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م.م  .ضاري سرحان حمادي الحمذاوً

التكوين القومي في إيران وأثره على الواقع السياسي الخارجي
ـ.ـ ضاري سرحاف حمادي الحمداني
قسـ العموـ السياسية

كمية القانوف/جامعة تكريت

المقدمة :
يتناوؿ موضوع بحثنا ىذا التكويف القومي في إيراف وأثره عمى الواقع السياسي الخارجي  .إذ

نحاوؿ تسميط الضوء عمى دراسة القوميات التي يتكوف منيا المجتمع اإليراني .فضال" عف دراسة
اثر ىذه القوميات عمى الواقع السياسي .إذ إف دراسة التكويف القومي في أي دولة كانت يحدد

درجة التعقد االجتماعي الذي لو تأثير كبير عمى مدى استقرار الدولة مف عدـ استقرارىا ،أي

بعبارة أخرى إف درجة التعقد االجتماعي يحدد االستقرار السياسي ألي بمد كاف .وايراف ذات
تركيبة ديموغرافية متنوعة  ،أي فييا قوميات متنوعة  .ونحاوؿ في ىذا البحث معرفة الثقؿ

االجتماعي والسياسي ليذه القوميات ،ومف الطبيعي يجب التعرؼ عمى القومية الرئيسية المسيطرة
في البالد ،وكذلؾ معرفة تأثيرىا في كافة المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية .فضال"
عف التعرؼ عمى القوميات األخرى في البالد ،ومعرفة مدى تأثيرىا االجتماعي والسياسي .والى

جانب التكوينات القومية الموجودة في أي بمد كاف  ،فيناؾ جماعات عرقية ودينية تشكؿ جزء مف

التركيبة الديموغرافية لمبالد  ،ومف الضروري التعرؼ عمى العادات والتقاليد وكذلؾ طقوسيـ

الدينية  ،وما مدى الحرية التي تفسح ليـ مف ممارسة تمؾ العادات والتقاليد والطقوس الدينية .
وىذه األمور ىي التي تحدد طبيعة النظاـ السياسي في أي بمد كاف سواء كاف ديموقراطي أو

غير ديموقراطي  .وتأتي أىمية البحث مف خالؿ دراسة حالة التعددية القومية والجماعات الدينية

التي تتكوف منيا الجميورية اإليرانية  .إذ أصبح مف المعروؼ إف حالة التعدد والتنوع القومي
والديني تؤثر عمى االستقرار السياسي ألي دولة كانت  .أي إذا كاف ىناؾ تماسؾ اجتماعي بيف

القوميات المكونة ألي مجتمع  ،فأنيا تخمؽ حالة مف االستقرار السياسي  ،إما عكس ذلؾ أي

عدـ وجود تماسؾ اجتماعي بيف المكونات القومية  ،فأنيا تؤدي إلى حالة الفوضى وعدـ

االستقرار السياسي  .وهدفنا من هذا البحث يأتي من خالل محاولة التعرف عمى طبيعة
التكوينات القومية والجماعات الدينية التي يتكون منها المجتمع اإليراني .
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مشكمة البحث  -:وجاءت مشكمة البحث لتوضيح مدى االنسجاـ والتوافؽ مف عدمو بيف
القوميات والجماعات الدينية  ،إذ حالة االنسجاـ والتوافؽ تفضي إلى حالة االستقرار االجتماعي
والسياسي ،إما عدـ االنسجاـ والتوافؽ تؤدي إلى حالة الفوضى وعدـ االستقرار االجتماعي

والسياسي .

فرضية البحث  -:ينطمؽ البحث مف فرضية مفادىا  ،ماىي التكوينات القومية والجماعات
الدينية التي تتكوف منيا الجميورية اإليرانية  ،وما ىي طبيعة تمؾ التكوينات  ،وما ىو تأثيرىا

عمى االستقرار االجتماعي والسياسي  .ولغرض التحقؽ مف فرضية البحث اعتمد الباحث عمى
المنيج التاريخي التحميمي مف خالؿ دراسة الجذور التاريخية لمتكوينات القومية والدينية في إيراف
 .فضال عف استخداـ منيج التحميؿ النظمي ( السيستمي ) مف خالؿ دراسة التكوينات القومية

