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مستقبل َح َراك األق ِّل َّيات
والدي ِن َّية فـي إيران
العرقية
ِّ
التحوالت اإلقليم َّية والدول َّية
فـي ظل
ُّ

د.كرمي عبديان
كاتب متخصص فـي قضايا إيران والشرق األوسط

الد ْو َلـة اإليران َّيـة املعاصـرة إلـى أوائـل القـرن السـادس عشـر
يعـود شـكل َّ
الصف َِو َّيـة
امليلادي ،حتد ًيـدا إلـى عـام  ،1501وذلـك مـع تأسـيس َّ
الد ْو َلـة َّ
الد ْو َلـة فــي
علـى يـد الشـاه إسـماعيل الصفـوي .وفــي احلقيقـة لـم تكُ ـن َّ
تلـك الفتـرة قائمـة علـى قوم َّيـة بعينهـا ،بـل كانـت تتكـون مـن أقاليـم
مختلفـة ومجموعـات عرقيـة غيـر متجانسـة ومسـتقلّ بعضهـا عـن بعـض
وتعيـش دون أي ارتبـاط عضـوي(.)1
باإلضافـة إلـى الشـعوب املختلفـة التـي كانـت تعيـش فــي هـذه املنطقـة
كانـت هنـاك ديانـات مختلفـة مثـل املانويـة واملزدكيـة وامليترائيـة
والزرادشـتية قبـل اإلسلام ،بقيـت تعيـش فــي هـذه املنطقـة حتـى بعـد
الفتـح اإلسلامي وهزميـة الساسـانيني علـى يـد املسـلمني العـرب فــي
معركـة القادسـية(.)2
والد ِين َّيـة
لقـد كانـت هـذه األقـوام والشـعوب مبكوناتهـا العرقيـة واللغويـة ِّ
والثقافــية مجموعـات غيـر متجانسـة ولـم يكُ ـن بينهـا فــي أي مرحلـة
حتـى مـا قبـل ظهـور الصفويين أي انسـجام ،ال مـن الناحيـة التاريخيـة،
وال مـن الناحيـة السياسـية(.)4(-)3
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تركيبة الشعوب فـي إيران خالل التاريخ احلديث واملعاصر
اتس َمتَا
شهِ َدت إيران على مدار تاريخها احلديث واملعاصر املمت ّد خلمسة قرون ِح ْق َبتَني َ
الع ِ
مبحاولة إذابة ِ
اإليراني داخل العرقية الفارسـية ،هما
رقيات والقوميات املشـكلة للشـعب
ّ
ِحقْبة الد ْولَة الصفَوِ ية (ِ )1736-1501
وحقْبة الد ْولَة ال َب ْهلَوِ ية (.)1979-1925
الصف َِو َّية
فـي عهد َّ
الد ْولَة َّ

الصفَوِ يُّـون أسـلوب مشـاركة األقلِّ َّيـات أو ِ
الع ْر ِق َّيـات املختلفـة فــي نظـام احلكم،
لـم يعـرف َّ
ولـم يسـتثنوا مـن اضطهادهـم حتـى ِّ
الشـي َعة اآلخريـن كاملشعشـعني العـرب الذيـن كانـوا
الصفَوِ يُّون عليه تسـمية «عربسـتان»،
يحكمـون فــي احلويـزة فــي إقليـم األحـواز الـذي أطلـق َّ
ومارسـوا ض ّدهـم القتـل اجلماعـيِ ،
ومـن ثَـ َّم اسـتطاعوا أن يسـيطروا علـى مناطـق واسـعة
متتـد مـن بلاد مـا بين النهريـن حتـى اخلليـج العربـي فــي اجلنـوب وإلـى الهنـد شـر ًقا.
ُّ
الد ْولَة ال َب ْه َل ِو َّية
فـي عهد َّ
بعـد االنقلاب العسـكري الـذي نفّـذه رضـا بهلـوي وقضائـه علـى جترِ بـة احلركـة
الدسـتورية ،أنهـى نظـا َم األقاليـم والواليـات الـذي كان سـائ ًدا لعـدة قـرون فــي البلاد ،ومعهـا
بـدأت مشـكلة القوم َّيـات فــي إيـران.

كان رضـا شـاه يسـعى للقضـاء علـى هـذه القوم َّيـات وتوحيـد إيـران بـأي ثمـن وبـكل مـا
يسـتطيع مـن قـوة وبالسـرعة املمكنـة ،فاعتمـد فــي فـرض حكمـه وتثبيـت سـلطته علـى ثلاث
ومؤسسـة اجلهـاز البيروقراطـي
مؤسسـة اجليـش
َّ
مؤسسـات رئيسـية ،هـي علـى التوالـيَّ :
َّ
املؤسسـات الثلاث بـدأ رضـا خـان بتنفــيذ
للدولـة
ومؤسسـة النِّظـام امللكـي .ومـن خلال هـذه َّ
َّ
برنامـج طمـوح فــي املجـاالت االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافــية ،مبـا يتماشـى مـع الطـرح
الـذي كان يحلـم بـه ِّ
املنظـرون القوميـون العنصريـون الفـرس آنـذاك(.)5
شـهدت املرحلـة الواقعـة بين  1941و 1946ثالثـة أحـداث رئيسـية ها َّمـة ،هـي قيـام
حكومـة أذربيجـان الوطنيـة أو «جمهوريـة أذربيجـان ذات احلكـم الذاتـي» ،وقيـام حكومـة
كردسـتان الوطنيـة أو «جمهوريـة مهابـاد» ،ومطالبـة العـرب فــي عربسـتان باحلكـم الذاتـي.
أوضاع القوم َّيات فـي عهد الشاه رضا بهلوي وابنه من  1925حتى 1979
بدأ حكم الشـاه رضا بهلوي بتنفــيذ مشـروع القوميني الفرس املتطرفـين بتبنِّي مشـروع
الد ْولَة األُ َّمة فــي أوروبا فــي القرن التاسع عشر،
الد ْولَة األ ُ َّمة ،وهو نسخة مش َّوهة ملشروع َّ
َّ
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ألنـه خلـق كيانـا سياسـ ًيا جديـ ًدا و ُهوِ َّيـة جديـدة لهـذا الكيـان ،بعيـدة كل البعـد عـن الوضـع
الـذي كان قائمـا قبـل انقالبـه.
متناقضـا متا ًمـا مـع املشـروع
الد ْولَـة األ ُ َّمـة الـذي تَبَنَّـاه البهلـوي
األوروبـي
ً
وكان مشـروع َّ
ّ

