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يِنيَّة فـي إيران فـي ظل التحوُّلت اإلقليميَّة والدوليَّة مستقبل َحَراك األقلِّيَّات العرقية والدِّ

ـة املعاصـرة إلـى أوائـل القـرن السـادس عشـر  ْوَلـة اإليرانيَّ يعـود شـكل الدَّ
ـة  َفِويَّ ْوَلـة الصَّ ا إلـى عـام 1501، وذلـك مـع تأسـيس الدَّ امليـالدي، حتديـدً
ْوَلـة فــي  علـى يـد الشـاه إسـماعيل الصفـوي. وفــي احلقيقـة لـم تُكـن الدَّ
ـة بعينهـا، بـل كانـت تتكـون مـن أقاليـم  تلـك الفتـرة قائمـة علـى قوميَّ
مختلفـة ومجموعـات عرقيـة غيـر متجانسـة ومسـتقّل بعضهـا عـن بعـض 

وتعيـش دون أي ارتبـاط عضـوي)1(.
باإلضافـة إلـى الشـعوب املختلفـة التـي كانـت تعيـش فــي هـذه املنطقـة 
وامليترائيـة  واملزدكيـة  املانويـة  مثـل  مختلفـة  ديانـات  هنـاك  كانـت 
والزرادشـتية قبـل اإلسـالم، بقيـت تعيـش فــي هـذه املنطقـة حتـى بعـد 
الفتـح اإلسـالمي وهزميـة الساسـانيني علـى يـد املسـلمني العـرب فــي 

القادسـية)2(. معركـة 
ـة  يِنيَّ لقـد كانـت هـذه األقـوام والشـعوب مبكوناتهـا العرقيـة واللغويـة والدِّ
والثقافــية مجموعـات غيـر متجانسـة ولـم يُكـن بينهـا فــي أي مرحلـة 
حتـى مـا قبـل ظهـور الصفويـني أي انسـجام، ال مـن الناحيـة التاريخيـة، 

وال مـن الناحيـة السياسـية)3(-)4(.

يَّات  مستقبل َحَراك األقلِّ
ة فـي إيران يِنيَّ  العرقية والدِّ

ة ة والدوليَّ الت اإلقليميَّ فـي ظل التحوُّ

د.كرمي عبديان
كاتب متخصص فـي قضايا إيران والشرق األوسط
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يِنيَّة فـي إيران فـي ظل التحوُّلت اإلقليميَّة والدوليَّة مستقبل َحَراك األقلِّيَّات العرقية والدِّ

تركيبة الشعوب فـي إيران خالل التاريخ احلديث واملعاصر
شِهَدت إيران على مدار تاريخها احلديث واملعاصر املمتّد خلمسة قرون ِحْقبَتنَي اتَسَمتَا 
مبحاولة إذابة الِعرِقيات والقوميات املشـكلة للشـعب اإليرانّي داخل العرقية الفارسـية، هما 

ِحْقبة الدْولَة الصَفِوية )1501-1736( وِحْقبة الدْولَة البَْهلَِوية )1979-1925(.
ة َفِويَّ ْوَلة الصَّ فـي عهد الدَّ

َفِويُّـون أسـلوب مشـاركة األقلِّيَّـات أو الِعْرِقيَّـات املختلفـة فــي نظـام احلكم،  لـم يعـرف الصَّ
ـيَعة اآلخريـن كاملشعشـعني العـرب الذيـن كانـوا  ولـم يسـتثنوا مـن اضطهادهـم حتـى الشِّ
َفِويُّون عليه تسـمية »عربسـتان«،  يحكمـون فــي احلويـزة فــي إقليـم األحـواز الـذي أطلـق الصَّ
ومارسـوا ضّدهـم القتـل اجلماعـي، وِمـن ثَـمَّ اسـتطاعوا أن يسـيطروا علـى مناطـق واسـعة 

متتـدُّ مـن بـالد مـا بـني النهريـن حتـى اخلليـج العربـي فــي اجلنـوب وإلـى الهنـد شـرًقا.
ة ْوَلة الَبْهَلِويَّ فـي عهد الدَّ

احلركـة  جتِربـة  علـى  وقضائـه  بهلـوي  رضـا  نّفـذه  الـذي  العسـكري  النقـالب  بعـد 
الدسـتورية، أنهـى نظـاَم األقاليـم والوليـات الـذي كان سـائًدا لعـدة قـرون فــي البـالد، ومعهـا 

بـدأت مشـكلة القوميَّـات فــي إيـران.
كان رضـا شـاه يسـعى للقضـاء علـى هـذه القوميَّـات وتوحيـد إيـران بـأي ثمـن وبـكل مـا 
يسـتطيع مـن قـوة وبالسـرعة املمكنـة، فاعتمـد فــي فـرض حكمـه وتثبيـت سـلطته علـى ثـالث 
سـة اجلهـاز البيروقراطـي  سـة اجليـش ومؤسَّ سـات رئيسـية، هـي علـى التوالـي: مؤسَّ مؤسَّ
سـات الثـالث بـدأ رضـا خـان بتنفــيذ  سـة النِّظـام امللكـي. ومـن خـالل هـذه املؤسَّ للدولـة ومؤسَّ
برنامـج طمـوح فــي املجـالت القتصاديـة والجتماعيـة والثقافــية، مبـا يتماشـى مـع الطـرح 

ـرون القوميـون العنصريـون الفـرس آنـذاك)5(. الـذي كان يحلـم بـه املنظِّ
ـة، هـي قيـام  شـهدت املرحلـة الواقعـة بـني 1941 و1946 ثالثـة أحـداث رئيسـية هامَّ
حكومـة أذربيجـان الوطنيـة أو »جمهوريـة أذربيجـان ذات احلكـم الذاتـي«، وقيـام حكومـة 
كردسـتان الوطنيـة أو »جمهوريـة مهابـاد«، ومطالبـة العـرب فــي عربسـتان باحلكـم الذاتـي.