والدينية وأثرىا عمى النظاـ السياسي اإليراني  .وفي ضوء ذلؾ انتظـ البحث في سبعة محاور .
وضح المحور األوؿ نشأت إيراف وتكوينيا القومي  .أما المحور الثاني فقد تناوؿ القومية

الفارسية .وتطرؽ المحور الثالث إلى القومية إالذرية  .وجاء المحور الرابع ليبحث في القومية
الكردية  .وعالج المحور الخامس القومية العربية  .أما المحور السادس فقد تناوؿ البموش كمكوف
ميـ في المجتمع اإليراني  .وأخيرا" جاء المحور السابع ليتناوؿ الجماعات الدينية األخرى التي
يتكوف منيا المجتمع اإليراني  .وانتيى البحث بخاتمة وأىـ االستنتاجات التي توصؿ إلييا

الباحث ومف اهلل التوفيؽ.

أوالً  -:ايران نشأتها وتكوينها القومي -:
ظيرت ايراف كدولة بالمعنى الحديث  ،في مطمع القرف السادس عشر  ،عند وصوؿ
الصفوييف الى السمطة

()1

وكانت تعرؼ

ايراف في الغرب بأسـ بالد فارس حتى سنة 1935

( .)2وقد غير أسميا الشاه (رضا خاف بيموي) في ثالثينيات القرف الماضي بعد أنقالبو عمى

الحكـ القاجاري الى (الدولة الشاىنشاىية االيرانية )(.)3

وعندما نتحدث عف التكويف القومي يجب أف نذكر مفيوـ القومية ،وليذا المصطمح جذر
لغوي ىو كممة(قوـ) والقوـ جماعة

مف الناس تجمعيـ رابطة معينة  ،السيما رابطة النسب المشترؾ  ،فضالً عف الروابط

االخرى مثؿ وحدة المغة واالرض والثقافة والى التقارب والخصائص النفسانية،أما مف حيث
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الداللة السياسية  ،فأف مفيوـ القومية يرتبط بمفيوـ االمة ويعني األنتماء الييا( .)4وتتمتع ايراف

بخميط مف التنوعات القومية واألثنية  ،ومنذ قروف تتعايش القوميات المختمفة في ايراف وىي

قوميات تنطوي تحت الدولة االيرانية  ،وفي الوقت نفسة تحتفظ بخصوصياتيا القومية والقبمية(.)5

وفيما يخص التطور الديموغرافي العرقي الذي تم بسكان الهضبة االيرانية فأنه قد مر

بثالث محطات أساسية هي (-:)6

 -1وصوؿ اآلرييف الى ايراف في منتصؼ االلفية الثانية قبؿ الميالد .
 -2وصوؿ العرب الى ايراف في آواخر القرف السادس الميالدي .
 -3وصوؿ االتراؾ الى ايراف في بداية القرف التاسع الميالدي .

وبيذا نستطيع القوؿ أف موضوع التكويف القومي في ايراف يتشكؿ مف ثالثة أضالع وىي
القوميات الرئيسية (اآلرية ،العربية

والتركية ) وىذا األمر يعترؼ بو االيرانيوف ومعظـ

المتخصصيف في عموـ األنثربولوجيا واالجتماع والجغرافيا  ،ومما سبؽ يعني أف الحديث عف
القومية الكردية  ،والقومية اآلذرية  ،والقومية البموشية  ،والقومية المورية.بالنسبة لمعقؿ والفكر

االيراني ليس لو اىمية تذكر(.)7

ونستطيع القوؿ أف المجتمع االيراني حدث فيو عممية أنصيار بشكؿ ثنائي بيف اآلرييف

والعرب مف جية وبيف اآلرييف والترؾ مف جية أخرى ويعتقد االيرانييف أنو اليمكف القوؿ بغمبة
وسيادة جنس ما مف ىذه االجناس او القوميات الثالثو  .بؿ أصبح ىناؾ ىوية جديدة تـ

االصطالح عمييا ﺑ(اليوية االيرانية ) او( االمة االيرانية ) التي ترجع روافدىا او جذورىا الى

عناصر ثالثة ىي ( اآلرييف ،والعرب  ،والترؾ) ويمكف القوؿ اف ىذه الفروع قد تشكمت نتيجة

لعمميات االنتقاؿ واليجرة الداخمية والتفرع والتشعب  ،ويؤكدوف ذلؾ بالتشابو الكبير الذي يوجد

بيف المغو الفارسية وبيف المغات الكردية والطاجيكية والبموشية والمورية لدرجة أنيـ اليعدوف ىذه

المغات سوى ليجات لمغة أـ ىي المغة الفارسية القديمة (.)8

وخالصة القول أن االمة االيرانية تشكمت هويتها من ثالثة قوميات أوثالثة أقوام رئيسية

هي

()9

-:
 -1اآلريوف أو القومية اآلرية .