الـذي شـكلت الدميقراطيـة أساسـه ،إذ قـام نظـام الشـاه علـى مجموعـة مـن القـرارات
َضمنَت تعديل بعض بنود الدسـتور الذي كان حصيلة احلركة الدسـتورية (ثورة املشـروطة)
ت َّ
وتعطيـل بعضهـا اآلخـر.
مهمـة البرملـان فــي
وانتهـى أمـده إلـى إفـراغ الدسـتور مـن محتـواه األساسـي ،وانحصـرت َّ
التصديـق علـى القـرارات التـي يُ ِ
صدرهـا النِّظـام متهيـ ًدا لقيـام دولـة مركزيـة قويـة قائمـة
علـى االسـتبداد.
نظرية العرق اآلري
الفارسـي» على فرضيـة تاريخية
اإليرانـي «
التعصـب القومـي والثقافــي
لقـد ُوضعـت نظريـة
ُّ
ّ
ّ
خاطئـةَ ،مفَا ُدهـا إن احلضـارة فــي األراضـي اإليران َّية هـي من إبداعات اآلريني دون سـواهم،
باإلضافـة إلـى تأكيدهـا وحـدة الـدم والعـرق .وهـذه النظريـة تسـتثني العـرب واألتـراك فــي
إيـران ألنهـم غيـر آريني ،فــي حني تعتبـر األكراد والبلوش من الشـعب اآلري ،وتؤ ّكد الشـواهد
طب ًعـا أنـه لـم يُعثـر فــي األوابـد التاريخية علـى أي أثر لهـذا املصطلح مبعنـاه العرقي(.)6
ضد القوم َّيات
دستور ّ

فح ِذفَت األسماء
فــي  10أكتوبر  1937أ ُ ِعي َد النظر فــي التقسيمات اإلدارية من جديدُ ،
التاريخيـة القدميـة لألقاليـم اإليران َّيـة مـن اخلارطـة القدميـة و ُق ّسـمت إيـران مبوجـب هـذا
القانـون إلـى سـت محافظـات ،الشـمالية الغربيـة ،والغربيـة ،والشـمالية ،واجلنوبيـة ،ومكران،
والشمال الشرقي ،وفـي ديسمبر من نفس العام أعيد النظر فـي هذه التقسيمات التي َّ
متت
على أساس اجلهات اجلغرافــية ،و ُق ّسمت البالد إلى  10محافظات و 49قضا ًء و 29ناحية.
تعامل نظام اجلمهورية اإلسالمية مع القوم َّيات

شـاركت القوم َّيـات غيـر الفارسـ َّية بفاعل َّيـة فــي ثـورة الشـعوب اإليران َّيـة ضـ ّد نظام الشـاه
التـي انتهـت بسـقوطه فــي عـام  ،1979وعقـدت هـذه القوم َّيـات آمالهـا علـى أن تنـال حقوقها
فــي ظـ ّل نظـام جديـد ينـادي بقيـم اإلسلام املبن َّيـة علـى العـدل واملسـاواة واحلقـوق لـكل
َـض النظـر عـن عرقهـم أو انتمائهـم أو أصلهـم.
الشـعوب بغ ِّ
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شن نظام اجلمهورية اإلسالمية الناشئ حملة قمع واسعة
لكن ما حصل هو العكس ،إذ ّ
ضـ ّد عـرب األحـواز املنتفضين فــي احملمـرة ،والتركمـان فــي تركمـن صحـراء ،واألكـراد فــي
غربـي إيـران ،و َر ّد علـى مطالبهـم باحلكـم الذاتـي واحلقـوق املتسـاوية باإلعدامات اجلماعية
ّ
للقـادة التركمـان وفتـح النـار علـى املتظاهريـن فــي احملمـرة واجتيـاح عسـكري لكردسـتان
ومؤسـس اجلمهوريـة اإلسلامية.
بفتـوى جهـاد مـن اخلمينـي قائـد ال َّثـورة
ِّ
وخلال السـنوات األخيـرة أعـادت االحتجاجـات املسـتمرة فــي إقليـم أذربيجـان شـمال غرب
الرسـمي القوم َّيـة التركية ،قضي َة القوم َّيات فــي إيران إلى
إيـران ،للتنديـد بإهانـة التليفزيون
ّ
الواجهة ،وهكذا كانت انتفاضة العرب فـي  15أبريل  2005ض ّد ما ُعرف بـ«وثيقة أبطحي»،
معـاون محمـد خامتـي ،الهادفـة إلـى تغييـر النسـيج السـكاني للشـعب العربـي األحـوازي ،إذ
تتصاعـد مطالـب هـذه الشـعوب التـي تشـ ِّكل أكثـر من نصف سـكان البلاد وتنـذر بعواقب قد
تصـل إلـى تَفَـ ُّكك البلاد فــي حـال عدم منـح احلقوق األساسـية لهـذه القوم َّيـات(.)7

واسـتمر نظـام اجلمهوريـة اإلسلامية علـى نهـج نظـام الشـاه رضا بهلـوي وابنه ،فأضاف
الد ْولَـة الفارسـ َّيةِ ،
ومـن ثَـ َّم هيمنـت الطغمـة احلاكمـة
هـذا النِّظـام شـرط التشـ ُّيع إلـى ُهوِ َّيـة َّ
السـلْطة فــي إيـران،
التـي تؤمـن بآيديولوجيـا « ملي-مذهبـي» أي «قومي-دينـي» علـى ُّ
الفارسـية مـن أبسـط حقوقهـا ،ومـا زالـوا
وحرمـت األقلِّ َّيـات ال ِّدي ِن َّيـة والقوم َّيـات غيـر
َّ
ُ
مع َّرضين لإلدمـاج القسـري واالنصهـار وذوبـان هويتهـم.