ات فـي عهد الشاه رضا بهلوي وابنه من 1925 حتى 1979 أوضاع القوميَّ
بدأ حكم الشـاه رضا بهلوي بتنفــيذ مشـروع القوميني الفرس املتطرفــني بتبنِّي مشـروع 
ة فــي أوروبا فــي القرن التاسع عشر،  ْولَة األُمَّ ة، وهو نسخة مشوَّهة ملشروع الدَّ ْولَة األُمَّ الدَّ
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ألنـه خلـق كيانـا سياسـًيا جديـًدا وُهِويَّـة جديـدة لهـذا الكيـان، بعيـدة كل البعـد عـن الوضـع 
الـذي كان قائمـا قبـل انقالبـه.

ـة الـذي تَبَنَّـاه البهلـوي متناقًضـا متاًمـا مـع املشـروع األوروبـّي  ْولَـة األُمَّ وكان مشـروع الدَّ
الـذي شـكلت الديقراطيـة أساسـه، إذ قـام نظـام الشـاه علـى مجموعـة مـن القـرارات 
نَت تعديل بعض بنود الدسـتور الذي كان حصيلة احلركة الدسـتورية )ثورة املشـروطة(  تَضمَّ

وتعطيـل بعضهـا اآلخـر.
ـة البرملـان فــي  وانتهـى أمـده إلـى إفـراغ الدسـتور مـن محتـواه األساسـي، وانحصـرت مهمَّ
التصديـق علـى القـرارات التـي يُصِدرهـا النِّظـام متهيـًدا لقيـام دولـة مركزيـة قويـة قائمـة 

علـى السـتبداد.
نظرية العرق اآلري

ـب القومـي والثقافــي اإليرانـّي »الفارسـّي« على فرضيـة تاريخية  لقـد ُوضعـت نظريـة التعصُّ
خاطئـة، َمَفاُدهـا إن احلضـارة فــي األراضـي اإليرانيَّة 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، وتؤّكد الشـواهد 

طبًعـا أنـه لـم يُعثـر فــي األوابـد التاريخية علـى أي أثر لهـذا املصطلح مبعنـاه العرقي)6(.
ات دستور ضّد القوميَّ

فــي 10 أكتوبر 1937 أُِعيَد النظر فــي التقسيمات اإلدارية من جديد، فُحِذَفت األسماء 
التاريخيـة القديـة لألقاليـم اإليرانيَّـة مـن اخلارطـة القديـة وُقّسـمت 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 متَّت 
على أساس اجلهات اجلغرافــية، وُقّسمت البالد إلى 10 محافظات و49 قضاًء و29 ناحية.

ات تعامل نظام اجلمهورية اإلسالمية مع القوميَّ
شـاركت القوميَّـات غيـر الفارسـيَّة بفاعليَّـة فــي ثـورة الشـعوب اإليرانيَّـة ضـّد نظام الشـاه 
التـي انتهـت بسـقوطه فــي عـام 1979، وعقـدت هـذه القوميَّـات آمالهـا علـى أن تنـال حقوقها 
فــي ظـّل نظـام جديـد ينـادي بقيـم اإلسـالم املبنيَّـة علـى العـدل واملسـاواة واحلقـوق لـكل 

الشـعوب بَغـضِّ النظـر عـن عرقهـم أو انتمائهـم أو أصلهـم.

يِنيَّة فـي إيران فـي ظل التحوُّلت اإلقليميَّة والدوليَّة مستقبل َحَراك األقلِّيَّات العرقية والدِّ
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لكن ما حصل هو العكس، إذ شّن نظام اجلمهورية اإلسالمية الناشئ حملة قمع واسعة 
ضـّد عـرب األحـواز املنتفضـني فــي احملمـرة، والتركمـان فــي تركمـن صحـراء، واألكـراد فــي 
غربـّي إيـران، وَرّد علـى مطالبهـم باحلكـم الذاتـي واحلقـوق املتسـاوية باإلعدامات اجلماعية 
للقـادة التركمـان وفتـح النـار علـى املتظاهريـن فــي احملمـرة واجتيـاح عسـكري لكردسـتان 

ـس اجلمهوريـة اإلسـالمية. بفتـوى جهـاد مـن اخلمينـي قائـد الثَّـورة ومؤسِّ
وخـالل السـنوات األخيـرة أعـادت الحتجاجـات املسـتمرة فــي إقليـم أذربيجـان شـمال غرب 
إيـران، للتنديـد بإهانـة التليفزيون الرسـمّي القوميَّـة التركية، قضيَة القوميَّات فــي إيران إلى 
الواجهة، وهكذا كانت انتفاضة العرب فـي 15 أبريل 2005 ضّد ما ُعرف بـ»وثيقة أبطحي«، 
معـاون محمـد خامتـي، الهادفـة إلـى تغييـر النسـيج السـكاني للشـعب العربـي األحـوازي، إذ 
ل أكثـر من نصف سـكان البـالد وتنـذر بعواقب قد  تتصاعـد مطالـب هـذه الشـعوب التـي تشـكِّ

تصـل إلـى تََفـكُّك البـالد فــي حـال عدم منـح احلقوق األساسـية لهـذه القوميَّـات)7(.
واسـتمر نظـام اجلمهوريـة اإلسـالمية علـى نهـج نظـام الشـاه رضا بهلـوي وابنه، فأضاف 
ْولَـة الفارسـيَّة، وِمـن ثَـمَّ هيمنـت الطغمـة احلاكمـة  هـذا النِّظـام شـرط التشـيُّع إلـى ُهِويَّـة الدَّ
ـلْطة فــي إيـران،  التـي تؤمـن بآيديولوجيـا » ملي-مذهبـي« أي »قومي-دينـي« علـى السُّ
ة مـن أبسـط حقوقهـا، ومـا زالـوا  يِنيَّـة والقوميَّـات غيـر الفارسـيَّ وُحرمـت األقلِّيَّـات الدِّ

