. اگرچــه ایــن منطقــه 
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ابعــاد تاریخــی، ملــی و فرهنگــی ویــژه اى دارد، امــا سیاســت هــای حکومــت 
در ارتبــاط بــا آن، الگویــی تبعیــض علیــه اقلیــت هــای قومــی، دینــی و ملیتــی را 
آشــکار مــی کنــد. ایــن سیاســت هــا میــراث و هویــت ایــن منطقــه را بــا تغییــر در 
ویژگــی هــا بنیادیــن آن از بیــن بــرده و همچنیــن اســتفاده از زبــان هــای محلــی 
در ســازمان هــا، دفاتــر دولتــی یــا در مــدارس و دانشــگاه هــا را ممنــوع کــرده 
اســت. مــردم ایــن منطقــه از حــق انتخــاب نــام هــای عربــی بــرای فرزندانشــان و 
پوشــیدن لبــاس عربــی محرومنــد. حکومــت ایــران ســعی مــی کند نام شــهرها، 
روســتاها، و رودخانــه هایــی را کــه ریشــه و اصــل عربــی دارنــد تغییــر دهــد. 
هــدف ایــن سیاســت زدودن حضــور هــر چیــزی در ایــن منطقــه اســت کــه یــادآور 
عــرب هاســت؛ بــه عنــوان مثــال نــام »محمــره« را بــه »خرمشــهر« و »میســان« 
را بــه »دشــت آزادگان« تغییــر داده انــد. همچنیــن، ایــن منطقــه بــا تبعیــض در 
اســتخدام روبــرو اســت و ســاکنان آن نمــی تواننــد در برخــی از ســازمان هــا و 
نهادهــا مشــغول بــه کار شــوند. طبــق ارقــام منتشــره از ســوی ســازمان زنــدان 
هــای ایــران، حــدود ۲۴ هــزار شــهروند ایرانــی در زنــدان هــا - بویــژه در زنــدان 

ســپیدار و زنــدان کارون در اهــواز- زندانــی انــد.۲۸ 
4_ تقویت اختالفات و تحریک جامعه علیه اقلیت ها

چارچــوب گفتمــان سیاســی موجــود علیــه اقلیــت هــا و گــروه هــای ضــد 
حکومتــی اســت. از همیــن رو، حکومــت ایــران عمــوم مــردم ایرانیــان را علیــه 
خواســت هــای اقلیــت هــا تحریــک مــی کنــد. بــه خاطــر تســلطی کــه رســانه هــا 
بــر ایــن موضــوع دارنــد، اکثریــت مــردم ایران دالیل پشــت ایــن اعتراضات اقلیت 
هــا را نمــی تواننــد درک کننــد؛ بلکــه ایــن خواســت هــا همــواره تقاضاهایــی 
ــه  ــن ادعاهــا را ب ــران ای گروهــی و فرقــه ای دانســته مــی شــوند. حکومــت ای
لحــاظ سیاســی و دینــی، از طریــق تریبــون هــا و نهادهــای دینــی تاثیرگــذار بــر 

افــکار عمومــی داخــل کشــور ترویــج مــی کنــد. 
ــگان بــودن را  ــران همــواره اتهاماتــی ماننــد خیانــت و عامــل بیگان حکومــت ای
علیــه تظاهــرات کننــدگان و اقلیــت هــا بــه کار بــرده اســت. همین امــر توجیهی 
مــی شــود تــا حکومــت از ابــزار ســرکوب خــود -یعنــی ســازمان هــا و گــروه هــای 
ــه  ــرای مقابل ــد. حکومــت ب شــبه نظامــی کامــا طرفــدار خــود -اســتفاده کن
بــا چنیــن تظاهراتــی مجهــز و آمــاده اســت. توجیــه حقوقــی و دینــی اینگونــه 
ســرکوب هــا، بهانــه هایــی ماننــد حفــظ ارزش هــای عمومــی دیــن و اســام 