نظرة أمنية جتاه قضايا القوم َّيات

ً
حلـول قمعية
الد ْولَـة املركزيـة إلـى مطالـب القوم َّيـات برؤية أمنية ض ِّيقـة ،تقترح غال ًبا
تنظـر َّ
لتحـركات أبنـاء هـذه الشـعوب .ويقـول احملامـي حسين رئيسـي إن األجـواء املتأثـرة بالنظـرة
األمنيـة واملقرونـة بالقمـع الشـديد الـذي شـمل جميـع نشـطاء القوم َّيـات اإلثنيـة وال ِّدي ِن َّيـة
جعلـت «احليـاة اليوميـة» لهـذه األقلِّ َّيـات تواجـه عديـ ًدا مـن املشـكالت والصعـاب ،ويؤ ّكـد أن
«التمييـز غيـر املبـ َّرر ضـ ّد األقلِّ َّيـات ،وبدعـم مـن الدسـتور وعبـر القوانين يُنَفَّـذ فــي عمـوم
مـا أ َّدى إلـى تكريـس ثقافـة التمييـز والعنـف ضـ ّد جميـع القوم َّيـات فــي إيـران»(.)8
إيـرانَّ ِ ،
ضد األق ِّل َّيات فـي الدستور
التمييز ّ
التمييـز ضـ ّد األقلِّ َّيـات ال ِّدي ِن َّيـة والقوم َّيـة يبـدأ مـن دسـتور اجلمهوريـة اإلسلامية ،إذ يقـول
اإليرانـي حسين رئيسـي ،املدافـع عـن حقـوق اإلنسـان ،إن املـا َّدة  107مـن الدسـتور
احملامـي
ّ
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تنـص صراحـ ًة علـى منـع أي شـخص مـن أتبـاع الديانـات واملذاهـب األخـرى ،مبـن فــيهم
ُّ
ُّ
الترشـح ملنصـب القائـد أو لعضويـة فــي مجلـس اخلبـراء فــي إيران ،وهـذه املا َّدة
الس َّـنة ،مـن
ُّ
تيـز فقـط لعـدد قليـل من رجال الدين ِّ
ُِ
خاصة التمتُّع بهـذا احلقّ  .كما
الشـي َعة وفــي ظـروف َّ
يُحـ َرم باقـي األقلِّ َّيـات ال ِّدي ِن َّيـة واملذهبيـة مـن تَبَـ ُّوؤ جميـع املناصـب السياسـية والقضائ َّيـة
والرئاسـية ،علـى سـبيل املثـال أن يكـون رئيـس اجلمهوريـة مـن بني الرجـال ِّ
الشـي َعة املتدينني
نصـت الفقـرة  5مـن املـا َّدة  115علـى يكـون رئيـس اجلمهوريـة مؤمنًـا
السياسـيني ،إذ َّ
الرسـمي (الشـيعي) للبلاد .كمـا ورد
ومعتقـ ًدا مببـادئ جمهوريـة إيـران اإلسلامية واملذهـب
ّ
اخلـاص برئيـس اجلمهوريـة
فــي قسـم مـن املـا َّدة  121مـن الدسـتور املتعلقـة بـأداء القسـم
ّ
الرسـمي» فقـط(.)9
اإلسلامية «كونـه حام ًيـا للمذهـب
ّ
أمـا تكريـس التمييـز ضـ ّد األقلِّ َّيـات القوم َّيـة فــي الدسـتور فــيتم َّثل فــي احلرمـان مـن اللُّغـة
األم فــي املـدارس واجلامعـات والنشـر واإلعلام ،كمـا أن مـن نتائـج سـيطرة اللغـة الفارسـ َّية
أيضـا تدمير واضمحلال اآلداب والثقافة واملوسـيقي لهذه
وعـدم االهتمـام باللغـات احمللِّ َّيـة ً
القوم َّيات(.)10
مستقبل َح َراك األق ِّل َّيات فـي إيران
رغـم أن إيـران تُ َعـ ّد مـن بين أكثـر بلـدان الشـرق األوسـط مـن حيـث التنـ ُّوع القومـي ،فـإن
بخاصـة مـن
َعم َـدت إخفـاء هـذه احلقيقـة،
َّ
احلكومـات اإليران َّيـة املتعاقبـة علـى احلكـم ت َّ
خلال جهـاز اسـتخبارات نظـام الشـاه «السـافاك» الـذي عمـل كثيـ ًرا علـى سياسـة التعتيـم
العنصـري يحـاول هـو اآلخـر إنـكار هـذه احلقيقـة،
هـذه( ،)11كمـا أن الت َّيـار القومـي
الفارسـي
ّ
ّ
أي دراسـة ِج ِّديـة حـول القوم َّيـات فــي إيـران(.)12
لـذا لـم يق ِّدمـوا َّ
إال أنـه مـع تنامـي ال َّثـورة املعلوماتيـة والعوملـة وارتقـاء الوعـي القومـي اليوم لدى الشـعوب
غيـر الفارسـ َّية امله َّمشـة واملُب َعـدة مـن املشـاركة فــي اتخـاذ القـرار السياسـي أصبـح إخفـاء
ً
مسـتحيل.
َحـ َراك هـذه القوم َّيـات واألقلِّ َّيـات أمـ ًرا

أمـا احلقيقـة األخـرى فــي هـذا الصـدد فهـي أنـه بعـد  38عا ًمـا مـن عمـر اجلمهوريـة
اإلسلامية وجهـود املعارضـة مـن أجـل إسـقاط نظـام واليـة الفقيـه ،ثبـت أن إسـقاط هـذا
النِّظـام وتغييـره ال ميكـن حتقيقـه دون مشـاركة جميـع مك ِّونـات املجتمـع ،وعلـى رأسـها
القوم َّيـات واألقلِّ َّيـات املضط َهـدة ،وأن أ ًيـا مـن هـذه الشـعوب فــي إيـران ال يسـتطيع تغييـر
النِّظـام مبفـرده مهمـا امتلـك مـن إمكانيـات(.)13
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وتَ َب َّين لنـا خلال  38عا ًمـا أن جميـع محـاوالت املعارضـة فــي تغييـر النِّظـام فشـلت ،وهنا
ال بـد لنـا مـن ذكـر منوذجين من هـذه احملاوالت:

أول :عمل َّيـات مـا يُعـ َرف بـ«فـروغ جاويـدان» أي «الضيـاء اخلالـد» ،وهـي معركة ّ
ً
خط َطت
منظمـة «مجاهـدي خلـق» عـام  ،1988وقـد بـدأت بهجـوم واسـع شـنّته َّ
لهـا َّ
املنظمـة عبـر
احلـدود الغربيـة مـع العـراق ،ورغـم الضعـف الشـديد الـذي كان يعانـي منـه اجليـش
اإليرانـي آنـذاك نتيجـة احلـرب مـع العـراق ،التـي دامـت  8سـنوات ،فإنـه بعـد عـدة أيـام مـن
ّ
املعـارك خسـر «مجاهـدو خلـق» املعركـة و ُقتـل منهـم كثيـر وفشـلت اخلطـة.
ثانيـا :انتفاضـة حزيـران اجلماهيريـة عـام  2009التـي ُعرفـت فــي حينهـا بـ«احلركـة
ً
اخلضـراء» ،والتـي اشـترك فــيها أكثـر مـن  3ماليين مواطـن فــي طهـران ،والتـي انتهـت هي
األخـرى بالفشـل.
وعلـى الرغـم مـن كل التضحيـات والشـجاعة التـي أبداهـا مقاتلـو «مجاهـدي خلـق» ،أو
منتفضـو «احلركـة اخلضـراء» ،فإنهـم لـم يشـيروا فــي حتليالتهم إلى أسـباب فشـل مشـروع
إسـقاط النِّظـام أو تغييـره إلـى أن السـبب الرئيسـي -مـن وجهـة نظـري -الـذي أ َّدى إلـى فشـل
احملاولتين ،هـو عـدم مشـاركة الشـعوب غيـر الفارسـ َّية بصـورة َّ
منظمـة وف َّعالـة فــي هذيـن
احلادثين ،فلـم يكتـرث قـادة احلركتين بـدور الشـعوب واتِّسـاع رقعة املواجهة مـع النِّظام إلى
األقاليـم التـي تقطنهـا القوم َّيـات.