معرَّضـني لإلدمـاج القسـري والنصهـار وذوبـان هويتهـم.
ات نظرة أمنية جتاه قضايا القوميَّ

ْولَـة املركزيـة إلـى مطالـب القوميَّـات برؤية أمنية ضيِّقـة، تقترح غالًبا حلـوًل قمعية  تنظـر الدَّ
لتحـركات أبنـاء هـذه الشـعوب. ويقـول احملامـي حسـني رئيسـي إن األجـواء املتأثـرة بالنظـرة 
يِنيَّـة  األمنيـة واملقرونـة بالقمـع الشـديد الـذي شـمل جميـع نشـطاء القوميَّـات اإلثنيـة والدِّ
جعلـت »احليـاة اليوميـة« لهـذه األقلِّيَّـات تواجـه عديـًدا مـن املشـكالت والصعـاب، ويؤّكـد أن 
ـذ فــي عمـوم  ر ضـّد األقلِّيَّـات، وبدعـم مـن الدسـتور وعبـر القوانـني يُنَفَّ »التمييـز غيـر املبـرَّ
ـا أدَّى إلـى تكريـس ثقافـة التمييـز والعنـف ضـّد جميـع القوميَّـات فــي إيـران«)8(. إيـران، ِمَّ

ات فـي الدستور يَّ التمييز ضّد األقلِّ
يِنيَّـة والقوميَّـة يبـدأ مـن دسـتور اجلمهوريـة اإلسـالمية، إذ يقـول  التمييـز ضـّد األقلِّيَّـات الدِّ
ة 107 مـن الدسـتور  احملامـي اإليرانـيّ حسـني رئيسـي، املدافـع عـن حقـوق اإلنسـان، إن املـادَّ

يِنيَّة فـي إيران فـي ظل التحوُّلت اإلقليميَّة والدوليَّة مستقبل َحَراك األقلِّيَّات العرقية والدِّ
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تنـصُّ صراحـًة علـى منـع أي شـخص مـن أتبـاع الديانـات واملذاهـب األخـرى، مبـن فــيهم 
ة  ـح ملنصـب القائـد أو لعضويـة فــي مجلـس اخلبـراء فــي إيران، وهـذه املادَّ ة، مـن الترشُّ ـنَّ السُّ
ة التمتُّع بهـذا احلّق. كما  ـيَعة وفــي ظـروف خاصَّ يـز فقـط لعـدد قليـل من رجال الدين الشِّ جُتِ
يِنيَّـة واملذهبيـة مـن تَبَـوُّؤ جميـع املناصـب السياسـية والقضائيَّـة  يُحـَرم باقـي األقلِّيَّـات الدِّ
ـيَعة املتدينني  والرئاسـية، علـى سـبيل املثـال أن يكـون رئيـس اجلمهوريـة مـن بني الرجـال الشِّ
ة 115 علـى يكـون رئيـس اجلمهوريـة مؤمًنـا  ـت الفقـرة 5 مـن املـادَّ السياسـيني، إذ نصَّ
ومعتقـًدا مببـادئ جمهوريـة إيـران اإلسـالمية واملذهـب الرسـمّي )الشـيعي( للبـالد. كمـا ورد 
ة 121 مـن الدسـتور املتعلقـة بـأداء القسـم اخلـاّص برئيـس اجلمهوريـة  فــي قسـم مـن املـادَّ

اإلسـالمية »كونـه حامًيـا للمذهـب الرسـمّي« فقـط)9(.
أمـا تكريـس التمييـز ضـّد األقلِّيَّـات القوميَّـة فــي الدسـتور فــيتمثَّل فــي احلرمـان مـن اللُّغـة 
األم فــي املـدارس واجلامعـات والنشـر واإلعـالم، كمـا أن مـن نتائـج سـيطرة اللغـة الفارسـيَّة 
وعـدم الهتمـام باللغـات احمللِّيَّـة أيًضـا تدمير واضمحـالل اآلداب والثقافة واملوسـيقي لهذه 

القوميَّات)10(.
ات فـي إيران يَّ مستقبل َحَراك األقلِّ

رغـم أن إيـران تَُعـّد مـن بـني أكثـر بلـدان الشـرق األوسـط مـن حيـث التنـوُّع القومـي، فـإن 
ـة مـن  ت إخفـاء هـذه احلقيقـة، بخاصَّ ـدَ احلكومـات اإليرانيَّـة املتعاقبـة علـى احلكـم تَعمَّ
خـالل جهـاز اسـتخبارات نظـام الشـاه »السـافاك« الـذي عمـل كثيـًرا علـى سياسـة التعتيـم 
هـذه)11(، كمـا أن التيَّـار القومـي الفارسـّي العنصـرّي يحـاول هـو اآلخـر إنـكار هـذه احلقيقـة، 

يـة حـول القوميَّـات فــي إيـران)12(. مـوا أيَّ دراسـة ِجدِّ لـذا لـم يقدِّ
إل أنـه مـع تنامـي الثَّـورة املعلوماتيـة والعوملـة وارتقـاء الوعـي القومـي اليوم لدى الشـعوب 
شـة واملُبَعـدة مـن املشـاركة فــي اتخـاذ القـرار السياسـي أصبـح إخفـاء  غيـر الفارسـيَّة املهمَّ