هســتند.
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عــاوه بــر اقدامــات ســرکوبگرانه مرســوم کــه علیــه همــه شــهروندان،  اقلیــت 
ــا آن  ــا حکومــت مخالفنــد و ب هــا و گــروه هــای بــه حاشــیه رانــده شــده کــه ب
مقابلــه مــی کننــد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرد،  مفهومی وجــود دارد تحت 
عنــوان »امنیــت فرهنگــی« کــه از ابداعــات حکومــت ایــران اســت. ایــن الگــو 
ــرای یکپارچــه کــردن تســلط در داخــل کشــور،  از مفهــوم »دشــمن خارجــی« ب
افزایــش محبوبیــت خــود و مقابلــه بــا هــر گروهــی کــه بــا حکومــت و سیاســت 
هــای آن مخالــف اســت ســود مــی بــرد. در ایــن الگــو، قالــب هــای فرهنگــی بــر 
جامعــه تحمیــل مــی شــود و هــر چیــزی کــه در کل بــر هویــت فــارس تبــار کشــور 
تاثیــر بگــذارد، بــه شــدت تحــت نظــارت قــرار مــی گیــرد. حکومــت ایــران همچنین 
عــاوه بــر نظــارت شــدید بــر رســانه هــای مــدرن و مرســوم، رســانه اجتماعــی را 

نیــز مســدود کــرده اســت.۲۹  
5_ رویه های سرکوبگرانه و نفی حقوق اساسی

اقلیــت هــای قومــی از رویــه هــای تبعیــض آمیــز رنــج مــی برنــد. بــه عنــوان 
ــد.  ــا دشــواری هایــی مواجــه ان مثال، عــرب هــا،  کردهــا، و بلــوچ هــای ســنی ب
عــاوه بــر اینکــه آنهــا بــه عنــوان اقلیــت هــای قومــی مــورد توهیــن قــرار مــی 
گیرنــد، مســائل فرقــه ای نیــز بــر رنــج هــای آنهــا مــی افزایــد زیــرا آنهــا بــه اقلیــت 
هــای ســنی مذهــب تعلــق دارنــد. بــه عنــوان مثــال، بیــش از ۱.۵ میلیــون ســنی 
مســلمان در تهــران زندگــی مــی کننــد امــا نمــی توانند مســجدی بــرای برگزاری 

مراســم خــود بســازند. 3۰ 
قانــون اساســی ایــران بــه هیــچ یــک از ســنی هــا – از هــر ملیتــی کــه باشــند 
– اجــازه کاندیــد شــدن بــرای مقــام ریاســت جمهــوری نمــی دهــد زیــرا تنهــا 
کســانی حــق دارنــد کاندیــد ریاســت جمهــوری شــوند کــه بــه مذهــب دوازده 
امامــی معتقــد باشــند. طبــق اصــل ۱۲ قانــون اساســی: »ایــن اصــل الــی االبــد 

غیــر قابــل تغییــر اســت.«3۱
ایــن گونــه تبعیــض در همــه مناصــب و ســمت هــا اعمــال مــی شــود. ســنی هــا 
از عهــده دار شــدن مناصــب کلیــدی در ارتــش، دولــت و ســمت هــای محلــی 
حتــی در مناطقــی کــه آنهــا اکثریــت جمعیــت را تشــکیل مــی دهنــد محــروم 
هســتند. یکــی از مــوارد نفــی حقــوق شــهروندی، تعلیــق عضویــت ســپنتا 
نیکنــام – عضــو زرتشــتی شــورای شــهر یــزد – اســت؛ یکــی از کاندیداهــای 
اصولگــرا کــه در انتخابــات بازنــده شــده بــود اعتبــار عضویــت او را زیر ســوال برد. 
ایــن کاندیــدای اصولگــرا همچنیــن بــه ایــن بهانــه کــه نیکنــام مســلمان نیســت و 
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حــق نــدارد نماینــده مســلمانان باشــد بــه دیــوان عدالــت ادرای کشــور شــکایت 
کــرد. 3۲ 