إن عـدم اتِّسـاع رقعـة االنتفاضـة اخلضـراء ومتركزهـا فــي العاصمـة طهـران ،سـمح
للنظـام بـأن يج ِّمـع قـواه وأن ينتصـر عليهـا ،وكذلـك حـدث مع «مجاهدي خلـق» إذ ركزوا على
َ
املضطهـدة فــي ا َ
حلـ َراك ضـ ّد النِّظـام .وعليـه نـرى أن
قواهـم الذاتيـة ولـم يُشـرِ كوا القوم َّيـات
الطريق الوحيد النتصار أي حركة فــي املسـتقبل يتم بالضرورة عبر التنسـيق العا ّم وإعالن
العصيـان املدنـي فــي املـدن الكبـرى مثـل طهـران وتبريـز ،مـع أقاليـم القوم َّيـات التـي تشـهد
َح َرا ًكا واسـ ًعا مثل إقليم كردسـتان وعربسـتان (األحواز) وبلوشسـتان وإقليم تركمن صحراء.
إن تزامـن التحـ ُّرك مـن شـأنه أن يضعـف النِّظـام بشـدة ويجبـره علـى توزيـع قـواه وإرسـالها
إلـى هـذه املناطـق ،وسـوف يـؤ ِّدي هذا األمر إلى تشـتت قـواه ويضعفه إلى أبعد احلـدود ،وإن
قـوى النِّظـام احلال َّيـة لـن يكـون مبقدورهـا إطال ًقـا أن تنتشـر فــي هذه املسـاحات الشاسـعة،
وإن جتـارِ ب نهـوض الشـعوب فــي ِّ
االتـاد السوفــييتي السـابق خليـر دليـل على ذلـك(.)15(-)14
َّ
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مستقبل َح َراك القوم َّيات كقُ َّوة تغيير
وتوسـع
يُعتبـر َحـ َراك القوم َّيـات إحـدى أهـم قـوى التغييـر فــي إيـران ،نظـ ًرا إلـى اتِّسـاعه
ُّ
ضيَـا .وتأتـي هـذه القُـ َّوة ال مـن العمليـات
نشـاطه،
بخاصـة خلال نحـو عقـد ونصـف َم َ
َّ
العسـكرية احملـدودة التـي ين ِّفذهـا بعـض تنظيمـات القوم َّيـات ،بـل مـن القُـ َّوة الناعمـة
تتحـدى القمـع واالضطهاد .وبدأ هـذا ا َ
وا َ
حل َراك
القـوي علـى األرض ،التـي
حل َـراك
الشـعبي
َّ
ّ
ّ
يشـبه -إلـى حـ ّد كبيـر -مـا حـدث فــي دول أوروبـا الشـرقية مـن ثـورات ُمخ َمل َّية ضـ ّد األنظمة
القمعيـة(.)16
بخاصـة فــي
اإليرانـي فــي احملافـل الدول َّيـة،
مـن أدوات القُـ َّوة الناعمـة مقارعـة النِّظـام
َّ
ّ
ِمل َ ّ
اإليرانـي فــي احملافـل الدول َّيـة،
ـف حقـوق اإلنسـان ،الـذي يشـكل «كعـب أخيـل» للنظـام
ّ
ً
سـجل أسـود فــي االنتهـاكات ضـ ّد مختلـف مكونـات الشـعب
ألن للنظـام
اإليرانـي
اإليرانـي
ّ
ّ
مـن الشـعوب غيـر الفارسـ َّية أو األقلِّ َّيـات العرقيـة وال ِّدي ِن َّيـة ،وهـو ِمل َ ّ
ـف مطـروح بقـوة علـى
أجنـدة األمم املتَّحـدة ومجلـس حقـوق اإلنسـان.

هـذه االنتهـاكات مو َّثقـة لـدى َّ
اإليرانـي وحلفـاءه ولوبياتـه
املنظمـة الدول َّيـة ،لكـن النشـاط
ّ
والذكـي مـن جهـة ،وغيـاب التحـ ُّرك العربـي مـن جهـة أخـرى ،حـاال دون
ونشـاطهم احلثيـث
ّ
إرسـال ا ِملل َ ّ
ـف إلـى مجلـس األمـن رغـم صـدور قـرارات إدانـة أمم َّيـة عديـدة ضـ ّد إيـران(.)17
علـى سـبيل املثـال ميكـن طـرح قض َّيـة التطهيـر العرقـي ضـ ّد الشـعب العربـي األحـوازي
أعـده مـا يُ َس َّـمى «جلنـة حقوق اإلنسـان
واالسـتناد إلـى كثيـر مـن األد َّلـة ،منهـا التقريـر الـذي َّ
السـلْطة القضائ َّيـة اإليران َّيـة» حـول القوم َّيـات واألقلِّ َّيـات ،الـذي حـذف اسـم عـرب
فــي ُّ
األحـواز عندمـا وز ََّعتـه بعثـة إيـران فــي األمم املتَّحـدة فــي أعمـال الـدورة التاسـعة للمنتـدى
املعنـي بقضايـا األقلِّ َّيـات بـاألمم املتَّحـدة الـذي ُع ِق َـد يومـي  24و 25نوفمبـر  2016فــي مقـ ّر
مجلـس حقـوق اإلنسـان بجنيـف(.)18
َح َراك القوم َّيات واملعارضة اإليران َّية

عظـم قـوى املعارضـة اإليران َّيـة يتجاهـل َحـ َراك القوم َّيـات وأن ُم َ
ال يـزال ُم َ
عظمهـا لـم
ِ
ترسـبات اخلطـاب املعـادي للقوم َّيـات.
يسـتطع أن يتخلـص مـن ُّ

