ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

السنة الثانية – العدد السادس – مارس ٢٠١٨

ﺗﺼـ ــدر عـ ــن

www.rasanah-iiis.org

األقليات ومستقبل الدولة في إيران
طموح
َّ
راني ـ ــا مكـ ـ ـ ــرم
باحﺚ ﲟركز األهرام للدراسات السياسية والستراتيجية

أرادت الﻨﺨبﺔ الﺘي أﺧﺬت علﻰ عاﺗقﻬا بﻨاء الدولﺔ اﻹﻳرانيﺔ الﺠدﻳدة،
عقﺐ نﺠاح الﺜورة اﻹسﻼميﺔ بقيادة الﺨميﻨي عام  ،١٩٧٩أن ﺗكون
العرق
الدولﺔ بﻨﻈامﻬا الﺴياسي في إﻳران ذات ﻫوﻳﺔ دﻳﻨيﺔ ُﺗعلي ﺷﺄن ِ
العرق،
الﻔارسي ،لﺘكون دولﺔ إسﻼميﺔ الدﻳن ،ﺷيعيﺔ المﺬﻫﺐ ،فارسيﺔ ِ
ﺗﺘعدد
وذلﻚ علﻰ الرﻏم من ﺗرﻛيبﺔ المﺠﺘمﻊ اﻹﻳراني المعقدة ،الﺘي ّ
فيﻬا اﻹﺛﻨيات العرقيﺔ واللﻐوﻳﺔ والدﻳﻨيﺔ -الكﺘابيﺔ مﻨﻬا والوﺿعيﺔ-
والمﺬﻫبيﺔ الﺘي ﺷارﻛﺖ ﺟميعﻬا في فعاليات الﺜورة وﺗﻔاعﻼﺗﻬا قبﻞ
واﺿحين
سيﻄرة الﺘيار الدﻳﻨي عليﻬا ،وذلﻚ في اسﺘبعاد وإقﺼاء
َ
لباقي مكونات المﺠﺘمﻊ ما دون الﻔُ رس المﺴلمين الﺸيعﺔ ،ليﺘح ّول
ﺗحد ﻳواﺟﻪ الدولﺔ والﻨﻈامً ،
بدﻻ من أن
ﻫﺬا الﺘﻨ ّوع المﺠﺘمعي إلﻰ ﱟ
ﻳكون فرﺻﻪ ﻹﺛراء الحياة المﺠﺘمعيﺔ وﺗقوﻳﺔ الدولﺔ.
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ال يم ّثل بالضرورة التنوع الديمغرافـي لدولة ما تهدي ًدا لها ،وسياسـة الدولة مع أقل َّياتها في
ح ّد ذاتها هي المح ّدد األساسي لشكل ال َعالقة بين النﻈام وهﺬه األقل َّيات ،لهﺬا يمكن القول
إن اإلطـار الدسـتوري الـﺬي ّ
نﻈم أوضـاع بعﺾ األقل َّيـات اإليرانيـة وكﺬلﻚ مسـتوى الخطاب
ّ
السياسـي والممارسـة الفعلية تجاه األقل َّيات لم يكفل لها على أرض الواقع حقو ًقا متسـاوية
مع األغلبية الفارسية ،إما بسبﺐ تعطيل موا ّد الدستور المتعلقة بحقوق األقل َّيات المختلفة،
وإما بسـبﺐ غياب موا ّد دسـتورية تكفل لﻸقل َّيات القومية الحصول على قدر من الحرية في
إدارة شؤونها.
حـدة التحديـات التـي تمثلهـا األقل َّيـات بالنسـبة إلـى النﻈـام فـي إيـران فـي ظـ ّل
وتتزايـد ّ
ممارسات قمعية وغير ُم ِ
نصفة تمارسها الدولة بحقّ بعﺾ األقل َّيات والقوم َّيات ،األمر الﺬي
ً
ٍ
وميول عدائية لديها ،في الوقت الﺬي تتمركز فيﻪ هﺬه األقل َّيات
نعرات انفصالية
و ّلد بدوره
العرقية على حـدود الدولـة وأطرافهـا ،وتمتـد َعالقاتها خـارج الحـدود الجغرافيـة اإليرانية
مع دول جوارها ،وهو ما يزيد من تطلّع العديد منها لالنفصال عن المركز .والمطالبة بقدر
أكبر من ممارسة الحريات والمساواة في الحقوق مع األغلبية الفارسية.
وقد أسـهمت التوترات التي شـهدها أغلﺐ األقاليم والمحافﻈات التي تقطنهـا األقل َّيات في
إيـران ،فـي إعـادة الهتمـام بقضيـة وضـع األقل َّيات فـي إيـران ومـا تع ّبر عنـﻪ مـن طموحات،
وما تمثلـﻪ من تحديات أمـام الدولة والنﻈام ،ل سـ ّيما مع انـدلع الحتجاجـات األخيرة التي
شـهدتها البالد نهاية عام  ٢٠١٧انطال ًقا من مدينة مشـهد ،ثانـي أكبر مدينـة إيرانية ،والتي
تضم شريحة واسعة من األقلّية التركمانية ،قبل أن تمت ّد ألكثر من  ٢٠مدينة إيرانية أخرى.
وفـي هـﺬا السـياق تحـاول هـﺬه الدراسـة اإلجابـة عـن تسـاؤلت رئيسـية ،مفادهـا :مـا وضع
األقل َّيات في إيران؟ وما طموحاتها؟ ومـا الﺬي تمثلﻪ من تهديدات للدولـة والنﻈام؟ وما أهم
مالمح استراتيجية النﻈام اإليراني في التعامل معها؟
ً
والقوميات اإليرانية
األقليات
أوال :خريطة
َّ
َّ

أتـاح الموقع الجغرافـي إليـران تاريخ ًّيا قـدرة كبيرة علـى التفاعل مـع دول جوارهـا ،إذ م ّثلت
نقطة جـﺬب للهجـرات البشـرية المتنوعـة ،وكانـت بمثابة دولـة »طريـق« لحركة التجـارة بين
الشـرق اﻵسـيوي والغـرب األوروبـي ،فـي حيـن سـاعدت طبيعتهـا الجغرافيـة الجبليـة علـى
حفاظ هـﺬه الهجرات البشـرية على خصوصيتهـا الثقافيـة واللغويـة ،األمر الﺬي يفسـر إلى
حـد كبيـر اختـالف أنمـاط معيشـة األقل َّيـات اإليرانيـة المختلفـة بعضهـا عـن بعـﺾ ،وذلـﻚ
باختالف طبيعـة اإلقليم الـﺬي تعيش فيﻪ هـﺬه األقل َّيـات .وتتعـ ّدد األقل َّيات في إيـران ما بين
األقل َّيات العرقية ،والدينية ،واللغوية ،على النحو اﻵتي:
38
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 -١اﻷقل ﱠيات العرقيﺔ
يتكـون المجتمع اإليرانـي من عدة أعـراق ،تختلﻒ قـراءات اإلحصائيـات السـكانية الصادرة
بشـأن حجمها الفعلي من المجتمع ،ل سـ ّيما بين تلـﻚ اإلحصائيات الصادرة عن مؤسسـات
الدولة المعنيـة ،وعن مثيالتهـا الصادرة عـن كل أقلية على حدة ،غيـر أن ثمة اتفا ًقـا تقريب ًّيا
علـى ال ﱢن َس ِـﺐ المك ّونـة للمجتمـع اإليرانـي لـكل أقلّيـة عرقيـة ،تزيـد أو تنقـﺺ بنسـبة ضﺌيلة،
تتضح من خالل الشكل رقم ).(١
ﺷكﻞ رقم ) :(١الﺘوزﻳﻊ العرقي للﺴكان في إﻳران

المصدر :مركز المزماة للدراسات والبحوث :القوم َّيات واألقل َّيات في إيران.http://cutt.us/rbjwe .