6_ به حاشیه راندن از لحاظ اقتصادی و توجه ناکافی به توسعه
بــه واقعیــت هــای  بــازار نقــش مهمــی در شــکل دادن  بــه لحــاظ تاریخــی، 
ــازاری هــا یــک طبقــه قــوی را  ــازی مــی کنــد. ب ــران ب اقتصــادی و اجتماعــی ای
شــکل مــی دهنــد کــه از نفــوذ و امتیازاتــی در ســطح حکومــت و همچنیــن 
احتــرام و شــان و منزلــت نــزد عامــه مــردم برخوردارنــد. روحانیــون نیــز نقــش 
اقتصادی گســترده ای بازی می کنند زیرا منابع مالی و نهادهای اقتصادی 
گســترده ای در اختیــار آنهاســت. ایــن دو طبقــه ارتبــاط گســترده ای بــا یکدیگــر 
دارنــد زیــرا منافــع شــان بــه یکدیگــر گــره خــورده اســت. پیونــد تاریخــی گســترده 
ایــن دو گــروه، ایــن امــکان را بــه آنهــا داده اســت تــا از نیروهــای فعــال عمده در 
جامعــه ایــران بــه شــمار رونــد، و تحــت پوشــش مذهــب شــیعی بــر آن تاثیرگــذار 
باشــند. ایــن اتحــاد در خدمــت منافــع هــر دو گــروه بــوده اســت و آنهــا حضــور 
خــود را در صــدر هــرم اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی حفــظ کــرده انــد. ایــن 
ــه جامعــه و گــروه هــا و جماعــت هــای موجــود  ــر بقی ــی ب ــی و دین اتحــاد مال
در آن تاثیــر گذاشــته اســت. ایــن موضــوع بــر مســئله توزیــع ثــروت بــر اســاس 
ماحظــات دینــی و فرقــه ای - کــه در خدمــت ایــن دو طبقــه و وابســتگان 

شــیعی و فــارس تبــار آنهــا بــوده اســت-تاثیرگذار بــوده اســت.33
شــیعیان و افــراد مرتبــط بــا گــروه هــای فــارس تبــار از وضــع اقتصــادی بهتــری 
نســبت بــه پیــروان دیگــر فرقــه هــا برخوردارنــد. چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه 
شــانس آنهــا بــرای احــراز ســمت هــای مهــم در وزارتخانــه هــا و نهادهــای ملــی، 
نیروهــای مســلح، نیــروی انتظامــی، و دیگــر دســتگاه هــای حکومتــی بیشــتر 
اســت. ســپاه پاســداران از مزایــای زیادتــری ماننــد حقــوق باالتــر و مزایــای 
بیشــتر، شــبکه گســترده تــر روابــط شــخصی و تاثیــر در جامعــه برخوردارنــد. 
ماهیــت عقیدتــی ســپاه پاســداران موجــب شــده اســت تــا ســمت هــای ارشــد 
آن بــه افــرادی واگــذار شــود کــه بــه والیــت فقیــه و مذهــب دوازده امامــی 

بــاور دارنــد. 
ابعــاد اقتصــادی بحــران شــهروندی را مــی تــوان در گســترش نقــش اقتصــادی 
ســپاه پاســداران مشــاهده کــرد. ثــروت در دســتان ســپاه پاســداران متمرکــز 
ــر از محــدوده نقــش  ــه آن بســیار فرات شــده اســت و وظایــف محــول شــده ب
نظامــی آن اســت. برخــی بــر ایــن باورنــد کــه نقــش فزاینــده نیروهــای ســپاه در 
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اقتصــاد، یــک ائتــاف اقتصــادی و نظامــی را بــه وجــود آورده اســت تــا بــه ایــن 
ترتیــب بقــای نظــام سیاســی فرقــه ای موجــود تضمیــن شــود، و در برابــر مــوج 
خشــمی کــه در جامعــه ایــران بــا همــه مولفــه هــای قومــی و مذهبــی آن بــه 

وجــود آمــده اســت، از ایــن نظــام پاســداری کنــد.3۴
از  هســتند،  ســاکن  آن  در  هــا  اقلیــت  کــه  مناطقــى  کــه  اینجاســت  جالــب 
مناطقــی بــه شــمار مــی رونــد کــه بــه لحــاظ منابــع طبیعــی غنــی تــر هســتند. 
امــا آنهــا فقیرتریــن مناطــق هســتند و از سیاســت هــای تبعیــض اقتصــادی 
و بــی توجهــی عمــدی مقامــات در زمینــه توســعه در ایــن مناطــق رنــج مــی 
برنــد. در ایــن خصــوص مــی تــوان بــه تعــدادی از مــوارد بــی توجهــی و تبعیــض 
اقتصــادی کــه از ســوی دکتــر ســیف الهــی، اســتاد ایرانــی جامعــه شناســی، 
مطــرح شــد اشــاره کنیــم. از نظــر او، مناطــق اقلیــت نشــین از ایــن چیزهــا رنــج 