 -2العرب أو القومية العربية بمفيوميا االنثربولوجي وليس السياسي .

 -3الترؾ أو القومية التركية أيضاً بمفيوميا العرقي الجنسي وليس السياسي .
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واليمكف أغفاؿ أف الشعوب غير الفارسية في ايراف تبمغ نسبتيا بالنسبة لمفرس ( ) %49مف

كؿ النفوس في ايراف  ،وىذا دليؿ عمى التنوع العرقي والقومي في ايراف

()11

وفي عاـ 1979أنعقد

في طيراف وألوؿ مرة وبدعوة مف االمانة العامة لمجبية الوطنية الديمقراطية االيرانية
مؤتمرالقوميات في ايراف كاف اليدؼ منو تدارس االوضاع والمستجدات التي نشأت في مناطؽ

القوميات بعد الثورة  ،وقد ضـ ىذا االجتماع مجموعة مف االحزاب والمنظمات القومية في

ايراف  ،فضالً عف بعض المظمات الفارسية التي تعمؿ عمى عموـ الساحة االيرانية  .وكانت

المنظمات المشاركة أنذاك هي

()11

-:

 -1الحزب الديمقراطي الكردستاني والمنظمة الثورية لكادحي كردستاف .

 -2المركز الثقافي لمشعب العربي االىوازي ومندوبيف عف منظمة تقدمي الشعب العربي
االىوازي .

 -3المجموعة المكمفة بدراسة مسائؿ أذربيجاف .
 -4المركز الثقافي السياسي لمشعب التركماني .

 -5المنظمة الديمقراطية لمشعب البموشي والتنظيـ البموشي الموحد .

ثانياً  -:الفرس
يشكؿ الفرس نسبة كبيرة مف سكاف البالد ،تبمغ ( ، ) %51أذ تعد القومية الرئيسية في

البالد  ،تتجاوز النصؼ مف عموـ البالد( .)12فاأليرانيوف الفرس يشكموف مف نفوس ايراف نسبة
( ) %51حسب االحصاءات الحديثة المتوفرة  ،وىي مع ذلؾ القومية المسيطرة  ،والتي ليا ثقؿ
سياسي واجتماعي كبير في المجتمع االيراني  ،رغـ وجود قوميات أخرى  ،تشكؿ نسب كبيرة

مف عموـ المجتمع االيراني  .وىذا مايجعمنا أف نطمؽ صفة أو تعبير (أف ىناؾ تناسي لحقوؽ
القوميات االخرى )

()13

وفيما يخص المغة والكتابة الرسمية فيي الفارسية المتداولة في ايراف ،

فيجب أف تكوف الوثائؽ والمراسالت والنصوص الرسمية والكتب الدراسية بيذه المغة والكتابة .

وفي الوقت نفسو يجوز استعماؿ المغات المحمية والقومية اآلخرى في مجاؿ الصحافة ووسائؿ

اآلعالـ العامة وتدريس آدابيا في المدارس الى جانب المغة الفارسية(.)14
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وبما أف لغة القراف والعموـ والمعارؼ اآلسالمية ىي المغة العربية  ،وأف األدب الفارسي

متفاعؿ معيا بشكؿ كبير الى الحد الذي نستطيع أف نقوؿ فية ممتزج معيا بشكؿ كامؿ  ،لذا
يجب تدريس المغة العربية بعد المرحمة االبتدائية حتى نياية المرحمة الثانوية في جميع الصفوؼ