ويمكن اإلشارة إلى أهم العرقيات اإليرانية وتوزيعها الجغرافي على النحو اﻵتي:
أ -اﻷ َذرﻳـون :تشـكل األقليـة األ َذريـة أكبـر مكونـات السـكان من حيـﺚ العـدد ،ويعتنـق أغلبهم
المﺬهﺐ الشـيعي ،ويقطن أغلﺐ األ َذريين المناطق الشـمالية والشـمالية الغربية من الدولة،
وأهم المدن التي تسكنها هﺬه األغلبية هي تبريز ،وأرومية ،وأردبيل ،وزنجان).(١
ب -اﻷﻛـراد :تُ َعـ ّد األقليـة الكرديـة أقـدم األقل َّيـات التـي قطنـت إيـران ،إذ يرجـع وجودهـم
فـي المجتمـع اإليرانـي إلـى اإلمبراطوريـة الميديـة التـي حكمـت بـالد فـارس عـام  ٦١٢قبـل
الميالد) .(٢ويتمركز األكراد في المحافﻈات والمدن الغربية ،في مدن شهر كرد ،وخرم آباد،
وكرمنشـاه ،وإيالم ،وكردسـتان ،بينما يوجد بعﺾ األكراد في مدن أخرى خـارج هﺬه المدن،
في طهران ،وخورسان ،ومشهد).(٣
ج -العرب :تقطن القومية العربية في إيران إقليم األحـواز ،الﺬي يُ َع ّد أكثر األقاليم اإليرانية
ً
فضـال عـن كونـﻪ أكبـر مسـاحة سـهلية في إيـران،
غنـى بالثـروات الطبيعيـة ،أهمهـا النفـط،
تم ّر وتنبع منﻪ ثمانية أنهـار ،باإلضافة إلى احتوائﻪ علـى أغلﺐ الموانـي اإليرانية مثل مواني
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جرون ،وبندر عباس ،وبوشهر ،وبندر ،وخميني ،وجزيرة خرج ،وجزيرة كيش ،وقشم).(٤
د -اﻷﺗـراك :يغلـﺐ علـى نمط حيـاة األتـراك في إيـران مﻈاهـر البـداوة ،نﻈـ ًرا لعمـل أغلبهم
بالرعي ،واستقرارهم في مناطق صحراوية ،مثل مدن :جنبد ،وجلستان ،وبجنورد ،وقوشان.
وينقسم األتراك اإليرانيون إلى ثالث طوائﻒ رئيسية هي :جوجولن ،ويموت ،وتكة).(٥
ﻫــ -البلـوش :يُ َعـ ّد البلـوش أقليـة حدوديـة ،تقطـن مثلـﺚ الحـدود اإليرانية-الباكسـتانية-
األفغانية ،في إقليم سيستان-بلوشستان ،وأشهر مدنها خراسان ،وكرمان ،وزابل ،وجلستان،
وهرمزجان .وقد فرضـت طبيعة اإلقليـم الجبلية الوعـرة ،واق ًعـا أمن ًّيا معقـ ًدا لﻺقليم ،تمثل
في انعزالﻪ عن المركز ،مما أسهم إلى جانﺐ أسباب أخرى في غياب التنمية عنﻪ).(٦
 -٢اﻷقل ﱠيات الدﻳﻨيﺔ
يمثل التنوع الديني والمﺬهبي سـمة رئيسـية من سـمات المجتمـع اإليراني ،وعلى قـدر تن ّوع
التركيبـة الدينيـة فـي إيـران يأتـي تعقيدهـا وتداخلهـا ،كمـا هـو الحـال فـي المكـون العرقـي،
وتتوزع األقل َّيات الدينية في إيران كما هو موضح من الشكل رقم ).(٢
ﺷكﻞ رقم ) :(٢الﺘوزﻳﻊ الدﻳﻨي للﺴكان في إﻳران

المصدر :مركز المزماة للدراسات والبحوث :القوم َّيات واألقل َّيات في إيران.http://cutt.us/rbjwe .