مــی برنــد: 
»نبود دسترســی به آب و شــرایط نامناســب زندگی در کشــوری بســیار وســیع 
بــه لحــاظ جغرافیایــی، تمرکزگرایــی قــدرت، رانــدن اقلیــت هــا از مشــارکت در 
ــان پــس از جنبــش  حیــات سیاســی، نادیــده گرفتــن خواســت هــا و نیازهــای آن
مدرنیزاســیون، غلبه سیاســت های قوم-مدار، وجود نابرابری های اجتماعی 
و اقتصــادی بیــن گــروه هــای قومــی، نابرابــری در توســعه انســانی بیــن گــروه 
هــای قومــی و توســعه نامتــوازن و نامناســب در مناطقــی کــه اقلیــت هــای 

قومــی در آن ســاکنند.«3۵ 
برخــی از پــروژه هــای آب بــا هــدف تضعیــف اقلیــت هــای غیــر فــارس تبــار ایــران 
بــه اجــرا گذاشــته شــده انــد. ایــن پــروژه هــا موضــوع توزیــع برابر مزایــای موجود 
میــان مناطــق را نادیــده گرفتــه انــد. در نتیجــه سیاســی کــردن ایــن موضــوع، 
دولــت هایــی کــه پــس از انقــاب یکــی پــس از دیگــری بــر ســر کار آمدنــد، ایــن 
پــروژه هــای آب را دنبــال کردنــد؛ آنهــا بــا ایــن کار نــه تنهــا موجــب تشــدید بحــران 
آب شــدند، بلکــه در کل اکوسیســتم ایــران را تخریــب کردنــد و همچنیــن بــه 
طــور اخــص اکوسیســتم و فعالیــت هــای کشــاورزی در ایــن مناطــق را از بیــن 
ــان ایــن اقلیــت هــا شــد و  ــزوا در می ــد. ایــن امــر موجــب افزایــش حــس ان بردن
موجــب تقویــت میــل بــه طغیــان علیــه حکومــت و جــدا شــدن از آن گشــت.36 
بــه عنــوان مثــال،  پــروژه هــای دولتــی موجــب شــد تــا ۱.۱ میلیــارد متــر مکعــب 
ســاالنه از آب هــای منطقــه اهــواز بــه ســمت منطقــه مرکــزی اصفهان منتقل 
شــود. سیاســت هــای مشــابه منجــر بــه خشــک شــدن رودخانــه هامــون در 
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منطقــه بلوچســتان شــد.3۷
در واقــع منحــرف کــردن آب رودهــای جــاری در اهــواز بــا پشــتوانه مطالعــات 
علمــی صــورت نگرفــت، بلکــه بــر مبنــای دالیــل فنی بدون انجــام هیچ مطالعه 
ای انجــام شــد. تصمیمــات سیاســی موجــب تقویــت بیشــتر ایــن طــرح شــد؛ 
تصمیماتــی کــه بــه دنبــال تغییــرات دموگرافیــک و اجتماعــی بودنــد تــا بــه 
اقلیــت عــرب صدمــه بزنــد و در خدمــت مناطــق مرکــزی بــا اکثریــت فــارس 
نشــین قــرار بگیــرد. پــس از بــروز تاثیــرات زیســت محیطــی فاجعــه بــار، مقامــات 
ایــران کــم کــم متوجــه تاثیــر تصمیمــات پنــج دولــت پیشــین نــه تنهــا علیــه 

منطقــه اهــواز بلکــه بــرای آینــده آب در همــه کشــور شــدند.3۸ 
بنابــر گــزارش ســازمان عفــو بیــن الملــل، »اقلیــت هــا در ایــران در معــرض رویــه 
هــا و قوانیــن تبعیــض آمیــز قــرار دارنــد، از جملــه محدودیــت دسترســی بــه 
امکانــات اولیــه ماننــد زمیــن، خانــه، آب بهداشــتى؛  مصادره اماک؛  و نداشــتن 
خدمــات عمومــی و حــق کار در بخــش عمومــی و نیمــه خصوصــی و همچنیــن 
بخــش خصوصــی. حــق کار همــواره بــر رویــه هــای گزینشــی و ایدئولوژیــک 
پیچیــده مبتنــی بــوده اســت کــه در آن باورهــای دینــی و سیاســی و همچنیــن 
وفــاداری بــه جمهــوری اســامی از جملــه والیــت فقیــه کــه مبنــای ایــن رژیــم 