واالختصاصات الدراسية ( .)15ورغـ نسبة الفرس التي ذكرناىا  ،والتي تمثؿ أكثر مف نصؼ

سكاف البالد  ،ولذلؾ حاوؿ الفرس الى تبديؿ لغتو وسيمة أيديولوجيو مف أجؿ القضاء عمى
اليوية القومية لمشعوب غير فارسية وذلؾ عبر دمج المغات القومية االخرى وصيرىا في بوتقو
المغة الفارسية (.)16

ويمكف القوؿ اف التيار القومي الفارسي يتمثؿ بقوى تنضوي تحت عمـ الجبية القومية (جبية

ممي ) وحزب األمة االيراني (حزب ممت ايراف ) وحزب ( باف ايرانيست )  ،أذ تدعي ىذه
القوى بوالئيا لتراث (مصدؽ السياسي ) وىو زعيـ الحركة الوطنية في بداية الخمسينات مف

القرف الماضي  .وتؤكد ىذه القوى عمى الخطاب الفارسي أذ تتأرجح بيف نزعات قومية فارسية

متشددة وأخرى فاشية معادية لمقوميات غير فارسية  .وتتساىؿ السمطة السياسية أزاء نشاط ىذه
القوى في الداخؿ لكف في أطار ضيؽ(.)17

وأذا مانظرنا الى التركيبة السكانية األيراف  ،نرى

أنيا نموذج ألمة مصغرة  ،أذ تجمع في داخميا مختمؼ القوميات والمغات والمذاىب األسالمية

وغير المسممة  .األ أف القومية الفارسية  ،التي ىي جزء مف المجموعة السكانية غير متجانسة
تفرض لغتيا وثقافتيا الى جانب سمطتيا السياسية عمى باقي مكونات المجتمع األيراني .

واليختمؼ أثناف عمى أف أي بمد حيف يكوف فيو تعدد لغات فالبد أف تشكؿ احداىا لغة

المخاطبات الرسمية ليذا البمد  ،لكف دوف أف يشكؿ ذلؾ تميي اًز ليذه المغة أو أنتقاصاً مف

المغات االخرى( .)18ومف الميـ أف نشير الى التصريحات التي أصدرىا بعض قادة ومسؤولي
جميورية ايراف  ،ففي ندوة عقدت في (17حزيراف  )2114تحت عنواف (الفكر الجماعي

الفارسي ) تحدث الرئيس االيراني السابؽ (محمد خاتمي) قائالً ( :أف المغة واالدبيات الفارسية ،
غيرت اليوية االيرانية ويجب أف نروج بعمؽ وأىتماـ ليذه اليوية  .وأف المغة واآلداب الفارسية
 ،كانت ىي الحارس ليويتنا  ،فيجب عمينا أف نكوف الحراس عمييا .)19().......

ومف خالؿ ىذا التصريح  ،نستطيع القوؿ أف الرئيس االيراني السابؽ (محمد خاتمي )
تناسى أنو رئيس دولة تتكوف مف شعوب وأقواـ ليا لغات وآداب ومذاىب مختمفة وأنو بفضؿ
اصوات ىذه القوميات تمكف مف الوصوؿ الى كرسي الرئاسة  .فعندما يحاوؿ تجاوز لغة وآداب
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جزء كبير مف مواطنيو والتركيز عمى آداب وثقافة جزء معيف منيـ  ،يصبح بذالؾ منتيكاً لروح
العدالة والمساواة التي يجب أف يتحمى بيا  .وحيف يؤكد عمى أف اليوية االيرانية ىي الفارسية
يكوف قد تجاوز عمى مبادىء الدستور ونظاـ البالد الذي ينص عمى أف االسالـ يمثؿ ىوية

الدولة  ،وليذا سميت بالجميورية االسالمية (.)21

أضؼ الى ذالؾ القرار الذي أصدره الرئيس االيراني الحالي (أحمد نجاد) في أغسطس

 ،2117والذي أكد فيو عمى ضرورة تفريس كؿ جوانب الحياة الثقافية واالدبية والعممية وسائر
نواحي الحياة في ايراف  .وىذا القرار يصب في نفس النيج التمييزي المتبع ضد المواطنيف مف

غير الفرس  ،ومف المؤكد أف ىذه التصريحات والق اررات اليمكف أف تمر دوف أف تترؾ أثا اًر