َحـَراك هـذه القوميَّـات واألقلِّيَّـات أمـًرا مسـتحياًل.
أمـا احلقيقـة األخـرى فــي هـذا الصـدد فهـي أنـه بعـد 38 عاًمـا مـن عمـر اجلمهوريـة 
اإلسـالمية وجهـود املعارضـة مـن أجـل إسـقاط نظـام وليـة الفقيـه، ثبـت أن إسـقاط هـذا 
نـات املجتمـع، وعلـى رأسـها  النِّظـام وتغييـره ل يكـن حتقيقـه دون مشـاركة جميـع مكوِّ
القوميَّـات واألقلِّيَّـات املضطَهـدة، وأن أًيـا مـن هـذه الشـعوب فــي إيـران ل يسـتطيع تغييـر 

النِّظـام مبفـرده مهمـا امتلـك مـن إمكانيـات)13(.
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وتَبَـنيَّ لنـا خـالل 38 عاًمـا أن جميـع محـاولت املعارضـة فــي تغييـر النِّظـام فشـلت، وهنا 
ل بـد لنـا مـن ذكـر منوذجـني من هـذه احملاولت:

أواًل: عمليَّـات مـا يُعـَرف بـ»فـروغ جاويـدان« أي »الضيـاء اخلالـد«، وهـي معركة خّطَطت 
مـة عبـر  مـة »مجاهـدي خلـق« عـام 1988، وقـد بـدأت بهجـوم واسـع شـّنته املنظَّ لهـا منظَّ
احلـدود الغربيـة مـع العـراق، ورغـم الضعـف الشـديد الـذي كان يعانـي منـه اجليـش 
اإليرانـيّ آنـذاك نتيجـة احلـرب مـع العـراق، التـي دامـت 8 سـنوات، فإنـه بعـد عـدة أيـام مـن 

املعـارك خسـر »مجاهـدو خلـق« املعركـة وُقتـل منهـم كثيـر وفشـلت اخلطـة.
ثانًيـا: انتفاضـة حزيـران اجلماهيريـة عـام 2009 التـي ُعرفـت فــي حينهـا بـ»احلركـة 
اخلضـراء«، والتـي اشـترك فــيها أكثـر مـن 3 ماليـني 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 أدَّى إلـى فشـل 
الـة فــي هذيـن  مـة وفعَّ احملاولتـني، هـو عـدم مشـاركة الشـعوب غيـر الفارسـيَّة بصـورة منظَّ
احلادثـني، فلـم يكتـرث قـادة احلركتـني بـدور الشـعوب واتِّسـاع رقعة املواجهة مـع النِّظام إلى 

األقاليـم التـي تقطنهـا القوميَّـات.
إن عـدم اتِّسـاع رقعـة النتفاضـة اخلضـراء ومتركزهـا فــي العاصمـة طهـران، سـمح 
ـع قـواه وأن ينتصـر عليهـا، وكذلـك حـدث مع »مجاهدي خلـق« إذ ركزوا على  للنظـام بـأن يجمِّ
قواهـم الذاتيـة ولـم يُشـِركوا القوميَّـات املضَطهـدة فــي احَلـَراك ضـّد النِّظـام. وعليـه نـرى أن 
الطريق الوحيد لنتصار أي حركة فــي املسـتقبل يتم بالضرورة عبر التنسـيق العاّم وإعالن 
العصيـان املدنـي فــي املـدن الكبـرى مثـل طهـران وتبريـز، مـع أقاليـم القوميَّـات التـي تشـهد 
َحَراًكا واسـًعا مثل إقليم كردسـتان وعربسـتان )األحواز( وبلوشسـتان وإقليم تركمن صحراء.
إن تزامـن التحـرُّك مـن شـأنه أن يضعـف النِّظـام بشـدة ويجبـره علـى توزيـع قـواه وإرسـالها 
إلـى هـذه املناطـق، وسـوف يـؤدِّي هذا األمر إلى تشـتت قـواه ويضعفه إلى أبعد احلـدود، وإن 
قـوى النِّظـام احلاليَّـة لـن يكـون مبقدورهـا إطالًقـا أن تنتشـر فــي هذه املسـاحات الشاسـعة، 
ـاد السوفــييتي السـابق خليـر دليـل على ذلـك)14(-)15(. وإنَّ جتـاِرب نهـوض الشـعوب فــي الحتِّ
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ة تغيير ات كُقوَّ مستقبل َحَراك القوميَّ
ـع  يُعتبـر َحـَراك القوميَّـات إحـدى أهـم قـوى التغييـر فــي إيـران، نظـًرا إلـى اتِّسـاعه وتوسُّ
ة ل مـن العمليـات  ـة خـالل نحـو عقـد ونصـف َمَضيَـا. وتأتـي هـذه الُقـوَّ نشـاطه، بخاصَّ
ة الناعمـة  ذهـا بعـض تنظيمـات القوميَّـات، بـل مـن الُقـوَّ العسـكرية احملـدودة التـي ينفِّ
ى القمـع والضطهاد. وبدأ هـذا احَلَراك  واحَلـَراك الشـعبّي القـوّي علـى األرض، التـي تتحـدَّ
يشـبه -إلـى حـّد كبيـر- مـا حـدث فــي دول أوروبـا الشـرقية مـن ثـورات ُمخَمليَّة ضـّد األنظمة 

القمعيـة)16(.
ـة فــي  ة الناعمـة مقارعـة النِّظـام اإليرانـّي فــي احملافـل الدوليَّـة، بخاصَّ مـن أدوات الُقـوَّ
ِملَـّف حقـوق اإلنسـان، الـذي يشـكل »كعـب أخيـل« للنظـام اإليرانـّي فــي احملافـل الدوليَّـة، 
ألن للنظـام اإليرانـيّ سـجاًل أسـود فــي النتهـاكات ضـّد مختلـف مكونـات الشـعب اإليرانـّي 
يِنيَّـة، وهـو ِملَـّف مطـروح بقـوة علـى  مـن الشـعوب غيـر الفارسـيَّة أو األقلِّيَّـات العرقيـة والدِّ