وﻳمكن اﻹﺷارة إلﻰ أﻫم اﻷقل ﱠيات الدﻳﻨيﺔ وﺗوزﻳعﻬا الﺠﻐرافي علﻰ الﻨحو اﻵﺗي:
أ -أﻫـﻞ الﺴـﻨّﺔ :ينقسـم المسـلمون السـنّة فـي إيـران ،إلـى ثالثـة أعـراق رئيسـية هـي األكراد
والبلوش والتركمان ،وهم يقطنون المدن والمناطق القريبة من حدود باكستان ،وأفغانستان،
والعـراق ،وتركمانسـتان ،ومعﻈمهـا دول ذات أغلبيـة سـنّية ،ويمثـل أهـل السـنّة أكبـر أقليـة
مﺬهبية في إيران ،إذ يسـبق ترتيبها ًّ
كال من األرمن واﻵشوريين ،طائفتي الديانة المسيحية
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في إيران).(٧
ب -المﺴـيحيون :ينقسـم المسـيحيون فـي إيـران إلـى طائفتيـن أساسـيتين همـا األرمـن
واﻵشـوريون ،ويمارس المسيحيون عباداتهم بشكل رسمي في عشـرات الكنائس والمدارس
األرمينيـة) .(٨ويتمتـع المسـيحيون بقـدر مـن الحقـوق السياسـية ،إذ يم َّثـل المسـيحيون فـي
البرلمـان اإليرانـي بثالثـة مقاعـد ،كمـا يشـارك المسـيحيون فـي خدمـة الجيـش اإلجبارية،
وتخضع أحوالهم الشخصية لكنائسهم الخاصة بهم ،بينما يتمتعون ب َعالقة مباشرة مع وزارة
الثقافة اإلسالمية ،من خالل القسم التابع للوزارة المعني بالهتمام بشؤون األقل َّيات).(٩
ً
جـدل ،إذ رغم العـداء بيـن النﻈام
ج -اليﻬـود :يُ َعـ ّد وضـع األقليـة اليهوديـة فـي إيـران األكثـر
اإليرانـي وإسـرائيل فﺈنـﻪ لـم تنعكـس آثـاره علـى وضـع األقليـة اليهوديـة فـي إيـران ،إذ يتمتع
اليهـود بح ّرية ممارسـة الشـعائر الدينيـة ،وبنـاء المعابد ،كمـا أن لهـم العديد مـن الجمعيات
والمؤسسـات الخيرية فـي المدن التـي يقيمـون فيها مثل همـدان ،وأصفهـان ،وطهـران ،كما
يم َّثلون في البرلمان بمقعد واحد).(١٠
د -الﺰرادﺷـﺖ :يتمتع الزرادشت بح ّرية العقيدة وممارستها ،كما يعترف الدستور بهم كأقلّية
دينية ،ويقيم الزرادِ َشـ ُة في مدن طهران ،وكرمـان ،ويزد ،وزهدان ،ويعمـل معﻈمهم بالتجارة
والحرف ،ويمثلهم نائﺐ منتخﺐ في البرلمان).(١١
األقليات )استراتيجية مزدوجة(
ثانيا :أنماط تعامل النظام اإليراني مﻊ
ً
َّ
شـاركت األقل َّيات اإليرانية في الثـورة اإليرانية وسـاهمت في نجاحها ،مع ّولة فـي هﺬا األمر
على تحسين أوضاعها المعيشية وتقنين حقوقها ،ل س ّيما عند وضع الدستور الجديد لعام
 ،١٩٧٩الﺬي احتـوى -نﻈر ًّيا على األقل -علـى العديد من البنود المنﻈمـة ألوضاعها ،ونﻈ ًرا
لحجم األقل َّيـات في المجتمـع اإليرانـي البالﻎ  ٪٤٩مـن إجمالي عدد السـكان ،فقـد كان من
الصعـﺐ بمـكان إغفـال وجودهـا فـي الخطـاب السياسـي للمسـؤولين ،وبصفـة خاصـة عنـد
أن الموا ّد الدسـتورية والخطاب السياسي الخاص
السـتحقاقات النتخابية المختلفة .غير ّ
باألقل َّيات ،ل تعدو جز ًءا من اسـتراتيجية مزدوجة للتعامل مع األقل َّيات ،مضمونها التهميش
والحتواء الردعي المغلﻒ بخطاب سياسي إيجابي ووعود حقوقية عادة ما ل يتسع المجال
لتحقيقها.
 -١إطار دسﺘوري معﻄﻞ
تض ّمن الدستور اإليراني لعام  ١٩٧٩إحدى عشرة مادة تُعنى بوضع األقل َّيات بشكل عام ،من
بين هـﺬه الموا ّد توجـد  ٦موا ّد خاصـة باألقل َّيات علـى وجﻪ التحديـد ،وهي المـوا ّد  ،١٢و،١٣
و ،١٥و ،١٦و ،١٩و .(١٢)٦٤ويمكن اإلشارة إلى أهم ما تتضمنﻪ هﺬه المواد) (*١٣على النحو اﻵتي:
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أ -نـﺺ الدسـتور اإليرانـي فـي المـادة  ١٩علـى أن الشـعﺐ اإليرانـي بطوائفـﻪ كافـ ًة يتمتـع
بغـﺾ النﻈر عن الختـالف العرقي والدينـي والمﺬهبي
بالمسـاواة في الحقـوق والواجباتّ ،
واللغوي.
ً
وأيضا أشارت المادة  (٨إلى عدم جواز التمييز بين مختلﻒ المحافﻈات والمناطق ،في
ب-
مجـالت توزيع الثـروات الطبيعية والتنمية المحليـة ،وضرورة توفيـر رأس المـال الالزم لكل
إقليم أو محافﻈة وبما يتناسﺐ مع متطلباتﻪ وإمكانيات نموه.
ج -طب ًقـا للمـادة  ١٢أكـد الدسـتور اإليرانـي علـى أن الديـن الرسـمي إليـران هـو الديـن
اإلسـالمي ،واعتـرف بثـالث ديانـات أخـرى هـي :اليهوديـة ،والمسـيحية )بطائفتيهـا
الموجودتيـن فـي إيـران ،اﻵشـورية واألرمينيـة( ،والزرادشـتية .كمـا أشـارت المـادة  ١٣إلـى
السـماح لهـﺬه األقل َّيـات بممارسـة الشـعائر الدينيـة والعقائديـة ،والعمـل وفـق قواعدهـا فـي
األحوال الشخصية والتعاليم الدينية.
د -أكد الدسـتور في المادة  ١٢علـى أبدية هﺬه المـادة وعدم إمكانية تغيرها في المسـتقبل،
تلﻚ المادة التي تشير إلى أن المﺬهﺐ الجعفري الثنا عشري هو المﺬهﺐ الرسمي للدولة.
هــ -نصـت المـادة  ١٥علـى أن لغـة التعامـل فـي المصالـح الحكوميـة ،والكتابـة الرسـمية
المشـتركة بيـن طوائـﻒ الشـعﺐ اإليرانـي ،هـي اللغـة »الفارسـية« ،بينمـا أجـاز اسـتخدام
اللغات المحلية والقومية األخرى في المجال الصحفي ووسـائل اإلعـالم العامة ،إلى جانﺐ
تدريسـها فـي المـدارس الموجـودة فـي المناطـق التـي تقطنهـا كل أقلية ويمثلـون أغلبيـة بها
إلى جانﺐ اللغة الفارسية .كما أوجﺐ دراسـة اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم بعد
المرحلة البتدائية وحتى الثانوية ،طب ًقا للمادة .١٦
و -اقتصـرت المـادة  ٤٦التمثيـ َل النيابـي فـي البرلمـان لﻸقل َّيـات اإليرانيـة علـى األقل َّيـات
المسيحية ،واليهودية ،والزرادشتية.
ً
شـرطا لح ّرية األقل َّيات الدينية »المعترف« بها ،مفاده أل تتناقﺾ هﺬه
ز -وضعت المادة ٢٦
)(١٤
الحرية مع أسس استقالل الدولة ،ووحدتها الوطنية ،وأساس الجمهورية اإلسالمية .
إن مـا يتم تنفيﺬه مـن هﺬه المـوا ّد يُ َع ّد
وفي المقابل من هـﺬه الموا ّد الدسـتورية يمكـن القول ّ
ً
ضﺌيال بالنﻈر إلى حجم ما تحتويﻪ من حقوق ،إذ لم تحصل سـوى ثالث أقل َّيات دينية فقط
على حقها في التمثيل النيابي في البرلمان القائم ،وهي المسيحية واليهودية والزرادشتية«،
ولم يتـم اللتفات إلـى أهـل المﺬهـﺐ السـنّي ،بينمـا تسـاوت األقل َّيـات العرقية فـي التهميش
الجتماعي والسياسي.
يستجﺐ الدستور اإليراني لمطالﺐ األقل َّيات العرقية في الحصول على قدر من الحرية
فلم
ِ
في إدارة شـؤونها الﺬاتيـة ،كما حرم الدسـتور المسـلمين السـنّة واألقل َّيات العرقية الشـيعية
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المﺬهﺐ من حـق رئاسـة الدولة بنـﺺ المـادة  ،١١٥التي تشـترط في رئيـس الدولـة أن يكون
مؤمنًا بمبادئ الثورة اإليرانية ومعتن ًقا للمﺬهﺐ الرسمي للبالد ،والتي قرنت في الوقت ذاتﻪ
بين التشيع وجنسية الرئيس وانحداره من أصل إيراني.
ورغـم عـدم تكـرار هـﺬا الشـرط مـع المناصـﺐ القياديـة األخـرى وأهمهـا منصـﺐ المرشـد
األعلى للثورة ،وهو األمـر الﺬي أتاح الفرصة أمام المرشـد الحالي علـي خامنﺌي لتولي هﺬا
المنصـﺐ ،وهـو مـن أصـل أ َذري ،فـﺈن وضع الدسـتور شـرط األصـل اإليرانـي يثير تسـاؤلت
حـول دولـة تقيـم شـرعيتها علـى أسـاس دينـي فـي حيـن ل يمكـن تفسـير لمـاذا تـم اسـتثناء
المسـلمين السـنّة مـن تخصيـﺺ مقاعـد لهـم فـي مجلـس الشـورى بعكـس الحـال مـع غيـر
المسلمين).(١٥
وفي هﺬا اإلطـار فﺈن ثمة حقيقة مفادهـا أن األقل َّيات العرقية ،وإلى جانبها األقلية ّ
السـنية،
ل تتمتع بسـلطة اتخاذ قرار بشـأن أوضاعها ،نﻈ ًرا لضعﻒ نفوذها داخل مؤسسات الدولة،
بسـبﺐ حرمانهـا مـن تقلﱡـد مناصـﺐ قياديـة مثـل رئاسـة الجمهوريـة ،والسـلطة القضائيـة،
والوزارات ،ومناصﺐ المحافﻈين ،ل س ّيما لﻸقاليم والمحافﻈات التي تمثل أي منها أغلبية
بها ،باإلضافة إلى عدم وجود أي شخﺺ ينتمي إلى أقلية عرقية تتخﺬ غير الشيعية مﺬه ًبا
في مجمع تشـخيﺺ مصلحـة النﻈـام ،ومجلـس صيانـة الدسـتور ،والمجلـس األعلـى لﻸمن
ً
فضال عن عدم العتراف رسـم ًّيا باألحزاب المستقلة المرتبطة باألقل َّيات العرقية
القومي،
)(١٦
التي تدافع عن حقوق هﺬه األقل َّيات وتع ّبر عن مطالبها .
 -٢ﺧﻄاب سياسي ﺻوري