سیاســی را تشــکیل مــی دهــد، نقــش اصلــی را ایفــا مــی کننــد.« 
ایــن گــزارش خاطــر نشــان مــی کنــد کــه تبعیــض شــکل هــای متفاوتــی دارد، 
از جملــه: محدودیــت در اســتخدام، مســکن مناســب، خدمــات اجتماعــی، 
تحصیــات، و نداشــتن حــق برابــر در مشــارکت در فعالیــت هــای فرهنگــی. 
یــک نمونــه از ایــن تخلفــات، کاری اســت کــه حکومــت بیــن ســال هــای ۲۰۰۴ و 
۲۰۰6 انجــام داد و بیــش از ۲۰۰ هــزار هکتــار زمینــی را کــه اقلیــت عــرب در آن 
ســاکن یــا مالــک آن بودنــد، بــرای پــروژه هــای حکومتــی بــدون مشــورت بــا آنهــا 
یــا پرداخــت مبلــغ مناســب مصــادره کــرد. در ایــن زمیــن هــا، حکومــت، بــه عنوان 
مثــال، کارخانــه شــکر و مــزارع پــرورش ماهــی احــداث کــرده اســت. ایــن امــر 
یــادآور وجــود یــک سیاســت غیــر رســمی اســت کــه هدفــش ســلب مالکیــت از 
زمیــن هــای عــرب هــا در ایــران اســت کــه حتــی  ممکــن اســت بــه تخلیــه اجبــاری 

آنهــا نیــز منجــر شــود.3۹ 
حکومــت ایــران مبتنــی بــر رانــت خــواری اســت. درآمدهــای ناشــی از صــادرات 
نفــت بخــش بزرگــی از بودجــه حکومــت را تشــکیل مــی دهــد؛ همیــن امــر ایــن 
ــر  ــه طــرز غی ــروت موجــود را ب ــا ث ــرای دولــت فراهــم آورده اســت ت امــکان را ب
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عادالنــه ای بــر اســاس ماحظــات سیاســی خــود توزیــع کنــد. حکومــت بــا تکیه 
بــر ایــن منابــع،  سیاســت هــای فرقــه ای و ناسیونالیســتی خــود را بــه پیــش 
مــی بــرد. امــا دولــت پیشــبرد امــر توســعه بــه شــیوه ای متــوازن و هماهنــگ 
بــا بافــت جغرافیایــی و اجتماعــی کشــور را نادیــده مــی گیــرد. ایــن امــر منجــر بــه 
آن مــی شــود کــه اقلیــت هــا خــود را شــریک در ایــن ثــروت و ســهیم در قــدرت 

نداننــد. 
ــر ایــن، ماهیــت طــرح هــای داخلــی و خارجــی کــه از ســوی حکومــت  افــزون ب
پیگیــری مــی شــوند بــه گونــه ای اســت کــه اقلیــت هــا و دیگــر قشــرهای 
اجتماعــی در رونــد تصمیــم گیــری مشــارکت ندارنــد. چــه بســا رژیــم ایــران روابــط 
خــود را بــا گــروه هــای خــارج از ایــران بهبــود بخشــد و از جیــب مــردم ایــران بــه 
آنهــا پــول دهــد،  و همزمــان جامعــه ایــران از بحــران اقتصــادی و شــرایط دشــوار 

زندگــی رنــج مــی بــرد. 
سوم – پیامدهای این بحران

بــرای  را  ایــران، شــرایط آســیب پذیــری  عمیــق شــدن بحــران شــهروندی در 
حکومــت ملــی ایــران بــه وجــود آورده اســت. مــا مــی توانیــم بــه چنــد مــورد زیــر 

اشــاره کنیــم:
1_ تقاضای فزاینده برای جدایی از ایران

بــه دلیــل فرقــه گرایــی موجــود در کشــور، بخــش هــای عمده ای از مــردم ایران 
از جملــه اقلیــت هــا نمــی تواننــد عقایــد خــود را بیــان کننــد. آنهــا خــود را بخشــی 
از پــروژه حکومــت نمــی داننــد و حکومــت ایــران اقدامــی بــرای مشــارکت آنهــا 
در حکومــت انجــام نــداده اســت. در نتیجــه، آنهــا منــزوی تــر و طغیانگرتــر شــده 