أجنـدة األمم املتَّحـدة ومجلـس حقـوق اإلنسـان.
مـة الدوليَّـة، لكـن النشـاط اإليرانـّي وحلفـاءه ولوبياتـه  هـذه النتهـاكات موثَّقـة لـدى املنظَّ
ونشـاطهم احلثيـث والذكـّي مـن جهـة، وغيـاب التحـرُّك العربـي مـن جهـة أخـرى، حـال دون 
إرسـال امِللَـّف إلـى مجلـس األمـن رغـم صـدور قـرارات إدانـة أميَّـة عديـدة ضـّد إيـران)17(.

علـى سـبيل املثـال يكـن طـرح قضيَّـة التطهيـر العرقـي ضـّد الشـعب العربـي األحـوازي 
ى »جلنـة حقوق اإلنسـان  ه مـا يَُسـمَّ والسـتناد إلـى كثيـر مـن األدلَّـة، منهـا التقريـر الـذي أعـدَّ
ـلْطة القضائيَّـة اإليرانيَّـة« حـول القوميَّـات واألقلِّيَّـات، الـذي حـذف اسـم عـرب  فــي السُّ
َعتـه بعثـة إيـران فــي األمم املتَّحـدة فــي أعمـال الـدورة التاسـعة للمنتـدى  األحـواز عندمـا وزَّ
املعنـي بقضايـا األقلِّيَّـات بـاألمم املتَّحـدة الـذي ُعِقـدَ يومـي 24 و25 نوفمبـر 2016 فــي مقـّر 

مجلـس حقـوق اإلنسـان بجنيـف)18(. 
ة ات واملعارضة اإليرانيَّ َحَراك القوميَّ

ل يـزال ُمعَظـم قـوى املعارضـة اإليرانيَّـة يتجاهـل َحـَراك القوميَّـات وأن ُمعَظمهـا لـم 
ـبات اخلطـاب املعـادي للقوميَّـات. يسـتِطع أن يتخلـص مـن ترسُّ

وعلـى الرغـم مـن أن مشـاركة القـوى الفارسـيَّة 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 
الفارسـيَّة وعزوفهـا الدخـول فــي حتالـف معهـا مـن أجـل إيجـاد ائتـالف شـامل، مـن جهـة 
ـل نظـام املاللـي وشـراء ِذمَم كثيـر مـن تيَّـارات املعارضـة ألسـباب  أخـرى، باإلضافـة إلـى تََدخُّ

يـة وعَقِديَّـة. مادِّ
أما َحَراك القوميَّات نفسها، فعلى الرغم من أنه فــي تصاعد مستمّر كما أسلفنا، فإنه 
ـة فــي مـا يتعلـق مبوضوعـات طـرح  فــي نفـس الوقـت يعانـي بعـض نقـاط الضعـف، بخاصَّ
املطالـب املرحليـة حـول حـّق تقريـر املصيـر، إذ تنقسـم احلركات القوميَّة فــي السـتراتيجية 
والتكتيـكات حـول حتقيـق املطالـب واسـترجاع احلقـوق املنتهكـة بـني دعايـة النفصـال 
وتشـكيل دول مسـتقلة، ومـن يـَرْون وجـوب قيـام حكـم ل مركـزي فــيدرالي علـى أنقاض نظام 

نهـم مـن مارسـة حـقّ تقريـر املصيـر. املاللـي، يكِّ
ة لـدى  وبإلقـاء نظـرة علـى واقـع احلـركات القوميَّـة يكـن أن جُنِمـل نقـاط الضعـف والُقـوَّ

مختلف تيَّارات الشـعوب غير الفارسـيَّة فــي ما يلي:
ـون(: تكمـن قوتهـم فــي كثـرة عـدد سـكانهم ألنهـم أكبـر  1- األتـراك األذربيجانيـون )األذريُّ
قوميَّـة فــي إيـران، باإلضافـة إلـى سـيطرتهم علـى »البـازار«، أي اقتصـاد السـوق، ونفوذهـم 
ْولَـة، كمـا لديهـم فئـة مثقفـة واسـعة وجتِربـة  سـات الدَّ فــي اجليـش واحلـرس الثـوري ومؤسَّ

نضاليـة تاريخيـة طويلـة منـذ احلركـة الدسـتورية)19( حتـى الوقـت الراهـن.
إل أن نقـاط ضعـف األتـراك فــي إيـران تكمـن فــي فقدانهـم تنظيمـات قوميَّـة قويـة 
وتشـتت صفوفهـم وعـدم وجـود قيـادة سياسـية منسـجمة لديهـم. كمـا أنهم قياًسـا بالشـعوب 
اإليرانيَّـة األخـرى يعيشـون نوًعـا مـن الرفـاه املعيشـّي والقتصـادّي النسـبّي. ومبـا أن كثيـًرا 
منهـم يسـيطر علـى اقتصـاد السـوق، فـإن خوفهـم مـن ِفْقـدان هـذه المتيـازات تدفعهـم إلـى 
ـْلطة والثروة. كما  عدم التفكير أو طرح مطلب النفصال أو السـتقالل أو حتى تقسـيم السُّ
ل فــي مجلـس  أن النِّظـام يحـاول اسـتمالتهم بشـتى الطـرق، مثـل السـماح لهـم بتشـكيل تََكتُـّ