سـعى رجـالت الثـورة اإليرانيـة وقائدهـا الخمينـي منـﺬ البدايـة إلـى كسـﺐ تأييـد القوم َّيات
متعددة القوم َّيات« ،غير أن الخميني كان دائم
غير الفارسية ،وذلﻚ برفع شـعار »إيران دولة
ّ
خـاص ،واألقل َّيـات األخـرى
التوجهـات النفصاليـة لﻸقل َّيـات اإليرانيـة بشـكل
التحﺬيـر مـن
ﱡ
ّ
في الدول اإلسـالمية بشـكل عـام ،تخو ًفا من تسـ ﱡببها فـي إضعاف وحـدة القوى اإلسـالمية،
حسﺐ رأيﻪ).(١٧
ولطالمـا طـرح التيـار المحافـﻆ شـعار »الوحـدة اإلسـالمية« فـي مقابـل مطالـﺐ األقل َّيـات
اإليرانيـة بحقوقهـم السياسـية ،والجتماعيـة ،والثقافيـة ،بينمـا لـم يمنـع ذلـﻚ أقطابـﻪ مـن
التطرق إلى دور األقل َّيات في المجتمع اإليراني في خطاباتهم السياسية ،إذ سبق أن وصﻒ
الرئيـس اإليراني األسـبق هاشـمي رفسـنجاني األقل َّيـات اإليرانية بأنهـا عامل تعزيـز لموقع
الدولة اإليرانية).(١٨
أ ّمـا بالنسـبة إلـى التيـار اإلصالحـي فيُ َعـ ّد حـزب جبهـة المشـاركة المحسـوب علـى التيـار
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اإلصالحي األكثـر التفاتًـا لقضايـا األقل َّيـات ،إذ دعا في أكثـر من مناسـبة إلى تنفيـﺬ ما ورد
في الدستور إزاء األقل َّيات ،في حين تؤكد جمعية »روحانيون مبارز« على أن تطبيق الحكومة
موا ّد الدسـتور اإليرانـي الخاصـة باألقل َّيات كفيلة بالسـيطرة علـى النزعـات النفصالية في
األقاليم غير الفارسية وتقليلها).(١٩
إن قضايـا األقل َّيـات فـي الخطـاب السياسـي غال ًبا مـا يتـم الهتمام بهـا ُقبيل
ويمكـن القـول ّ
السـتحقاقات النتخابيـة ،وفـي البرامـﺞ النتخابية للمرشـحين الرئاسـيين الﺬين يفـردون،
علـى اختـالف توجهاتهـم وانتماءاتهـم السياسـية ،مسـاحات واسـعة مـن الوعود التـي تعكس
اسـتجابة نﻈرية لمطالـﺐ هـﺬه األقل َّيات وتحسـين أوضاعهـم ،وهو األمـر الﺬي لوحـﻆ جل ًّيا
خـالل حملتَـي انتخابـات الرئيسـين اإليرانييـن ،الحالـي حسـن روحانـي ،والسـابق محمـود
أحمدي نجاد.
فعلى سـبيل المثـال ،تضمـن البرنامـﺞ النتخابـي للرئيـس اإليرانـي الحالي محمـود أحمدي
نجـاد العديـد مـن النقـاط التـي ُعنيـت بوضـع األقل َّيـات ،تمثلـت فـي إعالنﻪ عـن خطـة تنمية
للمحافﻈـات الحدوديـة .كمـا حـرص علـى بقـاء منصـﺐ مستشـار الرئيـس ألهـل السـنّة فـي
إيران ،وذلـﻚ بﺈصداره قرار فـي  ٣يناير  ٢٠٠٦باسـتمرار عالِم الدين السـنّي محمد إسـحق
مدني في منصبﻪ كمستشار للرئيس لشؤون المسلمين من أهل السنّة).(٢٠
وخالل السباق الرئاسي الماضي ،واصل الرئيس حسـن روحاني وعوده لﻸقل َّيات اإليرانية،
ل س ّيما خالل زيارتﻪ للمحافﻈات الحدودية ،فعلى سبيل المثال خالل تج ﱡمع انتخابي لﻪ في
بندر عباس ،أشـار روحاني إلـى رغبتﻪ في تنميـة المدينة وتطويـر الميناء ،كما أ ّكد المرشـح
السـابق إبراهيـم رئيسـي ،خـالل تج ﱡمـع انتخابي لـﻪ فـي مدينـة بيرجنـد بمحافﻈة خراسـان
الجنوبيـة إلـى وحـدة المجتمـع اإليرانـي ،وذلـﻚ بتصريحـﻪ بـأن »تقسـيمات السـنّة والشـيعة
والقوم َّيـات المختلفة في إيران ليسـت حقيقيـة ،والمعيار الحقيقي بالنسـبة إلينا هـو أعداء
النﻈام اإلسالمي«).(٢١
ويُﺬ َكـر أن روحانـي عقﺐ فـوزه بالرئاسـة خـالل دورتـﻪ الرئاسـية األولـى كان قد أنشـأ مكت ًبا
خاصا بشؤون القوم َّيات واألقل َّيات الدينية من أجل تطبيق وعوده النتخابية لﻸقل َّيات ،وقام
ًّ
ً
مسـؤول عن شـؤون األقل َّيات .كما ع ّين سـامية بالوشـزاهي،
بتعيين إبراهيم يونسـي نائ ًبا لﻪ
ً
ً
فضال
محافﻈـا إلحدى المـدن اإليرانيـة)،(٢٢
وهي امرأة سـنّية تنتمـي إلى األقلية البلوشـية،
عـن تعيينـﻪ ألول مـرة سـفي ًرا سـن ًّيا كرد ًّيـا ،السـفير صالـح أديبـي ،إلـى كل مـن دولتَـي فيتنام
وكمبوديـا .وعلـى الرغـم مـن الختراقـات السـابقة لملـﻒ األقل َّيـات التـي اسـتطاع روحانـي
ِ
يسـتطع تنفيـﺬ وعـوده النتخابية كافة ،بسـبﺐ الضغـوط التـي واجهها من
تنفيﺬها ،فﺈنـﻪ لم
التيار المتشدد).(٢٣
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 .٣ﺗﻬميﺶ وقمﻊ ممﻨﻬﺠان

يعتمد النﻈام اإليراني سياسـة للبقاء مفا ُدها العمـل على تهميش َ
سـيما
اﻵخر وإضعافﻪ ،ل ّ
بـأن تحـ ﱡرك القوم َّيات غير الفارسـية يمثـل تهديـ ًدا حقيق ًّيا للنﻈـام قد يؤ ّثر سـل ًبا
مع إدراكﻪ ّ
وخصوصا مع المحاولت الدائمة من جانﺐ القوم َّيات غير الفارسية
عليﻪ داخل ًّيا وخارج ًّيا،
ً
إلثـارة الحتجاجـات ،التـي كان آخرهـا الحتجاجـات التـي شـهدها عـدد مـن المـدن ذات
األغلبيـة الكردية على وقـع انتحار فتـاة كردية يوم التاسـع مـن مايـو الماضـي  ،٢٠١٥وتورط
مسـؤول أمني بارز في محاولـة العتداء عليهـا ،تلﻚ الحتجاجـات التي أ ّدت إلـى تثوير عدد
من المحافﻈات األخرى).(٢٤
وفـي مقابـل التهميـش المتع ّمـد لﻸقل َّيـات ،تطلّـﺐ األمـر مواجهـة الحتجاجـات علـى هـﺬا
التهميـش بقـدر كبير مـن العنـﻒ والـردع مـن قِ بل النﻈـام ،مـع السـتعانة بوسـائل أخـرى إلى
جانﺐ الحلول األمنية والعنﻒ المفرط ،من أهمها ما يأتي:
أ -إﺛـارة وعـي الﺸـارع اﻹﻳرانـي ﺿـد مﻄالـﺐ اﻷقل ﱠيـات :إذ إنّ الحتجاجـات القوميـة عـادة مـا
ل تلقي تفه ًما شـعب ًّيا من قِ بل األغلبيـة ،ودائ ًما ما يُنﻈر إليهـا على أنها مطالـﺐ فﺌوية ،وهي
ا ّدعـاءات ير ّوج لها النﻈـام اإليراني سياسـ ًّيا ودين ًّيا من خـالل الجوامع وخطبـة الجمعة ،إلى
جانﺐ المؤسسـات الجتماعيـة النافﺬة فـي المجتمع اإليرانـي ،التي تمـارس دو ًرا كبيـ ًرا في
تشكيل الوعي لدى بعﺾ فﺌات المجتمع اإليراني.
ب -اﻻﺗﻬام بالﺘﺨوﻳن والعمالﺔ للﺨارج :غال ًبا ما يسعى النﻈام إلى إلقاء اللوم على الخارج،
المحتجيـن بالعمالة للخـارج ،ل سـ ّيما الوليات المتحـدة وبريطانيا ،اللتـان يتهمهما
إذ يتّهم
ّ
النﻈـام بتقديـم دعـم مالـي لﻸقل َّيـات ومسـاعدتهم فـي تشـكيل أحـزاب وحـركات مسـلحة
لزعزعـة اسـتقرار الداخـل ،باإلضافـة إلـى دعـم المعارضـة اإليرانية فـي الخـارج .وذلﻚ في
إطار استراتيجية تهدف إلى خلق عد ّو داخلي يق ّوي بها النﻈام الجبهة الداخلية الداعمة لﻪ.
وهو ما تجلّى بشـكل واضح خالل الحتجاجات األخيرة التي شـهدتها المدن اإليرانية نهاية
المحتجيـن إلى أن
عـام  ،٢٠١٧إذ ع ّدهـا النﻈام اإليراني صنيعـة الغـرب ،وروج لفكرة عمالة
ّ
اسـتطاع إعادة السـيطرة على الشـارع مرة أخـرى ،عقﺐ تراجـع وتيرة الحتجاجـات في ظل
العنـﻒ المفرط مـن قِ بل األجهـزة األمنيـة ،وبالتالـي تراجع الشـارع عـن السـتجابة لدعوات
الحتجاج).(٢٥
ج -بﺴـﻂ الﺴـيﻄرة اﻷمﻨيـﺔ :وذلـﻚ مـن خـالل السـتعانة بالمؤسسـات األمنيـة ذات الـولء
الكامـل للنﻈـام ،والتـي تسـعى للحفـاظ عليـﻪ ،ل سـ ّيما مؤسسـة الحـرس الثـوري ،وبصفـة
خاصة في ظـل إدراك النﻈام اإليرانـي لخطورة تركز العرقيـات القومية على حـدود البالد،
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وامتداداتهـم فـي الخـارج فـي دول غيـر مسـتقرة باألسـاس ،ل سـ ّيما أن النﻈـام اإليرانـي
قمعي يسعى إلى إسـكات أصوات معارضيﻪ ،من خالل سلطة مركزية
يصنَّﻒ على أنﻪ نﻈام
ّ
دينية ،تتخﺬ من دينيتها منطل ًقا لشـرعية تسعى إلى تعميقها وترسـيخها من خالل صبﻎ كل
ممارساتها بما فيها العنيفة والقمعية بصبغة الدين ودعوى الحفاظ عليﻪ.
د -اعﺘمـاد اسـﺘراﺗيﺠيﺔ لﻸمـن الﺜقافـي :في مواجهة محـاولت النفتاح على الخـارج ،فﺈلي
جانﺐ اللتـزام بالعقيـدة األمنية التقليديـة من جانـﺐ النﻈام التـي ُوضعت في أعقـاب نجاح
خاصا بﻪ من »األمن
الثورة اإلسالمية ،وإيمانﻪ بأهميتها ،فقد ابتكر النﻈام اإليراني
ً
نموذجا ًّ
الثقافي« من خالل حرصﻪ على ترديد الشـعارات التي من شـأنها تكريـس الكراهية للغرب،
وتجسـيد العـد ّو الخارجـي ،كﺈحـدى آليـات تقوية النﻈـام فـي الداخـل والحﺚ علـى اللتفاف
ً
فضال عن فرض
حولﻪ ،وشـيطنة أي محاولت داخلية للوقوف فـي وجﻪ النﻈام ومعارضتـﻪ،
رقابة متشـددة على كل ما من شـأنﻪ التأثير علـى الهوية الفارسـية للبالد بصفة عامـة ،ومِ ن
ثَ ّم يشدد النﻈام اإليراني قبضتﻪ على اإلعالم التقليدي والحديﺚ ،ويحجﺐ مواقع التواصل
ً
فارضا حصا ًرا ثقاف ًّيا من شأنﻪ تقليل فرص انتشار الحتجاجات ،أو التعاطﻒ
الجتماعي،
مع مطالبها والتواصل بين الداعين لها والمؤيدين لها).(٢٦
ً
األقليات للدولة والنظام اإليراني
ثالثا :تهديد
َّ
إن أكثـر األقل َّيـات إثـارة لﻸزمـات بالنسـبة إلـى النﻈـام فـي إيـران هـي األقل َّيـات القوميـة
ّ
باألساس ،أما بالنسبة إلى األقل َّيات المﺬهبية فﺈن تحركاتها ض ّد النﻈام تنحصر في األقلّية
السنّية الحدودية في إقليم سيستان وبلوشستان ،إذ ينتشر العديد من التنﻈيمات المسلحة
التي تهدد استقرار الدولة.
ً
للمحددات اﻵتية:
إن تهديد األقل َّيات للنﻈام اإليراني يخضع
وإجمال يمكن القول ّ
ّ