سمبية عمى الوضع السياسي الداخمي في ايراف(.)21
ثالثاً  -:اآلذريين

يشكموف نحو ( )%31مف سكاف البالد  .يسكنوف منطقة أذربيجاف التي التحؽ قسـ منيا
باالتحاد السوفيتي ويتكمموف لغة مشتقة مف المغة التركية عاصمتيـ( تبريز)  ،التي كاف ليا دور

تاريخي كبير في أنطالؽ الحركات الثورية (.)22

فاآلذرييف ىـ أكبر أقمية مف حيث العدد في ايراف بعد القومية الفارسية  ،ويسكنوف أكبر

المناطؽ مساحة  .فضالً عف أنيـ الوحيدوف مف االقميات القومية غير الفارسية الذيف ينتموف

الى المذىب الرسمي لمبالد  ،بينما االقميات القومية األخرى تنتمي الى مذىب آخر( .)23وقد

أستطاع األذرييف بزعامة (جعفر بيشوري ) مف أف يؤلفوا تنظيماً سياسياً أخذ عمى عاتقو أقامة
حكومة عرفت بأسـ ( حكومة أذربيجاف ) في عاـ .)24( 1945

وبقدر ماكانت االقميات القومية ليا دور ىامشي في ايراف بالنسبة لمثورة ضد الشاه  ،كاف

األذرييف أساسييف في صنعيا ونجاحيا  .وكانت أوؿ األحداث التي أدت الى سقوط النظاـ
الممكي وقعت في تبريز  ،وأوؿ تصدع في الجيش الموالي لمشاه وقع في أذربيجاف  ،عندما

أعمنت وحداتو فييا والئيا لمثورة  ،وأىـ مف ذلؾ كمو أف األذرييف يشعروف بوحدة العقيدة الدينية
مع القومية الفارسية وأف زعيميـ آيو اهلل ( شريعتمداري) كاف صاحب دور أساسي في الثورة

اليفوقو فيو اال آيو اهلل (خميني)(.)25

مجلة جامعة تكرٌت للعلوم القاوووٍة والسٍاسٍة
العذد 3 /السىة1 /

551

التكوٌه القومً فً إٌران وأثري على الواقع السٍاسً الخارجً
م.م  .ضاري سرحان حمادي الحمذاوً

واآلذرييف يعتبروف أنفسيـ ايرانييف أوالً ثـ أذرييف  ،ذلؾ فيـ يرفضوف قوؿ زعيـ الثورة آية

اهلل( خميني) بأف ما حدث في تبريز وما يطالبوف بو ىو(مؤامرة ضد الثورة )  .لذلؾ فأف

الموقؼ االصمي واالساسي كاف في الموقؼ المختمؼ الذي وقفو اآلذرييف مف الثورة ودستورىا
ومسارىا وممارستيا ومستقبميا  .فعمى الصعيد الديني  ،كاف اآلذرييف يكرىوف تقدـ (خميني)

عمى ( شريعتمداري) .ويقولوف أف شر يعتمداري ىو (السمطة الدينية العميا ) أما خميني فيو
(زعيـ الثورة) ولكف المسألة تكمف في أف ىناؾ خالؼ عميؽ في التفكير السياسي بيف
شريعتمداري وخميني(.)26

ويقوؿ اآلذرييف أنيـ يتجاوزوف عدد الفرس أذا ما أضيؼ الييـ التركماف والقشقائيوف واألزبؾ

 ،وىـ جميعاً مف القوميات االيرانية الناطقة بالمغة التركية ( .)27وفي مظاىرات عاـ  1979التي
حدثت في زمف الشاه  ،قاـ المتظاىريف في مدينة تبريز وغيرىا مف المدف اآلذرية  ،بأقتحاـ

المصارؼ والدوائر الحكومية  ،بينما قامت قوات الحرس الخاص بأعتقاؿ عدد كبير مف

المتظاىريف( .)28وقد أعترؼ السيد (عمي خامنئي) المرشد االعمى لمثورة االسالمية في
تصريحاتو بأف أعداء ايراف  ،يستخدموف اآلذرييف لمضغط عمى الحكومة االيرانية  ،وكذلؾ

أشار الى دورىـ الحاسـ في الدفاع عف الجميورية االسالمية ووحدة االراضي االيرانية (.)29

واليمكف إغفاؿ دور اآلذرييف في المشاركة في تقمد الوظائؼ العامة  ،فيناؾ نسبة عالية مف