وعلـى الرغـم مـن أن مشـاركة القـوى الفارسـ َّية التـي تناضـل مـن أجـل تغييـر النِّظـام
الديكتاتـوري أمـر مصيـري لكـن نقطـة الضعـف األساسـية لهـذه القوى تكمن فــي انقسـامها
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وتَشـتُّتها وعـدم انسـجامها مـن جهـة ،وعـدم ثقـة قسـم كبيـر منهـا بحـركات الشـعوب غيـر
الفارسـ َّية وعزوفهـا الدخـول فــي حتالـف معهـا مـن أجـل إيجـاد ائتلاف شـامل ،مـن جهـة
أخـرى ،باإلضافـة إلـى تَ َدخُّ ـل نظـام املاللـي وشـراء ِذ َم كثيـر مـن ت َّيـارات املعارضـة ألسـباب
ما ِّديـة وعق َِد َّيـة.
أما َح َراك القوم َّيات نفسها ،فعلى الرغم من أنه فــي تصاعد مستم ّر كما أسلفنا ،فإنه
بخاصـة فــي مـا يتعلـق مبوضوعـات طـرح
فــي نفـس الوقـت يعانـي بعـض نقـاط الضعـف،
َّ
املطالـب املرحليـة حـول حـقّ تقريـر املصيـر ،إذ تنقسـم احلركات القوم َّية فــي االسـتراتيجية
والتكتيـكات حـول حتقيـق املطالـب واسـترجاع احلقـوق املنتهكـة بين دعايـة االنفصـال
وتشـكيل دول مسـتقلة ،ومـن يـ َر ْون وجـوب قيـام حكـم ال مركـزي فــيدرالي علـى أنقاض نظام
حـق تقريـر املصيـر.
املاللـي ،مي ِّكنهـم مـن ممارسـة ّ
وبإلقـاء نظـرة علـى واقـع احلـركات القوم َّيـة ميكـن أن ُن ِمـل نقـاط الضعـف والقُـ َّوة لـدى
مختلف ت َّيارات الشـعوب غير الفارسـ َّية فــي ما يلي:

األذريـون) :تكمـن قوتهـم فــي كثـرة عـدد سـكانهم ألنهـم أكبـر
 -1األتـراك األذربيجانيـون (
ُّ
قوم َّيـة فــي إيـران ،باإلضافـة إلـى سـيطرتهم علـى «البـازار» ،أي اقتصـاد السـوق ،ونفوذهـم
الد ْولَـة ،كمـا لديهـم فئـة مثقفـة واسـعة وجترِ بـة
فــي اجليـش واحلـرس الثـوري
ومؤسسـات َّ
َّ
نضاليـة تاريخيـة طويلـة منـذ احلركـة الدسـتورية( )19حتـى الوقـت الراهـن.
إال أن نقـاط ضعـف األتـراك فــي إيـران تكمـن فــي فقدانهـم تنظيمـات قوم َّيـة قويـة
قياسـا بالشـعوب
وتشـتت صفوفهـم وعـدم وجـود قيـادة سياسـية منسـجمة لديهـم .كمـا أنهم ً
واالقتصـادي
النسـبي .ومبـا أن كثيـ ًرا
نوعـا مـن الرفـاه
املعيشـي
ّ
اإليران َّيـة األخـرى يعيشـون ً
ّ
ّ
منهـم يسـيطر علـى اقتصـاد السـوق ،فـإن خوفهـم مـن ِفقْـدان هـذه االمتيـازات تدفعهـم إلـى
الس ْـلطة والثروة .كما
عدم التفكير أو طرح مطلب االنفصال أو االسـتقالل أو حتى تقسـيم ُّ
أن النِّظـام يحـاول اسـتمالتهم بشـتى الطـرق ،مثـل السـماح لهـم بتشـكيل تَ َكتُّـل فــي مجلـس
الشـورى (البرملـان) مـن قبـل نحـو  100نائـب مـن املناطـق التركيـة فــي إيـران.
النقطـة األخـرى التـي ت ِ
اإليراني تكمن فــي خالفاتهم
ُضعـف نضـال األتـراك بوجه النِّظام
ّ
التاريخيـة مـع األكـراد حـول احلـدود اإلداريـة إلقليمـي أذربيجـان وكردسـتان حيـث يتنـازع
الطرفـان حـول بعـض املناطـق املختلطـة بالسـكان األتـراك واألكـراد أو بعـض املـدن والقـرى
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ذات األغلبية الكردية فــي حدود محافظات إقليم أذربيجان أو مناطق يقطنها األتراك فــي

مناطـق تتبـع كردسـتان إدار ًيـا ،وتصاعـد هـذه اخلالفات من شـأنه أن يـؤ ِّدي إلى حرب أهلية،
ِ
ومـن ثَـ َّم إضعـاف اجلبهـة املعاديـة للنظـام.
 -2األكـراد :يُعتبـر الشـعب الكـردي مـن الناحيـة التنظيميـة مـن أكثـر الشـعوب اإليران َّيـة

جترِ بـة ،ولديهـم تاريـخ نضالـي طويـل ،باإلضافـة إلـى وجـود انسـجام تنظيمـي وقيـادة قويـة

نسـب ًيا ،وإن كانـوا يتوزعـون علـى عـدد مـن األحـزاب ،إال أن الغالبيـة العظمـى مـن الشـعب
الكـردي ملتفَّـة حـول هـذه األحـزاب التـي ال يتجـاوز عددهـا أصابـع اليـد .وقـد دخـل بعـض

اإليرانـي (التنظيـم األم لـكل
هـذا األحـزاب ،علـى رأسـها احلـزب الدميقراطـي الكردسـتاني
ّ
األحزاب الكردية) ،فــي الوقت الراهن فــي صراع مسلَّح مباشر مع النِّظام ،كما أن حركتهم

حتظـى بدعـم دولـي.

املهمـة التـي مت ِّيـز الشـعب الكـردي فــي إيـران هـي أن الغالبيـة العظمـى
النقطـة األخـرى َّ

السـنَّة ،وهـذه اخلصوصيـة متيزهـم مذهب ًيـا وثقافــ ًيا مـن الشـعب
منهـم علـى مذهـب أهـل ُّ

الشـيعي.
الفارسـي
ّ
ّ

غيـر أن ضعـف األكـراد يكمـن فــي ترابطهـم وقربهـم العرقـي واللغـوي مـع الفـرس ،ألن

معظـم مثقفــي الشـعبني يعتبـرون أنفسـهم مـن اآلريين ،ويضعـون أنفسـهم فــي مواجهـة

بخاصـة العـرب واألتـراك .ومـن هـذه الناحيـة كان الفـرس
الشـعوب األخـرى غيـر اآلريـة،
َّ
دائ ًما يحاولون كسـب األكراد وبناء حتالفاتهم معهم على أسـاس خطاب تَ َف ُّوق العرق اآلري
علـى باقـي شـعوب املنطقـة.