 .١اﻻمﺘداد الﺠﻐرافي لﻸقل ﱠيات العرقيﺔ
أن أغلﺐ أقل َّياتﻪ العرقية
يزيد من تعقيد المشهد القومي اإليراني المتداخل مﺬهب ًّيا وعرق ًّيا ّ
تقطن المناطق الحدودية من الدولة -كما سبقت اإلشارة -وهو بدوره يشكل تهدي ًدا لﻸخيرة
يتمثـل فـي المتـدادات اإلقليميـة لهـﺬه األقل َّيـات التي باتـت تطالـﺐ بقـدر أكبر من ممارسـة
الحريات والمسـاواة في الحقوق مع األغلبية الفارسية .وقد أسـهمت التوترات التي شهدها
أغلـﺐ األقاليـم والمحافﻈـات التـي تقطنهـا األقل َّيـات فـي إيـران ،فـي إعـادة الهتمـام بهـﺬه
دولي لها.
القضية مجد ًدا ،بل وإضافة بُعد ّ
فـﺈن أكثـر القوم َّيـات انتشـا ًرا هـي القوميـة
فحسـﺐ التوزيـع الجغرافـي لﻸقل َّيـات فـي إيـران ّ
الفارسية ،التي تتوزع على  ١١محافﻈة من  ٣١محافﻈة إيرانية ،وهي محافﻈات في أغلبها
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مركزية تقع في مركز الدولة ،بينما تقطن األقل َّيات القومية المحافﻈات الحدودية.
وتؤثر هﺬه المتدادات العرقية خارج حدود الدولة على اسـتقرار المناطق الحدودية بشـكل
كبيـر ،ل سـ ّيما فـي المحافﻈات التـي تتسـم بصعوبـة الجغرافيا وانتشـار الجبـال كمحافﻈة
سيسـتان وبلوشسـتان ،التـي تمتـ ّد حدودهـا الجغرافيـة مـع أفغانسـتان وباكسـتان ،وتنشـط
في جغرافيتهـا الصعبة الجماعات المسـلحة المناهضة للدولـة .كما تؤدي هـﺬه المتدادات
الخارجيـة إلـى زيـادة ُفـ َرص ودواعـي السـتقواء بالخـارج أو محاولـة نقـل النشـاط ال ُمعـادي
للنﻈـام اإليراني خـارج حـدود الدولة ،كما هـو الحال فـي القومية العربيـة في األحـواز ،التي
تنشـط منﺬ سـنوات فـي عديـد مـن دول المنطقـة ،كما يـؤدي المتـداد الكـردي خـارج حدود
إيران إلى مزيـد من تطلع أكراد إيـران للحصول علـى ذات المزايا التي حصـل عليها األكراد
في كردستان العراق).(٢٧
 .٢ﺗﺸكيﻞ أحﺰاب معارﺿﺔ وحرﻛات ﺗحرﻳر