اآلذرييف منتسبة الى سمؾ الشرطة واالمف والجيش ومف الحرس الثوري ( .)31فضالً عف ذلؾ
فأف اآلذريوف اليشكوف مف التيميش السياسي أو األقتصادي  ،فالمرشد االعمى آيو اهلل

(خامنئي) الذي يعد الرجؿ االوؿ في النظاـ السياسي  ،كاف قد شغؿ منصب رئيس الجميورية

لواليتيف متتاليتيف وىو مف أصوؿ آذرية  ،كما يسيطر اآلذريوف عمى سوؽ (طيراف) وليـ نفوذ

قوي في الحوزات الدينية والجيش والحرس الثوري  ،ويطالبوف أف تكوف لغتيـ ىي الثانية في

المحافظات التي يقطنونيا وتتوزع عمى الشماؿ والشماؿ الغربي لمبالد (.)31

ونستطيع القوؿ أف اآلذرييف ليـ ثقؿ أجتماعي كبير  ،نظ اًر النيـ يشكموف نسبة كبيرة مف

سكاف ايراف  ،فضالً عف دورىـ في الحياة السياسية االيرانية  ،فيـ موجودوف في جميع
الوظائؼ العامة والميمة في ايراف  .وىناؾ أحساس قومي لدى اآلذرييف  ،بأقامة جميورية
أذربيجاف الكبرى  ،وذلؾ باألنفصاؿ عف ايراف واالتحاد مع أذربيجاف األـ التي كانت أحدى
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جميوريات االتحاد السوفيتي  ،وقد تحرؾ ىذا التوجو القومي بعد أستقالؿ جميورية أذربيجاف

بعد أنييار االتحاد السوفيتي السابؽ عاـ .)32( 1991

وقد أحتجت ايراف وبصورة رسمية وعف طريؽ سفيرىا في (باكو) عمى حكومة أذربيجاف

لنشر خريطة آلذربيجاف الكبرى  ،تضـ جميورية آذربيجاف  ،والمحافظات اآلذرية االيرانية
ومناطؽ أخرى مف شماؿ ايراف ( تقع جنوب بحر قزويف )يقطنيا آذريوف ايرانيوف ،وأتيمت

السمطات االيرانية الحزب الحاكـ في آذربيجاف بنشر وتوزيع ىذه الخريطة ( .)33وينظر اآلذريوف
في ايراف باستياء الى موقؼ بالدىـ مف النزاع بيف آذربيجاف وآرمينيا عمى أقميـ (ناغورنو قرة

باغ ) ومف تنامي العالقات بيف ايراف وأرمينيا عمى حساب العالقات مع أذربيجاف (.)34

وقد التقى ممثؿ منظمة الدفاع عف حقوؽ االنساف في أذربيجاف الجنوبية (ايراف ) في
 2114/3/16مع لجنة حقوؽ االنساف في المجنة الخارجية التحاد البرلماف االوربي  ،وكذلؾ

مع ممثؿ الحزب االشتراكي البمجيكي في البرلماف الفيدرالي البمجيكي  ،وناقش معيـ االنتياكات

الخطيرة لحقوؽ القوميات في ايراف  ،وقدـ ممثؿ منظمة الدفاع عف حقوؽ االنساف في أذربيجاف

الجنوبية (ايراف) تقري اًر مفصالً مقروناً باالدلة والوثائؽ عف أنتياؾ حقوؽ االنساف في مناطؽ
تواجد القوميات في ايراف (.)35

وفي الوقت نفسو التقى وفداً يتكوف مف ( )11عضواً يمثؿ مختمؼ القوميات في ايراف

يرافقيـ ممثؿ منظمة الدفاع عف حقوؽ االنساف في أذربيجاف الجنوبية مع أثناف مف أعضاء
برلماف االتحاد االوربي  ،وناقش معيـ االنتياكات الخطيرة التي تتعرض ليا القوميات في ايراف

 ،وناقش الوفد فكرة أمكانية عقد مؤتمر لمقوميات االيرانية في البرلماف االوربي عمى غرار
المؤتمر الذي عقد بدعوة مف البرلماف( الدنماركي) في الرابع والعشريف مف كانوف الثاني مف