اند. 
پیامــد حتمــی چنیــن امــری اقتدارگرایــی، ســلطه یــک فرهنــگ بــر همــه کشــور، 
توســعه نامتــوازن، و بــه حاشــیه رانــدن برخــی از گــروه هــا بــه لحــاظ اقتصــادی 
است که منجر به بی عدالتی و احساس بی ارزش بودن می شود. سرکوب 
خواســته هــا و تظاهــرات منجــر بــه گرایــش بــه ســوی خشــونت سیاســی شــده 
اســت و اقلیــت هــای محــروم و بــه حاشــیه رانــده شــده خواســتار جدایــی از 
حکومــت شــده انــد؛ در عیــن حــال گــروه هــای مســلحی ظهــور یافتــه انــد کــه 

پــروژه هــای جدایــی طلبانــه در ســر دارنــد.   
برخــی از گــروه هــای خــارج از کشــور نیــز عقایــد تجزیــه طلبانــه خــود را ابــراز کــرده 
انــد. آنهــا بــا اســتفاده از مناســبات بیــن المللــی رو بــه وخامــت ایــران – بویــژه در 
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رابطــه بــا غــرب – افــکار عمومــی بیــن المللــی را علیــه حکومت ایــران برانگیخته 
انــد. برخــی از گــروه هایــی کــه اقلیــت هــا را نمایندگــی مــی کننــد محبوبیــت 
گســترده ای کســب کــرده انــد. بــه عنــوان مثــال، گــروه انصــار الفرقــان یکــی از 
ســازمان هــای مخالــف حکومــت ایــران در بلوچســتان اســت کــه در پایــان ســال 
ــا ادغــام جنبــش االنصــار و حــزب الفرقــان شــکل گرفــت. گــروه انصــار  ۲۰۱3 ب
الفرقــان بــه ســازمان جنداللــه تعلــق دارد و هــر دو گــروه از ســنی هــای بلــوچ 
بــه شــمار مــی رونــد. آنهــا بــا حکومــت ایــران مخالفنــد و در نوشــته هــای خــود 
حکومــت ایــران را قدرتــی اشــغالگر توصیــف مــی کننــد کــه  بــه مــدت هشــت 
دهــه در ایــن منطقــه حضــور داشــته انــد. در ســال ۲۰۰۵، ایــن منطقــه شــاهد 
تظاهراتــی مردمــی تحــت عنــوان »شــورش االحــواز« بــود. ایــن شــورش بــه 

بازداشــت و اعــدام برخــی از فعــاالن عــرب منجــر شــد.
حــزب الفرقــان متمرکــز در منطقــه سیســتان بلوچســتان واقــع در شــرق ایــران 
اســت. ۹۵٪  از جمعیــت ایــن منطقــه عمدتــا متشــکل از ســنی هاســت. بــه 
ایــن ترتیــب،  اقلیــت هایــی کــه حقوقشــان از ســوی حکومــت ایــران تضعیــف 
نبــودن مــی کننــد، جنبــش هــای  انــزوا و شــهروند  مــی شــود و احســاس 
جدایــی طلبــی را بــه وجــود آورده انــد تــا حقــوق خــود را، هویــت خــود را و حــق 
شــهروندی کامــل را بــاز پــس گیرنــد، و بــا شــورش علیــه حکومــت، از چنــگال این 
حکومــت و اســتثمار آن رهــا شــوند.۴۰ همچنیــن ســازمان هــای حقــوق بشــری 
کــرد و ترکمــن در منطقــه االحــواز وجــود دارد. برخــی از آنهــا از شــعارهای 
مذهبــی اســتفاده مــی کننــد،  حــال آنکــه اعتــراض برخــی دیگــر بــرای رســیدن 
بــه اســتقال اســت. ســایر ســازمان هــا خواهــان عدالــت اجتماعــی در چارچــوب 

یــک حکومــت ملــی هســتند.۴۱
جنبــش هــای مســلحانه در منطقــه کردســتان نیــز فعال هســتند، کــه مهمترین 
آنهــا عبارتنــد از: حــزب آزادی کردســتان، حــزب دموکــرات کردســتان ایــران، یــگان 
هــای مدافــع خلــق کــرد – کــه پرچــم قیــام علیــه اســتبداد و ســرکوب حکومــت 
را در دســت گرفتــه انــد و در چارچــوب رویــای حکومــت کردســتان بــزرگ، پــروژه 