عملت بعـﺾ األقل َّيـات العرقيـة والدينية على إنشـاء حـركات معارضة للتعبير عـن مطالبها،
واإلعـالن عـن اختصامهـا الدولـة فـي بعـﺾ األحيـان ،وبالتالـي تشـكيل جماعـات للضغـط،
ينشـط أغلـﺐ هـﺬه الحـركات فـي الخـارج ،وتعمـل علـى حشـد تأييـد دولـي لقضاياهـا ضـد
النﻈام اإليراني.
فعلى سـبيل المثـال ،شـ ّكلت األقليـة األ َذريـة »حركـة التحريـر الوطنيـة األ َذريـة« التـي تطالﺐ
بالتحـاد مـع أذربيجـان وانفصـال مناطـق غـرب إيـران ،بينمـا تحﻈـى هـﺬه الحركـة بشـعبية
كبيـرة لدى األقليـة األ َذريـة نﻈـ ًرا لمواقفهـا الواضحة مـن محـاولت التحقيـر والزدراء التي
تمارس ضدهم في اإلعالم اإليراني باسـتمرار .كما تش ّكلت ً
أيضا »حركة الصحوة الوطنية«
حد كبير ،وتنشط في الداخل اإليراني في محافﻈة
التي تتمتع ب َعالقات خارجية جيدة إلى ّ
أذربيجـان الجنوبيـة ،فـي حيـن تجـدر اإلشـارة إلـى أن هـﺬه الحـركات تنشـط فـي جمهوريـة
أذربيجـان ،وتواظـﺐ علـى عقـد المؤتمـرات الداعية إلـى ضـم محافﻈـة أذربيجـان الجنوبية
اإليرانية إلى جمهورية أذربيجان ،وإعادة النﻈر في ترسيم الحدود بين إيران وروسيا).(٢٨
ويمكـن تقسـيم اتجـاه المعارضـة األ َذريـة للنﻈـام اإليرانـي إلـى اتجاهيـن رئيسـيين:
اﻷول ير ّكـز علـى مطالـﺐ الحصـول علـى الحقـوق المدنيـة والثقافيـة ،واسـتخدام اللغـة
األذربيجانيـة فـي التعليـم وفـي وسـائل اإلعـالم .والﺜانـي ير ّكـز علـى المطالبـة باسـتقالل
األ َذرييـن عـن إيـران والنضمـام إلـى أذربيجـان ،وهـي المطالـﺐ التـي دعمهـا بعـﺾ أعضـاء
مجلس النواب األذربيجاني في فبراير .(٢٩)٢٠١٢
هـﺬا ،بينمـا تُ َعـ ّد األقليـة الكرديـة األنشـط فـي إطـار انتقـاد النﻈـام ومعاداتـﻪ ،والمطالبـة
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بانفصـال إقليم كردسـتان إيـران علـى غـرار كردسـتان العـراق ،فقد شـ ّكلت فـي هـﺬا اإلطار
العديـد مـن األحـزاب المعارضـة ،مثـل »الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني اإليرانـي« الـﺬي
يطالﺐ بحكم ذاتي إلقليم كردستان ،وقد أسس الحزب الﺬي ينشط في الخارج مع قوم َّيات
أخـرى مـن العـرب واألتـراك ،والبلـوش والتركمـان »مؤتمـر شـعوب إيـران الفيدراليـة« .كمـا
أسسـت القوميـة الكرديـة عـام » ٢٠٠٤حـزب الحيـاة الحـرة الكردسـتاني« الـﺬي يتخـﺬ مـن
منهجا لﻪ ضد النﻈام اإليراني من خالل عدة وحدات عسكرية ،أهمها وحدة
العمل المسلح
ً
»حماية شـرق كردسـتان« ،وتعمل الوحدات العسـكرية للحزب على اسـتهداف عناصر األمن
والحرس الثوري في حدود اإلقليم ،وفي بعﺾ األحيان خارجﻪ .وتجدر اإلشارة إلى أن عد ًدا
من عناصر الحزب اإليراني يعملون ضمن تشكيل البيشمركة في كردستان العراق).(٣٠
أمـا القوميـة العربيـة فقـد عملـت علـى إنشـاء العديـد مـن الحـركات واألحـزاب المعارضـة
سـيما في الدول األوروبية وعلى وجﻪ الخصوص
النشطة في إقليم األحواز وخارج إيران ،ل ّ
في هولندا والسـويد وفرنسـا ،فـي حين عملـت بعﺾ هـﺬه الحـركات على تكثيﻒ نشـاطهم
في الدول العربية خالل السنوات العشـر األخيرة من خالل زيارات منتﻈمة لعدد من الدول
العربيـة ،بهـدف الحشـد لقضيـة انفصـال إقليـم األحـواز عـن إيـران .وقـد شـهدت نشـاطات
ً
ملحوظا ،ل سـ ّيما فـي اجتماعهم األخير فـي دولة
الحـركات األحوازيـة مؤخ ًرا دع ًمـا عرب ًّيـا
الكويت ،الﺬي شارك فيﻪ عدد من الساسة العرب.
ومـن أبـرز الحـركات واألحـزاب العربيـة األحوازيـة» :الجبهـة العربيـة لتحريـر األحـواز«،
و»المنﻈمـة األحوازيـة« ،و»جبهـة تحريـر عربسـتان« ،و»حركـة النضـال العربـي لتحريـر
األحـواز« .وتجـدر اإلشـارة إلـى أن بعـﺾ هـﺬه الجبهـات واألحـزاب األحوازيـة تحتـوي علـى
أجنحة عسـكرية تسـعى مـن خاللهـا إلـى اسـتهداف قـ َّوات األمـن وقيـادات الحـرس الثوري،
وتنشـط هـﺬه عمليـات هـﺬه األجنحـة المسـلحة ضـد النﻈـام اإليرانـي عـادة فـي ذكـرى
النتفاضة األحوازية).(٣١
وتجدر اإلشـارة إلى أن حركة »الجبهة العربية لتحرير األحواز« تضم العديد من التنﻈيمات
واألحزاب السياسية ،من أهمها» :المنﻈمة السياسية للشـعﺐ العربي األحوازي« ،و»الحركة
الجماهيريـة العربيـة لتحريـر األحـواز« ،و»الحـزب الطليعـي العربـي األحـوازي« ،وحركـة
»فدائيو العرب األحوازية« ،و»اتحاد العشائر العربية األحوازية«).(٣٢
وتبرز الحركات واألحزاب ّ
السـنية المسـلحة كالعﺐ وحيد على سـاحة األقل َّيات الدينية في
إيران ،إذ تختلﻒ طبيعة هﺬه الحركات عن غيرها من حركات وأحزاب باقي األقل َّيات ،نﻈ ًرا
لعتمادها بشكل أساسي على العمل العسكري ضد النﻈام اإليراني ،كما تع ّد هﺬه الحركات
األكثـر عن ًفـا مـع النﻈـام ،واألنشـط فـي تنفيـﺬ عمليـات مسـلحة ضـد رجالـﻪ ومصالحـﻪ،
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مستفيدة بوعورة جغرافيا إقليم سيستان وبلوشستان الحدودي والمه ّمش إلى ح ّد كبير.
ومن أه ّم الحركات السـنّية التي تسـتهدف النﻈام اإليرانـي» :منﻈمة جنـد اهلل« ،وهي األه ّم
فـي هـﺬا اإلطـار والمنتمية إلـى البلـوش السـنّة ،وتطالـﺐ بانفصـال إقليـم بلوشسـتان .ولهﺬه
المنﻈمـة تكتيـﻚ مميـز فـي اسـتهداف وتفجيـر العديـد مـن الحافـالت العسـكرية التابعـة
للحـرس الثـوري اإليرانـي ،إلـى جانـﺐ قـ َّوات »جيـش العـدل« ،و»جماعـة أنصـار الفرقـان«،
و»حركة أنصار إيران« .وينشط جميعها في إقليم سيستان وبلوشستان).(٣٣
 .٣اسﺘمرار اﻻحﺘﺠاﺟات
على الرغم من إحـكام القبضـة األمنية على تحـركات الشـارع اإليرانـي ،ونجاح قـ َّوات األمن
فـي قمـع وإفشـال الحتجاجـات الفﺌويـة منهـا والعامـة ،كمـا اتضـح جل ًّيـا خـالل احتجاجات
ً
اعتراضا على سـوء األحوال المعيشية وتر ّدي
ديسـمبر  ٢٠١٧التي شـهدتها المدن اإليرانية
وضع القتصـاد وتفشـي البطالة ،غيـر أن اسـتمرار اندلع هـﺬه الحتجاجات علـى اختالف
أسـبابها من شـأنﻪ اسـتنزاف قوى النﻈام ،وإظهاره بصورة سـلبية في الخـارج ،وتهيﺌة الرأي
العـام الداخلـي لمزيـد مـن هـﺬه الحتجاجـات ً
بـدل مـن رفضهـا ،وكﺬلـﻚ إحبـاط محـاولت
النﻈام تخوين الداعين لها.
يأتي ذلﻚ في ظل التعاطﻒ المتبادل بين األقل َّيـات اإليرانية المختلفة ،الﺬي يبدو جل ًّيا عند
اندلع احتجاجات فﺌوية ألقلية ما ،فعلى سـبيل المثـال أبدى األتـراك األ َذريون دع ًما لحملة
احتجاجية في األحواز ،للتنديد بازدراء العرب على التلفزيون اإليراني الرسمي ،في أعقاب
حادثـة تدا ُفـع مِ نـى عـام  .٢٠١٥كما شـهد إقليـم بلوشسـتان احتجاجـات داعمـة لﻸكـراد في
أعقاب مقتل الفتاة الكردية بمدينة مهاباد خالل العام نفسﻪ).(٣٤
 .٤عدم اﻻندماج في المﺠﺘمﻊ اﻹﻳراني
وذلـﻚ ليـس فقـط عـن الحـركات واألحـزاب السياسـية وعلـى مسـتوى نخـﺐ هـﺬه األقل َّيات،
وإنما من أكثر منتمي هﺬه األقل َّيات بسـاطة في التفكير وأقلهم ممارسة للعمل السياسي ،ل
س ّيما في المحافﻈات الحدودية ،إذ تغيﺐ روح النتماء إلى الدولة ،فتبدو مالمح الختالف
في تفاصيـل الحيـاة العادية مـن ملبس ومـأكل ،وتمتد إلـى المﻈاهـر واألنمـاط الجتماعية،
ويمثـل كل مـن إقلي َمـي األحـواز وسيسـتان وبلوشسـتان أبـرز مثاليـن علـى ذلـﻚ ،ل سـ ّيما مع
معـدلت التنميـة المتدنيـة فـي اإلقليميـن ،وتأخرهمـا بشـكل كبير عـن باقـي أقاليـم الدولة.
وعلـى الرغـم مـن ممارسـات التفريـس التـي ينتهجهـا النﻈـام لتغييـر التركيبـة الديمغرافيـة
والعقائدية لﻺقليمين الحدوديين ،غير أن ذلﻚ لم ينجح حتى اﻵن في دمجهما في المجتمع
يصﺐ فـي مصلحة النﻈـام ،وإنما
اإليراني الفارسـي مﻈهـ ًرا وجوه ًرا .وهـو أمر فـي النهاية ل
ّ
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يعرضﻪ لمخاطر وتهديدات عدم اندماج بعﺾ طوائﻒ المجتمع ،وغياب ولئها للدولة.
األقليات
خاتمة :مستقبل الدولة والنظام في مواجهة تحدي
َّ