الشـورى )البرملـان( مـن قبـل نحـو 100 نائـب مـن املناطـق التركيـة فــي إيـران.
النقطـة األخـرى التـي تُضِعـف نضـال األتـراك بوجه النِّظام اإليرانّي تكمن فــي خالفاتهم 
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 إدارًيـا، وتصاعـد هـذه اخلالفات من شـأنه أن يـؤدِّي إلى حرب أهلية، 

وِمـن ثَـمَّ إضعـاف اجلبهـة املعاديـة للنظـام.
2- األكـراد: يُعتبـر الشـعب الكـردي مـن الناحيـة التنظيميـة مـن أكثـر الشـعوب اإليرانيَّـة 
جتِربـة، ولديهـم تاريـخ نضالـي طويـل، باإلضافـة إلـى وجـود انسـجام تنظيمـي وقيـادة قويـة 
نسـبًيا، وإن كانـوا يتوزعـون علـى عـدد مـن األحـزاب، إل أن الغالبيـة العظمـى مـن الشـعب 
ـة حـول هـذه األحـزاب التـي ل يتجـاوز عددهـا أصابـع اليـد. وقـد دخـل بعـض  الكـردي ملتفَّ
هـذا األحـزاب، علـى رأسـها احلـزب الديقراطـي الكردسـتاني اإليرانـّي )التنظيـم األم لـكل 
األحزاب الكردية(، فــي الوقت الراهن فــي صراع مسلَّح مباشر مع النِّظام، كما أن حركتهم 

حتظـى بدعـم دولـي.
ـة التـي متيِّـز الشـعب الكـردي فــي إيـران هـي أن الغالبيـة العظمـى  النقطـة األخـرى املهمَّ
ـنَّة، وهـذه اخلصوصيـة متيزهـم مذهبًيـا وثقافــًيا مـن الشـعب  منهـم علـى مذهـب أهـل السُّ

الفارسـّي الشـيعّي.
غيـر أن ضعـف األكـراد يكمـن فــي ترابطهـم وقربهـم العرقـي واللغـوي مـع الفـرس، ألن 
معظـم مثقفــي الشـعبني يعتبـرون أنفسـهم مـن اآلريـني، ويضعـون أنفسـهم فــي مواجهـة 
ـة العـرب واألتـراك. ومـن هـذه الناحيـة كان الفـرس  الشـعوب األخـرى غيـر اآلريـة، بخاصَّ
دائًما يحاولون كسـب األكراد وبناء حتالفاتهم معهم على أسـاس خطاب تََفوُّق العرق اآلري 

علـى باقـي شـعوب املنطقـة.
3- عـرب األحـواز: باعتـراف عديـد مـن املؤرخـني الفرس، قطن الشـعب العربي فــي أرض 
األحـواز منـذ آلف السـنني، وإلـى قـرون مِلَـا قبـل اإلسـالم، علـى عكـس مـا يـروِّج لـه اخلطـاب 
د مـن أن الوجـود العربـي فــي األحـواز حديـث ويعـود إلـى ِحْقبـة دخـول  العنصـري املتشـدِّ

اإلسـالم إلـى إيـران)20(.
ة لـدى األحوازييـني أوًل فــي وجـود عمـق قومـي وثقافــي لديهـم هـو العمـق  تكمـن نقـاط الُقـوَّ
العربـي، وتزايـد وقـوف ودعـم الشـارع العربـي لنضالهـم رغـم اسـتمرار جتاهـل األنظمـة 

الرسـميَّة 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.

ل الوعـي القومـّي لـدى األحوازيـني أكبـر عامـل لسـتمرار نضالهـم، باإلضافـة  ويشـكِّ
إلـى اتِّسـاع رقعـة نشـاطهم داخلًيـا وإقليمًيـا ودولًيـا، وبـدء إبـراز قضيتهـم أكثـر مـن ذي قبـل 
ـة فــي مـا يتعلـق باملمارسـات القمعيـة التـي تنتهجهـا احلكومـات اإليرانيَّـة املتعاقبـة  بخاصَّ
طات التغيير الديوغرافــي والتهميش  التي حتاول إنهاء الوجود العربي فــي اإلقليم مبخطَّ

واإلفقـار والتهجيـر وطمـس معالَـم التـراث والُهِويَّـة والثقافـة العربيـة.
أمـا نقـاط الضعـف األساسـية التـي كانـت دوًمـا -ول تـزال- تعرقـل َحَراك الشـعب العربي 
األحـوازي والتجـاوب الدولـي معـه فهـي وجـود النِّْفـط الـذي يقولـون عنـه إنـه أصبـح نقمـة 

عليهـم بـدل أن يكـون نعمـة لهـم.
وفــي هـذا الصـدد يقـول الباحـث األمريكـّي الشـهير وليـام سـترونغ، فــي كتابـة »حكـم 
الشـيخ خزعـل وسـقوط إمـارة عربسـتان«، إنـه فــي عـام 1908 مـع اكتشـاف النِّْفـط فــي 

عربسـتان )األحـواز( كان 98% مـن سـكان املنطقـة عرًبـا.
ـط التفريـس والتهجيـر الـذي مارسـته األنظمـة اإليرانيَّـة  واليـوم علـى الرغـم مـن مخطَّ
الشاهنشـاهية واجلمهوريـة اإلسـالمية، لـم تسـتطيع تغييـر الواقـع الديغرافــي علـى الرغـم 

مـن أنهـا أوصلـت نسـبة املهاجريـن واملسـتوطنني إلـى نحـو %30.
لت الفقـر والبطالـة واألميـة  ومـن أسـباب تََخلُـّف املجتمـع العربـي األحـوازي ارتفـاع معـدَّ
بنسـبة أكبـر بكثيـر مـن باقـي القوميَّـات بسـبب سياسـات التمييـز والتهميـش، األمـر الـذي 
أدَّى إلـى تصعيـد اخلطابـات املناديـة بالعنـف وضـرورة املواجهـة املسـلَّحة للنظـام اإليرانـّي، 
ـا أضعـف احَلـَراك السـلمّي الديقراطّي اجلماهيرّي  رًدا علـى هـذه السياسـات اجلائـرة، ِمَّ