 -3عـرب األحـواز :باعتـراف عديـد مـن املؤرخين الفرس ،قطن الشـعب العربي فــي أرض
األحـواز منـذ آالف السـنني ،وإلـى قـرون ِلَـا قبـل اإلسلام ،علـى عكـس مـا يـر ِّوج لـه اخلطـاب

العنصـري املتشـ ِّدد مـن أن الوجـود العربـي فــي األحـواز حديـث ويعـود إلـى ِحقْبـة دخـول

اإلسلام إلـى إيـران(.)20

تكمـن نقـاط القُـ َّوة لـدى األحوازييين ً
أول فــي وجـود عمـق قومـي وثقافــي لديهـم هـو العمـق

العربـي ،وتزايـد وقـوف ودعـم الشـارع العربـي لنضالهـم رغـم اسـتمرار جتاهـل األنظمـة

الرسـم َّية العربيـة لقضيـة األحـواز.
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كمـا أنهـم السـكان األصليـون لإلقليـم الذيـن كان لديهـم إمـارة شـبه مسـتقلّة حتـى

إسـقاط آخـر حاكـم لهـا (الشـيخ خزعـل بـن جابـر الكعبـي) عـام .1925

القومـي لـدى األحوازيين أكبـر عامـل السـتمرار نضالهـم ،باإلضافـة
ويشـ ِّكل الوعـي
ّ
إلـى اتِّسـاع رقعـة نشـاطهم داخل ًيـا وإقليم ًيـا ودول ًيـا ،وبـدء إبـراز قضيتهـم أكثـر مـن ذي قبـل

بخاصـة فــي مـا يتعلـق باملمارسـات القمعيـة التـي تنتهجهـا احلكومـات اإليران َّيـة املتعاقبـة
َّ
َّ
مبخططات التغيير الدميوغرافــي والتهميش
التي حتاول إنهاء الوجود العربي فــي اإلقليم
واإلفقـار والتهجيـر وطمـس معالَـم التـراث وال ُهوِ َّيـة والثقافـة العربيـة.

أمـا نقـاط الضعـف األساسـية التـي كانـت دو ًمـا -وال تـزال -تعرقـل َح َراك الشـعب العربي

األحـوازي والتجـاوب الدولـي معـه فهـي وجـود ال ِّنفْـط الـذي يقولـون عنـه إنـه أصبـح نقمـة

عليهـم بـدل أن يكـون نعمـة لهـم.

األمريكـي الشـهير وليـام سـترونغ ،فــي كتابـة «حكـم
وفــي هـذا الصـدد يقـول الباحـث
ّ

الشـيخ خزعـل وسـقوط إمـارة عربسـتان» ،إنـه فــي عـام  1908مـع اكتشـاف ال ِّنفْـط فــي

عربسـتان (األحـواز) كان  %98مـن سـكان املنطقـة عر ًبـا.

َّ
مخطـط التفريـس والتهجيـر الـذي مارسـته األنظمـة اإليران َّيـة
واليـوم علـى الرغـم مـن

الشاهنشـاهية واجلمهوريـة اإلسلامية ،لـم تسـتطيع تغييـر الواقـع الدميغرافــي علـى الرغـم
مـن أنهـا أوصلـت نسـبة املهاجريـن واملسـتوطنني إلـى نحـو .%30

معـدالت الفقـر والبطالـة واألميـة
ومـن أسـباب تَخَ لُّـف املجتمـع العربـي األحـوازي ارتفـاع َّ

بنسـبة أكبـر بكثيـر مـن باقـي القوم َّيـات بسـبب سياسـات التمييـز والتهميـش ،األمـر الـذي
اإليرانـي،
أ َّدى إلـى تصعيـد اخلطابـات املناديـة بالعنـف وضـرورة املواجهـة املسـلَّحة للنظـام
ّ
مـا أضعـف ا َ
اجلماهيري
حلـ َراك
الدميقراطي
السـلمي
ّ
ر ًدا علـى هـذه السياسـات اجلائـرةَّ ِ ،
ّ
ّ
ـض مضاجـع النِّظـام خلال العقديـن األخيريـن علـى األقـ ّل.
الـذي أ َق َّ

كذلـك فلـدى األحوازيين تشـتُّتًا علـى مسـتوى القوى السياسـية وعـدم امتالكهم اسـتراتيجية
طويلـة األمـد .ويعتقـد بعـض الباحثين أن اشـتراك الغالبيـة مـن سـكان األحـواز فــي العامـل
أه ِّم املع ِّوقات التي يعاني منها الشـعب العربي فــي نضاله
املذهبـي (الشـيعي) مـع الفـرس من َ

اإليراني(.)21
ضـ ّد النِّظـام
ّ
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مزدوجـا ،قوم ًيـا مذهب ًيـا ،لكونهـم مـن
 -4البلـوش :يعانـي البلـوش فــي إيـران اضطهـا ًدا
ً
معـدالت الفقـر واحلرمـان والتخلُّـف وانعـدام التنميـة
السـنَّة ،كمـا أنهـم يعانـون أعلـى َّ
أهـل ُّ

علـى اإلطلاق .مـا يعطـي نضـال البلـوش ُقـ َّوة هـو رابطتهـم العرقيـة وعالقاتهـم الوطيـدة مـع
وأيضـا فــي أفغانسـتان حيـث
أشـقائهم البلـوش فــي باكسـتان حيـث يتمتعـون بالفــيدرالية،
ً
يشـ ِّكل ذلـك عمقًـا اسـتراتيج ًيا ولوجسـت ًيا لتح ُّركهـم ،كمـا أن لديهـم عمقًـا فــي دول اخلليـج

العربـي ألن عديـ ًدا منهـم موظفـون كبـار ورجال أعمال ومسـؤولون فــي عدد مـن دول اخلليج.