ای جدایــی طلبانــه در ســر دارنــد.۴۲
2_ تشدید اعتراضات سیاسی و اجتماعی  

از پایــان ســال ۲۰۱۷، ایــران شــاهد اعتراضــات مردمــی و بســیج اجتماعــی بــوده 
کــه شــهرها و مناطــق متعــددی را در بــر گرفتــه اســت.۴3 تظاهــرات مردمــی 
بــه مناطــق متعــددی کشــیده شــده اســت کــه اقلیــت هــای ملــی و دینــی 
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در آن ســاکنند؛ در ایــن مناطــق ســرکوب بســیار زیــادی صــورت مــی گیــرد و 
زیرســاخت شــکننده آنهــا بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت. ایــن اعتراضــات در 
شــهرهای عمــده نیــز بــاال گرفــت و مناطــق شــمال غربــی نیــز شــاهد همیــن 
موضــوع بودنــد. ســاکنان ایــن نواحــی از اقلیــت هــای قومــی هســتند. نابرابــری 
اقتصــادی میــان مناطــق ایــران، یکــی از دالیــل اصلــی شــدت و میزان گســترش 
ایــن تظاهــرات در ایــن نواحــی اســت. امــا آنچــه احتمــاال بــه طــور مســتقیم بــا 
ایــن اعتراضــات مرتبــط اســت، رويــه هــاى سیاســی و امنیتــی اســت کــه در 

کشــور و در هــر اســتان وجــود دارد.۴۴  
نتیجه گیری

پــروژه ســاختن یــک حکومــت مــدرن در ایــران کــه از آغــاز قــرن بیســتم تــا به امروز 
دنبــال شــده اســت، چنــدان موفقیــت آمیــز نبــوده اســت. حکومــت پهلــوی در 
تکمیــل پــروژه مدرنیزاســیون و همچنیــن ایجــاد هارمونــی بیــن هویــت هــای 
متضــاد در ایــران شکســت خــورد. پهلــوی هــا بــرای تفکیــک گذشــته ایــران 
از زمــان حــال از یــک پــروژه ســکوالر ســود بردنــد. جمهــوری اســامی نیــز بــا 
همیــن مشــکات روبــرو اســت، هرچنــد کــه پــروژه تئوکراتیــک دینــی را برگزیــده 
اســت کــه باورهــا و مبانــی آن بــر اســاس تجربیــات شــیعه اســت. هــر دو الگــو 
کوشــیدند تــا هویــت مشــخصی را بــر جامعــه و مولفــه هــای آن تحمیــل کننــد. 
ــروژه  ــروژه ســکوالر حکومــت شــاه پیــش از انقــاب و پ ــن پ ــه رغــم تضــاد بی ب
دینــی حکومــت جمهــوری اســامی کــه خاســتگاه آن نظریــه والیــت فقیــه 
ــد کــه همــه  ــه وفــاق ملــی دســت یابن ــا ب اســت، هیــچ یــک موفــق نشــدند ت
گــروه هــای اجتماعــی بــر ســر آن توافــق داشــته باشــند. ایــن دو پــروژه بــا زبــان 
ــروژه  ــور یــک پ فرهنگــی و سیاســت هــای توســعه ای خــاص خــود، فقــط تبل
ــد کــه یکــی چهــره ســکوالر داشــت و دیگــری دینــی. عنصــر  اســتبدادی بودن
مشــترک بیــن ایــن دو الگــو ایــن اســت کــه هــر دو در تقویــت ســاختار حکومــت 
بــا ایجــاد یکپارچگــی در میــان مولفــه هــای آن و ترویــج مفهــوم شــهروندی و 
ــران در ســطح  ــی ای ــد. در نتیجــه، تضادهــای داخل همزیســتی شکســت خوردن
اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی همچنــان ادامــه دارد. ایــن امــر در 
نهایــت منجــر بــه آســیب پذیــری کنونــی شــده اســت کــه حکومــت ایــران بــا آن 
دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد و امــکان فروپاشــی یــا ســقوط حکومــت در هــر 

مقطعــی وجــود دارد. 
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