الـذي أَقـضَّ مضاجـع النِّظـام خـالل العقديـن األخيريـن علـى األقـّل.
كذلـك فلـدى األحوازيـني تشـتًُّتا علـى مسـتوى القوى السياسـية وعـدم امتالكهم اسـتراتيجية 
طويلـة األمـد. ويعتقـد بعـض الباحثـني أن اشـتراك الغالبيـة مـن سـكان األحـواز فــي العامـل 
املذهبـي )الشـيعي( مـع الفـرس من أَهمِّ املعوِّقات التي يعاني منها الشـعب العربي فــي نضاله 

ضـّد النِّظـام اإليرانّي)21(. 

يِنيَّة فـي إيران فـي ظل التحوُّلت اإلقليميَّة والدوليَّة مستقبل َحَراك األقلِّيَّات العرقية والدِّ



• السنة األولى • العدد الثاني • مارس 2017 مجلة الدراسات اإليرانية  60

4- البلـوش: يعانـي البلـوش فــي إيـران اضطهـاًدا مزدوًجـا، قومًيـا مذهبًيـا، لكونهـم مـن 
لت الفقـر واحلرمـان والتخلُـّف وانعـدام التنميـة  ـنَّة، كمـا أنهـم يعانـون أعلـى معـدَّ أهـل السُّ
ة هـو رابطتهـم العرقيـة وعالقاتهـم الوطيـدة مـع  علـى اإلطـالق. مـا يعطـي نضـال البلـوش ُقـوَّ
أشـقائهم البلـوش فــي باكسـتان حيـث يتمتعـون بالفــيدرالية، وأيًضـا فــي أفغانسـتان حيـث 
كهـم، كمـا أن لديهـم عمًقـا فــي دول اخلليـج  ل ذلـك عمًقـا اسـتراتيجًيا ولوجسـتًيا لتحرُّ يشـكِّ
العربـي ألن عديـًدا منهـم موظفـون كبـار ورجال أعمال ومسـؤولون فــي عدد مـن دول اخلليج.

لت التخلُـّف الثقافــي والجتماعـي  أمـا نقطـة ضعـف البلـوش فتكمـن فــي ارتفـاع معـدَّ
واألميـة وفقـدان األحـزاب السياسـة )عـدا بعـض األحـزاب فــي اخلـارج( وعـدم وجـود 

ـر نضالتهـم. اسـتراتيجية مسـتقبلية تؤطِّ
كمـا أن هنـاك حضـوًرا نشـًطا لبعـض احلـركات السلفــيَّة التي تؤّكـد العامل الديني، األمر 
الـذي أعطـى النظـام اإليرانـّي ذريعـة لَشـنِّ حـرب إعالميـة واسـعة وقويـة ضّد نضال الشـعب 
فــي الفـرس بانتمـاء البلـوش إلـى العـرق اآلرّي، فإنهم يختلفون  البلوشـي. ورغـم ادِّعـاءات مثقَّ

عنـه فــي املذهـب واللغة.
5- التركمـان: علـى الرغـم مـن أن عددهـم بالنسـبة إلـى القوميَّـات األخـرى قليـل جـًدا 
فإنهـم بسـب ارتباطهـم الوثيـق مـع جمهوريـة تركمانسـتان يتلكـون وعًيـا ثقافــًيا عالًيـا، 
ويرتبطـون قومًيـا بتركمـان العـراق أيًضـا، وكذلـك بأقلِّيـة اإليغـور فــي الصـني، إذ يشـكِّالن 
عمًقـا اسـتراتيجًيا ولوجسـتًيا لنضالتهـم، كمـا أن أراضيهـم الزراعيـة اخلصبـة متنحهـم 

القـدرة علـى الكتفـاء الذاتـي.
أمـا نقطـة ضعـف التركمـان فتكمـن فــي كونهـم محاَصِريـن بعـدة محافظـات فارسـيَّة، 
باإلضافـة إلـى فقدانهـم جتِربـة التنظيـم السياسـي، وأن كانـوا فــي طليعـة املناضلـني ضـّد 
تشـكيل نظـام اجلمهوريـة اإلسـالمية فــي إيـران بعـد انتصـار الثَّـورة، لكـن مـا ييِّزهـم أيًضـا 

أنهـم ل يرتبطـون ل بعامـل اللغـة ول بعامـل املذهـب مـع املركـز لكونهـم ُسـنَّة.
6- اللـور والبختياريـة: قبائـل اللـور والبختياريـة بسـبب وجودهـم تاريخًيـا 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 ِذمَم كثيـر منهـم، 
سـات األمنية  ل طابوًرا خامًسـا فــي املناطق العربية، وذلك عبر نفوذهم فــي املؤسَّ ا يشـكِّ ِمَّ

واجليـش واحلـرس الثـوري.

كذلـك ينحهـم النِّظـام امتيـازات ماديـة وسياسـية باعتبارهـم ينتمـون إلـى العـرق اآلري، 
ـر اجلنـرال  ـط التغييـر الديوغرافــي فــي إقليـم األحـواز، حيـث يهجِّ ويسـتخدمهم فــي مخطَّ
محسـن رضائـي، أمـني مجلـس تشـخيص مصلحـة النِّظـام والقائـد السـابق الثـوري اإليرانـّي 
نهم  الـذي ينتمـي إلـى البختياريـني، عـدًدا كبيـًرا مـن اللـور والبختياريـني مـن مناطقهم، ويسـكِّ
فــي وسـط األحيـاء واملـدن العربيـة، كمـا سـلب، مبسـاعدة احلكومـة، األراضـي الزراعيـة 

والسـكنية العربيـة ومنحهـا لهم.