معـدالت التخلُّـف الثقافــي واالجتماعـي
أمـا نقطـة ضعـف البلـوش فتكمـن فــي ارتفـاع َّ

واألميـة وفقـدان األحـزاب السياسـة (عـدا بعـض األحـزاب فــي اخلـارج) وعـدم وجـود
اسـتراتيجية مسـتقبلية ِّ
تؤطـر نضاالتهـم.
ً
نشـطا لبعـض احلـركات السلفــ َّية التي تؤ ّكـد العامل الديني ،األمر
كمـا أن هنـاك حضـو ًرا
اإليرانـي ذريعـة َ
لش ِّـن حـرب إعالميـة واسـعة وقويـة ض ّد نضال الشـعب
الـذي أعطـى النظـام
ّ

اآلري ،فإنهم يختلفون
البلوشـي .ورغـم ا ِّدعـاءات مثقَّفــي الفـرس بانتمـاء البلـوش إلـى العـرق
ّ

عنـه فــي املذهـب واللغة.

 -5التركمـان :علـى الرغـم مـن أن عددهـم بالنسـبة إلـى القوم َّيـات األخـرى قليـل جـ ًدا

فإنهـم بسـب ارتباطهـم الوثيـق مـع جمهوريـة تركمانسـتان ميتلكـون وع ًيـا ثقافــ ًيا عال ًيـا،
أيضـا ،وكذلـك بأقلِّيـة اإليغـور فــي الصين ،إذ يشـ ِّكالن
ويرتبطـون قوم ًيـا بتركمـان العـراق ً
عمقًـا اسـتراتيج ًيا ولوجسـت ًيا لنضاالتهـم ،كمـا أن أراضيهـم الزراعيـة اخلصبـة متنحهـم
القـدرة علـى االكتفـاء الذاتـي.

محاصرِ يـن بعـدة محافظـات فارسـ َّية،
أمـا نقطـة ضعـف التركمـان فتكمـن فــي كونهـم
َ

باإلضافـة إلـى فقدانهـم جترِ بـة التنظيـم السياسـي ،وأن كانـوا فــي طليعـة املناضلين ضـ ّد
أيضـا
تشـكيل نظـام اجلمهوريـة اإلسلامية فــي إيـران بعـد انتصـار ال َّثـورة ،لكـن مـا مي ِّيزهـم ً
أنهـم ال يرتبطـون ال بعامـل اللغـة وال بعامـل املذهـب مـع املركـز لكونهـم ُسـنَّة.

 -6اللـور والبختياريـة :قبائـل اللـور والبختياريـة بسـبب وجودهـم تاريخ ًيـا فــي منطقـة جبليـة

فإنهـم حافظـوا علـى نسـيجهم القومي ،وخالل السـنوات املاضيـة ازداد لديهم عـدد املتعلمني
واملثقفـني فـي أوساطهم ،وكانوا فـي عهد حكم الشيخ خزعل يرتبطون معه بروابط حسنة(.)22
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أمـا نقـاط ضعـف اللـور والبختياريـة فأهمهـا تكمـن فــي شـراء النِّظـام ِذ َم كثيـر منهـم،
ما ِّ
املؤسسـات األمنية
يشـكل طابو ًرا
ِ َّ
ً
خامسـا فــي املناطق العربية ،وذلك عبر نفوذهم فــي َّ

واجليـش واحلـرس الثـوري.

كذلـك مينحهـم النِّظـام امتيـازات ماديـة وسياسـية باعتبارهـم ينتمـون إلـى العـرق اآلري،
َّ
يهجـر اجلنـرال
ويسـتخدمهم فــي
مخطـط التغييـر الدميوغرافــي فــي إقليـم األحـواز ،حيـث ِّ

محسـن رضائـي ،أمين مجلـس تشـخيص مصلحـة النِّظـام والقائـد السـابق الثـوري
اإليرانـي
ّ
الـذي ينتمـي إلـى البختياريين ،عـد ًدا كبيـ ًرا مـن اللـور والبختياريين مـن مناطقهم ،ويسـ ِّكنهم
فــي وسـط األحيـاء واملـدن العربيـة ،كمـا سـلب ،مبسـاعدة احلكومـة ،األراضـي الزراعيـة

والسـكنية العربيـة ومنحهـا لهم.

َّ
مخطـط التغييـر الدميغرافــي الـذي
إن إقحـام اللـور والبختياريـة أنفسـهم أدا ًة لتنفــيذ
تسـتمر فــيه احلكومـة املركزيـة فــي إقليـم األحـواز يُ ِ
نـذر بوقـوع حـرب أهليـة مسـتقبَ ًل بينهـم
وبين العـرب.

التحوالت اإلقليم َّية والدول َّية وانعكاساتها على قضايا القوم َّيات
ُّ
يـرى باحثـون أن وجـود ال ِّنفْـط أحـد األسـباب الرئيسـية فــي إهمـال وجتاهـل البلـدان
الغربيـة مطالـب القوم َّيـات والشـعوب غيـر الفارسـ َّية فــي إيـران .ومـن الناحيـة التاريخيـة

فـإن الشـركات ال ِّنفْطيـة الكبـرى ،العتبـارات اقتصاديـة وللحفـاظ علـى إيـران كسـوق
فضلـت التعامـل مـع حكومـات مركزية قوية بعينهـا ً
بدل من التعامـل مع عدد من
اسـتهالكيةَّ ،

الدويلات( .)23لهـذا حافظـت الـدول الغربيـة بحـزم علـى وحـدة إيـران وعـدم جتزئتهـا ،وقـد
حصـل ذلـك كلـه العتبـارات اقتصاديـة بحتـة .مـن جهـة أخرى ،فـإن احتمـال عدم االسـتقرار
والفوضـى األمنيـة بسـبب املوقـع اجليو-سـتراتيجي للبلـد ،ومـن أجـل احلافـظ علـى مصالـح
االقتصـاد ،يجعـل هـذه الـدول تعـارض أي دعـوة لتفكيـك إيـران.