مع التسـليم بأن نمط إدراك النﻈام اإليراني لخطورة تركيبة المجتمـع الديمغرافية المعقدة،
باعتبار األقل َّيات يش ّكلون جغراف ًّيا حزا ًما حدود ًّيا للمركز الفارسي ،فقد تسبﺐ في سوء إدارة
ملﻒ األقل َّيات ،بل وأسـهم في مفاقمة مشـكالت هﺬا الملﻒ ،وتثوير هﺬه األقل َّيات بين الحين
واألخـر ،نﻈـ ًرا لالعتمـاد علـى الحـل األمنـي ،والقمعـي ،الـﺬي ينهـي األزمـات مؤقتًـا دون حـل
أسبابها ،وبالتالي سرعان من تندلع مجد ًدا ،وهو ما باتت التقارير األمنية تق ّر بﻪ عندما تتناول
شـأن األقل َّيات ،مبدية قل ًقا من مسـتقبل القضايا القومية التي تطالﺐ بها األقل َّيات ،وتأثيرها
على اسـتقرار البالد .لكن يبدو أن احتمال تأثير ملـﻒ األقل َّيات على بقاء النﻈـام ،على األقل،
على المـدى القريﺐ ل يزال محـدو ًدا ،حتى فـي ظل محاولت تدويـل أزمة األقل َّيـات اإليرانية،
سـواء كانت تلﻚ المحاولت تقوم بها الحركات واألحزاب السياسـية المعبرة عن مطالﺐ هﺬه
األقل َّيات ،أو اللتفات الدولي التلقائي لهﺬا الملﻒ الجدلي في الداخل اإليراني.
كما تبدو فكـرة توظيﻒ ملـﻒ األقل َّيـات للضغط علـى النﻈـام حال ًّيا ،مفتقـدة مقومـات وجاهة
الفكرة ،نﻈ ًرا لعاملَين:
اﻷول :هو تف ّوق النﻈام في توظيﻒ القوة المفرطة من خالل أجهزة أمنية تدين بالولء المطلق
للنﻈام وأركانﻪ.
والﺜانـي :هـو الهالـة الدينيـة التـي يحيـط النﻈـام بهـا نفسـﻪ ،والتـي يعتمـد فـي بقائهـا علـى
مؤسسـات خيريـة نافـﺬة فـي المجتمـع ضمنـت مـن خاللهـا ،منـﺬ إنشـائها عقـﺐ نجـاح الثورة
اإليرانيـة ،رضـا وولء قطـاع عريﺾ مـن المجتمـع وبصفة خاصـة المحاربيـن القدامـى وكبار
السن والفقراء ،وهم القطاع التقليدي الرافﺾ للتغيير في أي مجتمع.
ّ
وعلى ضوء عـدد من المعطيـات ،أهمها :براعـة النﻈام في فكـرة تخوين المعارضيـن ،وتقديم
بعﺾ األطراف الخارجية خدمات مجانية للنﻈام اإليراني في هـﺬا اإلطار من خالل اإلعالن
عن الدعم لمطالﺐ الحتجاجات ،كما كان الحال في احتجاجات ديسمبر  ٢٠١٧التي شهدتها
البالد ،والتي خفتت قوتها سـري ًعا عقﺐ تصريحات الرئيس األمريكي دونالد ترامﺐ بشـأنها،
والﺬي صﺐ فـي خانة صـدق ادعـاءات النﻈام ،بـأن الحتجاجـات ممولة مـن الخـارج وقام بها
في الداخل عمالء للغرب ،فيمكن القول إن تجربة التعامل الرسـمي مع الحتجاجات األخيرة
تشـير إلـى إمكانيـة لجـوء النﻈـام إلـى إبـداء بعـﺾ المرونـة مـع متطلبـات األقل َّيـات ،ل سـ ّيما
في مـا يخﺺ مطالـﺐ الحصـول علـى الحقـوق الجتماعيـة والثقافيـة ،والحصـول على حصة
مـن المناصﺐ الرسـمية في هيـكل النﻈـام السياسـي ،ل سـ ّيما أن الرئيـس حسـن روحاني قد
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استطاع فتح المجال أم تنفيﺬ هﺬه المطالﺐ ،كما سبقت اإلشارة.
أما في ما يخﺺ دعـوات النفصال والسـتقالل التي ترفعهـا بعﺾ القوم َّيـات اإليرانية ،فمن
المسـتبعد قبـول النﻈـام بـأي منهـا مهمـا كانـت التكلفـة ،نﻈـ ًرا لمـا يمكـن أن يسـ ّببﻪ ذلـﻚ مـن
انفراط لعقد الدولـة ،ل سـ ّيما أن هﺬا الخيار لن يكـون مرح ًبا بـﻪ إقليم ًّيا مع وجـود امتدادات
عدة لﻸقل َّيـات اإليرانية في المنطقة ،ولعل محـاولت تركيا وإيران -على سـبيل المثال -لجعل
نمـوذج كردسـتان العـراق أقـل جاذبيـة لﻸقليـة الكرديـة التركيـة واإليرانيـة ،بـل وإفشـال نتائـﺞ
السـتفتاء الـﺬي حـاول إقليـم كردسـتان العـراق توظيفـﻪ لتحقيـق حلـم اسـتقالل اإلقليـم عـن
العراق ،خير دليل على ذلﻚ.
وعلـى الرغـم مـن عـدم اضطـرار النﻈـام اإليراني فـي الوقـت الحالـي ووفـق أوضاعـﻪ الحالية
إلـى تقديم تنـازلت لهـا قيمة لﻸقل َّيـات ،وفـي ظل عـدم إمكانية تحقيـق أعلى سـقﻒ لمطالﺐ
األقل َّيـات اإليرانيـة وهو تبديـل النﻈام الحالـي بنﻈـام فيدرالي تطبي ًقـا لمبدأ الحـق في تقرير
ً
المصير الﺬي تدعـو إليﻪ هـﺬه األقل َّيات ،فـﺈن ثمة ًّ
حـال
مؤجال يبـدو أكثر مالءمـة تتبنّاه بعﺾ
التجاهات فـي هـﺬا اإلطار ،يتمثـل في إحيـاء تجربة مجالـس الوليـة ،مع تعديلها لتشـمل كل
األقاليم اإليرانية وليـس أقاليم األقل َّيـات فقط ،بمعنى تطبيق هـﺬه التجربة بعي ًدا عـن اإلطار
العرقي ،على أن تتولى مجالس أقاليم األقل َّيات مثل أذربيجان ،وكردستان ،وتركمان ،وسيستان
وبلوشستان ،وخوزستان« مها ّم ومسؤوليات مضاعفة في سـياق إدارة الشؤون المتعلقة بتعليم
اللغة األم إلى جانﺐ اللغة الفارسية والسماح باستخدام اللغة األم في إدارة الشؤون المحلية.
ويشـير أنصار هـﺬا التجـاه إلـى أن الحـدود الفاصلة بيـن مهـا ّم الحكومـة المركزيـة ومجالس
الوليـات فـي خطوطهـا العريضـة تتمثـل فـي أن تكـون الحكومـة مسـؤولة ومنفـﺬة للسياسـات
ﱢ
ومنﻈمة للسياسات القتصادية ،وشؤون الجيش والدفاع الوطني وحماية استقالل
الخارجية،
البـالد ،أما مجالـس الوليـة فعن طريق مؤسسـات استشـارية وتنفيﺬيـة محلية منتخبـة تتولى
مسؤولية إدارة شؤون المنطقة في مجالت الثقافة والتربية والتعليم والصحة والبيﺌة في إطار
مبادئ وأسس الدستور وسيادة الدولة).(٣٥
ً
إن تهديد األقل َّيات وتأثيره على استقرار النﻈام يبقي مرهو ًنا
وفي النهاية يمكن القول
إجمال ّ
بمـدى اسـتمرار هـﺬا التهديـد ،وقدرتـﻪ علـى مواجهـة ممارسـات النﻈـام واسـتخدامﻪ العنـﻒ
المفرط ،وكسﺐ ثقة الرأي العام تجاه مشروعية مطالﺐ األقل َّيات كجزء من المطالﺐ العامة،
وكﺬلـﻚ اسـتثمار السـخط الشـعبي المسـيطرة علـى الشـارع مـن سـوء األوضـاع القتصاديـة،
والخروج من بوتقة المطالـﺐ الفﺌوية إلى مطالﺐ تغيير السياسـات المجحفة مـن قبل النﻈام
تجاه األقل َّيات وعموم الشعﺐ اإليراني.
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ملح ـ ــﻖ )(١
اﻷقل ﱠيات في الدسﺘور اﻹﻳراني
الفﺼل األول
األصول العامة
المادة الﺜالﺜﺔ فقرة ٩
رفع التمييز غير العادل ،وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع في المجالت المادية والمعنوية كلها.
المادة الﺜانيﺔ عﺸرة
الدين الرسـمي إليـران هـو اإلسـالم والمﺬهـﺐ الجعفـري الثنا عشـري ،وهـﺬه المـادة تبقى
إلـى غيـر قابلـة للتغييـر .أمـا المﺬاهـﺐ اإلسـالمية األخـرى والتـي تضـم المﺬهـﺐ الحنفـي
والشـافعي والمالكـي والحنبلي والزيـدي ،فﺈنهـا تتمتع باحتـرام كامـل ،وأتباع هـﺬه المﺬاهﺐ
أحـرار فـي أداء مراسـمهم المﺬهبية حسـﺐ فقههـم ،ولهـﺬه المﺬاهـﺐ العتبار الرسـمي في
مسائل التعليم والتربية الدينية واألحوال الشخصية )الزواج والطالق واإلرث والوصية( وما
يتعلق بها من دعاوى في المحاكم .وفي كل منطقة يتمتع أتباع أحد المﺬاهﺐ باألكثرية ،فﺈن
األحكام المحلية لتلﻚ المنطقة -في حدود صالحيات مجالس الشورى المحلية -تكون وفق
ذلﻚ المﺬهﺐ ،هﺬا مع الحفاظ على حقوق أتباع المﺬاهﺐ األخرى.
المادة الﺜالﺜﺔ عﺸرة
اإليرانيـون الزرادشـت واليهـود والمسـيحيون هـم وحدهـم األقل َّيـات الدينيـة المعتـرف بهـا،
وتتمتع بالحرية في أداء مراسـمها الدينية ضمن نطاق القانون .ولها أن تعمل وفق قواعدها
في األحوال الشخصية والتعاليم الدينية.
المادة الرابعﺔ عﺸرة
بحكـم اﻵيـة الكريمـةَ :
»ل يَنْ َها ُكـ ُم اهللُ َعـنِ ا َّلﺬِ يـ َن لَـ ْم يُ َقا ِتلُو ُكـ ْم فِ ـي الدﱢيـنِ َولَـ ْم يُخْ ِر ُجو ُكـ ْم مِ ْن
ـطوا ِإلَيهِ ـم إ َِّن َ
دِ يَ ِار ُكـ ْم أَ ْن تَ َب ﱡرو ُه ْم َوتُق ِْس ُ
اهلل يُ ِح ﱡﺐ الْ ُمق ِ ِ
ْسـطي َن« ،على حكومـة جمهورية إيران
ْ ْ
وعلى المسـلمين أن يعاملوا األشـخاص غير المسـلمين باألخالق الحسنة والقسـط والعدل
اإلسـالمي ،وأن يراعـوا حقوقهـم اإلنسـانية ،تسـري هـﺬه المـادة علـى الﺬيـن ل يتﺂمـرون ول
يقومون بأي عمل ضد اإلسالم أو ضد جمهورية إيران اإلسالمية.
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الفﺼل الثاني
اللغة والكتابة والتاريﺦ والعلم الرسمي للبالد
المادة الﺨامﺴﺔ عﺸرة
اللغـة والكتابـة الرسـمية والمشـتركة هـي الفارسـية لشـعﺐ إيـران ،فيجـﺐ أن تكـون الوثائـق
والمراسـالت والنصـوص الرسـمية والكتـﺐ الدراسـية بهـﺬه اللغـة والكتابـة .ولكـن يجـوز
اسـتعمال اللغـات المحليـة والقومية األخـرى في مجـال الصحافـة ووسـائل اإلعـالم العامة،
وتدريس آدابها في المدارس إلى جنﺐ اللغة الفارسية.
المادة الﺴادسﺔ عﺸرة
وأن األدب الفارسـي ممتزج
أن لغـة القـرآن والعلـوم والمعـارف اإلسـالمية هـي العربيـةّ ،
بمـا ّ
بشكل كامل ،لﺬا يجﺐ تدريس هﺬه اللغة بعد المرحلة البتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية
في جميع الصفوف والختصاصات الدراسية.
الفﺼل الثالﺚ
حقوق الشعﺐ
المادة الﺘاسعﺔ عﺸرة
يتمتع أفراد الشـعﺐ اإليراني -من أي قوميـة أو قبيلة كانوا -بالمسـاواة في الحقـوق ،ول يُ َع ّد
اللون أو العنصر أو اللغة أو ما شابﻪ ذلﻚ سب ًبا للتفاضل.
المادة الﺴادسﺔ والعﺸرون
األحـزاب ،والجمعيـات ،والهيﺌـات السياسـية ،والتحاديـات المهنيـة ،والهيﺌـات اإلسـالمية،
واألقل َّيـات الدينيـة المعتـرف بهـا ،تتمتـع بالحريـة بشـرط أن ل تناقـﺾ أسـس السـتقالل،
والحريـة ،والوحـدة الوطنيـة ،والقيـم اإلسـالمية ،وأسـاس الجمهوريـة اإليرانيـة ،كمـا أنـﻪ ل
يمكن منع أي شخﺺ من الشتراك فيها ،أو إجباره على الشتراك في أحدها.
الفﺼل الرابﻊ
القتصاد والشؤون المالية