ـط التغييـر الديغرافــي الـذي  إن إقحـام اللـور والبختياريـة أنفسـهم أداًة لتنفــيذ مخطَّ
تسـتمر فــيه احلكومـة املركزيـة فــي إقليـم األحـواز يُنـِذر بوقـوع حـرب أهليـة مسـتقبَاًل بينهـم 

وبـني العـرب. 

ات ة وانعكاساتها على قضايا القوميَّ ة والدوليَّ الت اإلقليميَّ التحوُّ

يـرى باحثـون أن وجـود النِّْفـط أحـد األسـباب الرئيسـية فــي إهمـال وجتاهـل البلـدان 
الغربيـة مطالـب القوميَّـات والشـعوب غيـر الفارسـيَّة فــي إيـران. ومـن الناحيـة التاريخيـة 
فـإن الشـركات النِّْفطيـة الكبـرى، لعتبـارات اقتصاديـة وللحفـاظ علـى إيـران كسـوق 
لـت التعامـل مـع حكومـات مركزية قوية بعينهـا بدًل من التعامـل مع عدد من  اسـتهالكية، فضَّ
الدويـالت)23(. لهـذا حافظـت الـدول الغربيـة بحـزم علـى وحـدة إيـران وعـدم جتزئتهـا، وقـد 
حصـل ذلـك كلـه لعتبـارات اقتصاديـة بحتـة. مـن جهـة أخرى، فـإن احتمـال عدم السـتقرار 
والفوضـى األمنيـة بسـبب املوقـع اجليو-سـتراتيجي للبلـد، ومـن أجـل احلافـظ علـى مصالـح 

القتصـاد، يجعـل هـذه الـدول تعـارض أي دعـوة لتفكيـك إيـران.

وفــي الجتماعـات التـي حضرهـا كاتـب هـذه الدراسـة مـع الـوزارات األمريكيَّـة املعنيَّـة، 
ـة وزارة اخلارجيَّـة، تَبَـنيَّ لنـا أن رؤسـاء الوليـات املتَّحـدة، سـواء فــي عهـد كلينتـون أو  بخاصَّ

بـوش أو أوبامـا، يعارضـون أي دعـوة مـن القوميَّـات اإليرانيَّـة لتقسـيم إيـران. 
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باإلضافـة إلـى مـا ورد فقـد ملـس الكاتـب فــي أثنـاء لقاءاته مع قادة البرملان األوروبّي فــي 
ـاد األوروبـيّ أيًضـا يشـترطون الدفـاع عـن حقـوق القوميَّـات  بروكسـل، أن رؤسـاء دول الحتِّ

وعـن نضالتهـم الوطنيـة بعـدم طـرح هـذه القوميَّـات مطلب السـتقالل فــي إيران.
يِنيَّـة،  أمـا بلـدان املنطقـة فإنهـا بسـبب وجـود األقلِّيَّـات القوميَّـة واإلثنيـة واللغويـة والدِّ
ليسـت هـي األخـرى علـى اسـتعداد لدعـم حقـوق قوميَّات الشـعوب الواقعـة حتت الضطهاد 

القومـي فــي إيـران علًنـا.

االستنتاجات
م، نـرى أن الورقـة الرابحـة التـي حتتـلُّ ُسـلَّم األولويـات لـدى القوميَّـات  بنـاًء علـى مـا تَقـدَّ
ـلْطة فــي إيـران تسـتطيع أن تتعايـش  هـي أن تثبـت للمجتمـع الدولـي أنـه فــي حـال تغييـر السُّ
فــي ما بينها سـلمًيا، وبأنها سـوف تتصدى ألي نوع من عدم السـتقرار. وفــي الوقت نفسـه 
ـلْطة بـني املركـز واألطـراف للحيلولـة دون  يجـب أن تطـرح بديـاًل لـالَّ مركزيـة، أي توزيـع السُّ
قيـام أي حكـم ديكتاتـوري فــي إيـران مسـتقبَاًل، وهـذا مـا سـيقضي علـى أحـالم نظـام وليـة 

الفقيـه فــي بنـاء حكم إمبراطوري شـيعي.
وفــي احلقيقـة يكـن أن تكـون جتِربـة تعايـش مختلـف الشـعوب فــي الهنـد منوذًجـا 
يقتـدي بـه الشـعوب والقوميَّـات فــي إيـران، وكذلـك حلـّل املشـكلة القوميَّـة املزمنـة فــي 
رات اإلقليميَّـة وملغامـرات نظـام  إيـران، وهـو مـا مـن شـأنه أن يضـع فــي املسـتقبل حـًدا للتوتُـّ

ـعية فــي املنطقـة. اجلمهوريـة اإلسـالمية التوسُّ
إضافًة إلى ذلك، فإن الشـعوب غير الفارسـيَّة يجب أن تطالب بضمان دسـتوري إلرسـاء 
نظـام ل مركـزي فــيدرالي قـوي شـبه مسـتقّل كحـّد أدنَـى ملعاجلـة عـدم املسـاواة السياسـية 
والقتصاديـة والجتماعيـة والثقافــية فــي إيـران، وتعلـن إنهـا غيـر مسـتعدة للتراجـع عـن 
هـذا املطلـب ألنـه يأتـي فــي إطـار التدابيـر الالزمـة لضمـان اسـتمرارية الديقراطيـة 

والتعايـش السـلمي بـني جميـع القوميَّـات مبـا فــيها القوميَّـة الفارسـيَّة نفسـها.
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