وفــي االجتماعـات التـي حضرهـا كاتـب هـذه الدراسـة مـع الـوزارات األمريك َّيـة املعن َّيـة،

بخاصـة وزارة اخلارج َّيـةَّ ،تَ َبين لنـا أن رؤسـاء الواليـات املتَّحـدة ،سـواء فــي عهـد كلينتـون أو
َّ
بـوش أو أوبامـا ،يعارضـون أي دعـوة مـن القوم َّيـات اإليران َّيـة لتقسـيم إيـران.
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األوروبي فــي
باإلضافـة إلـى مـا ورد فقـد ملـس الكاتـب فــي أثنـاء لقاءاته مع قادة البرملان
ّ
بروكسـل ،أن رؤسـاء دول ِّ
أيضـا يشـترطون الدفـاع عـن حقـوق القوم َّيـات
االتـاد
األوروبـي ً
ّ
وعـن نضاالتهـم الوطنيـة بعـدم طـرح هـذه القوم َّيـات مطلب االسـتقالل فــي إيران.
أمـا بلـدان املنطقـة فإنهـا بسـبب وجـود األقلِّ َّيـات القوم َّيـة واإلثنيـة واللغويـة وال ِّدي ِن َّيـة،
ليسـت هـي األخـرى علـى اسـتعداد لدعـم حقـوق قوم َّيات الشـعوب الواقعـة حتت االضطهاد
القومـي فــي إيـران علنًـا.
االستنتاجات
َقـدم ،نـرى أن الورقـة الرابحـة التـي حتتـ ُّل ُسـلَّم األولويـات لـدى القوم َّيـات
بنـا ًء علـى مـا ت َّ
السـلْطة فــي إيـران تسـتطيع أن تتعايـش
هـي أن تثبـت للمجتمـع الدولـي أنـه فــي حـال تغييـر ُّ
فــي ما بينها سـلم ًيا ،وبأنها سـوف تتصدى ألي نوع من عدم االسـتقرار .وفــي الوقت نفسـه
يجـب أن تطـرح ً
السـلْطة بين املركـز واألطـراف للحيلولـة دون
بديلا َّللا مركزيـة ،أي توزيـع ُّ
قيـام أي حكـم ديكتاتـوري فــي إيـران مسـتق َب ًل ،وهـذا مـا سـيقضي علـى أحلام نظـام واليـة
الفقيـه فــي بنـاء حكم إمبراطوري شـيعي.
منوذجـا
وفــي احلقيقـة ميكـن أن تكـون جترِ بـة تعايـش مختلـف الشـعوب فــي الهنـد
ً
يقتـدي بـه الشـعوب والقوم َّيـات فــي إيـران ،وكذلـك حلـ ّل املشـكلة القوم َّيـة املزمنـة فــي
إيـران ،وهـو مـا مـن شـأنه أن يضـع فــي املسـتقبل حـ ًدا للتوتُّـرات اإلقليم َّيـة وملغامـرات نظـام
التوسـعية فــي املنطقـة.
اجلمهوريـة اإلسلامية
ُّ
إضاف ًة إلى ذلك ،فإن الشـعوب غير الفارسـ َّية يجب أن تطالب بضمان دسـتوري إلرسـاء
نظـام ال مركـزي فــيدرالي قـوي شـبه مسـتق ّل كحـ ّد أدنَـى ملعاجلـة عـدم املسـاواة السياسـية
واالقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافــية فــي إيـران ،وتعلـن إنهـا غيـر مسـتعدة للتراجـع عـن
هـذا املطلـب ألنـه يأتـي فــي إطـار التدابيـر الالزمـة لضمـان اسـتمرارية الدميقراطيـة
والتعايـش السـلمي بين جميـع القوم َّيـات مبـا فــيها القوم َّيـة الفارسـ َّية نفسـها.

62

مجلة الدراسات اإليرانية • السنة األولى • العدد الثاني • مارس 2017

مستقبل َح َراك األقلِّ َّيات العرقية والدِّي ِن َّية فـي إيران فـي ظل التح ُّوالت اإلقليم َّية والدول َّية

الهوامــش واملراجــع
(1) Ethnic Identity Crisis in Iran: Dr. Ali Al-Taie, Shadegan Publication, Tehran 1999 p-165
2 ص،1984، تهران، نشر گنجینه، از عرب تا دیامله،) عزیز الله بیات2(
(3) Alireza Asgharzadeh, Iran and the Challenge of Diversity, Islamic Fundamentalism, Aryanist Racism,
and Democratic Struggle New York, Palgrave2007 pp-8
(4) Nike R. Keddie, Modern Iran, Roots and Results of Revolution- New Heaven &London, Yale University
Press 2003 P2
8 ص،م1974 ،"  انتشارات حزب توده " توفان، شش سال از انقالب مشروطه،) محمد قاسمي5(
.87 ص،1379 ، تهران، نشر كارنك، كتاب أول، قرن سكوت12 ،) ناصر پور پيرار6(
http://ara.tv/m4xvd : متاح على الرابط،نت. العربية، صالح حميد، حقوق الشعوب أم تفكك إيران؟..) االحتجاجات القومية7(
 متاح، ترجمة جابر أحمد، التمييز ضد القوميات واألَ َقلِّ َّيات الدينية فـي دستور اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،) حسني رئيسي8(
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=397321 :عبر موقع احلوار املتمدن
https://goo.gl/zEDBHY : متاح عبر الرابط،) راجع دستور اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية9(
. نفس املصدر،) حسني رئيسي10(
(11) Keddi, p 113
(12) Joya Blondel Saad, The Images of Arabs in Modern Persian Liertature, University Press of America,
Maryland, p3
(13) Manifesto, Congress of Nationalities for a Federal Iran http://www.iran-federal.org
(14) NYT Opinion 31988/14/ Soviet nationalities seeking autonomy https://goo.gl/M5l60G
(15) The challenge of Russian nationalism to soviet stability https://goo.gl/e93Fe4
(16) Peter Ackerman and Jack Dual, A force More Poweful, a century of nonviolent conflict, palgrave,,2000
NYC, p 494
 على العرب استخدام القوة الناعمة فـي، كرمي عبديان بني سعيد عبديان:) انظر مقال الكاتب فـي صحيفة الشرق األوسط17(
https://goo.gl/rgFHSP : متاح عبر الرابط،2016  فبراير11 ،الصراع مع إيران
(18) Ahmad Bina, Supervisor Iran High Council for Human Rights, Center of The Press and Publication of
the Judiciary, Tehran 2016 http://ar.ahwaznews.tv/201612//AhwazUN.html
(19) Mostafa Ansari: The History of Khuzestan, 18781925-,  PhD Dissertation, University of Chicago,
Chicago, Illinois 1974p1
(20) Mostafa Ansari: The History of Khuzestan, 18781925-,  PhD Dissertation, University of Chicago,
Chicago, Illinois 1974 p1
(21) Joya Blondel Saad, The image of Arabs in Modern Persian Literature, University Press of AmericaNew
York and London p-5   
(22) William TH Srrunk, The Reign of Shaykh Khaz»l Ibn Jaber and the Suppression of the Principality of
Arabistan: A  Study of British Imperialism in Southwestern iran
PhD Dissertation, 1977 University of Indianap-124
(23) Vali Nasr, The Shia Revival, How Conflicta Within Islam Shape the Future,  W.W. Norton  company,
New York 2006 P212

63

2017 مجلة الدراسات اإليرانية • السنة األولى • العدد الثاني • مارس