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ

53

المادة الﺜامﻨﺔ واﻷربعون
ل يجوز التمييـز بين مختلـﻒ المحافﻈات والمناطـق ،في مجـال النتفاع من مصـادر الثروة
الطبيعية ،والموارد الوطنية العامة ،وتنﻈيم النشاط القتصادي في البالد ،بحيﺚ يكون لكل
منطقة رأس المال الالزم واإلمكانيات الضرورية بما يتناسﺐ وحاجاتها واستعدادها للنمو.
الفﺼل السادس
السلطة التشريعية
البحﺚ اﻷول :مجلس الشورى اإلسالمي
المادة الرابعﺔ والﺴﺘون
عدد نواب مجلس الشـورى هـو مﺌتان وسـبعون نائ ًبا ،وابتدا ًء من تاريﺦ السـتفتاء العام سـنة
 ١٣٦٨هجرية شمسـية وبعد كل عشـر سـنوات مـع مالحﻈـة العوامل اإلنسـانية والسياسـية
والجغرافية وأمثالها يمكن إضافة عشـرين نائ ًبا كح ّد أعلى ،وينتخﺐ الزرادشت واليهود كل
على حدة نائ ًبا واح ًدا ،وينتخﺐ المسيحيون األرمن في الجنوب والشمال كل على حدة نائ ًبا
يحددهما القانون.
واح ًدا .نطاق الدوائر النتخابية وعدد النواب ّ
الفﺼل التاسﻊ
السلطة التنفيﺬية
البحﺚ اﻷول :رئاسة الجمهورية والوزراء
المادة الﺨامﺴﺔ عﺸرة بعد المﺌﺔ
يُنتخﺐ رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسـيين الﺬين تتوفر فيهم الشروط
التالية:
 .١أن يكونوا إيرانيي األصل ويحملون الجنسية اإليرانية.
 .٢أن يكونوا قديرين في مجالس اإلدارة والتدبير.
ماض جيد.
 .٣أن يكونوا ذوي ٍ
 .٤تتوافر فيهم األمانة والتقوى.
 .٥أن يكونوا مؤمنين ومعتقدين بمبادئ جمهورية إيران والمﺬهﺐ الرسمي للبالد.
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