عاـ .)36( 2114

رابعاً  -:األكراد
يعد الشعب الكردي مف ايراف واحداً مف الشعوب االيرانية العريقة  ،التي وجدت في المنطقة

منذ زمف قديـ جداً  .ويرجع غالبية األكراد الى الجنس األري نفس االصؿ الذي ينتمي اليو

الشعب الفارسي(.)37
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ويشغؿ الشعب الكردي في ايراف الجزء الشمالي الغربي مف البالد  ،ويطمؽ عمى ىذا الجزء

أسـ كردستاف الشرقية  ،وأىـ المدف التي تحتوييا ىذه المنطقة ىي مدف (مياباد  ،سقزسنندج،

كرمنشاه ) شأنيا شأف باقي مناطؽ كردستاف بكونيا منطقة جبمية وعرة ومنعزلة في أغمب
االحياف .والغالبية العظمى مف أكراد ايراف ىـ مف المسمميف( .)38وبحسب بعض المصادر غير
الكردية تتفاوت التقديرات ألعداد األكراد مابيف ()% 7الى ( )% 9مف اجمالي السكاف في
ايراف  ،ولكف المصادر الكردية تذىب أبعد مف ذلؾ  ،ويعد األكراد العرقية الثالثة في ايراف بعد

الفرس واآلذرييف  ،ويتركز وجودىـ في جباؿ (زاغروس) عمى أمتداد الحدود مع تركيا والعراؽ ،

وىـ يتوزعوف عمى أربعة منيا  ،أذربيجاف الغربية  ،كردستاف  ،كرمنشاه  ،وايالـ(.)39

ويعتبر األكراد أىـ األقميات العرقية شأناً في ايراف كما في الشرؽ األوسط عامة  .وىـ

يشكموف حوالي الؼ قبيمة  ،وقد تأثروا بالثورة البمشفية التي قامت في روسيا  ،وكاف زعيميـ
الشيخ (محمود حافظ) لو أتصاالت مع زعيـ الثورة البمشفية (لينيف ) وقد كبدىـ الشاه (رضا

خاف) مضايقات التحصى حتى أنو منعيـ مف أرتداء زييـ الشعبي(.)41

وفي الفترة مابيف( )1925 -1921قاـ شيخ عشائري ىو(أسماعيؿ آغا سيمكو) ثورة مسمحة

ضد السمطة المركزية  ،وبدأ يتحدث عف أستقالؿ (كردستاف) وتمكف مف أستقطاب عدد كبير

مف االكراد حولو  .أال أف السمطات المركزية قامت بقمع تمؾ الثورة المسمحة ( .)41وفي بداية

عاـ  1946أعمف القاضي (محمد) عف قياـ جميورية (مياباد الكردية) والتي أرادىا السوفيت

مبنية عمى أساس الحكـ الذاتي ويظير ذلؾ واضحاً في البرنامج الذي أعمنو الحزب الديمقراطي
الكردي والذي نص عمى عدة نقاط نذكر أهمها(-:)42

 -1يتمتع الشعب الكردي في ايراف بالحكـ الذاتي في ادارة شؤونو المحمية ويحصؿ عمى
(الحكـ الذاتي ) ضمف أطار الدولة االيرانية .

 -2تكوف المغة الكردية لغة التعميـ  ،والمغة الرسمية في دواويف الحكومة .
 -3الرسوـ والضرائب المجباة في كردستاف ايراف تنفؽ عمييا .

ويؤكد أكراد ايراف أنيـ يتعرضوف ألضطياد منظـ مف السمطات األيرانية  ،أنو يحظر عمييـ
تعمـ المغو الكردية في المدارس  ،ويواجيوف تقييدات في نشر اآلدب الكردي وأف مايصدر مف
منشورات كردية يصدر بأشراؼ المخابرات االيرانية  ،برغـ اف البند ( )15مف الفصؿ الثاني

مف الدستور ينص عمى حؽ االقميات في أستعماؿ لغاتيا في في المجاالت التعميمية والثقافية ،
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وكذلؾ المادة ( ) 19مف الفصؿ الثالث مف الدستور تنص عمى عدـ التمييز بيف االيرانييف عمى

أساس عرقي  ،ويقوؿ االكراد أف ىناؾ تميي اًز ضدىـ في فرص العمؿ والقبوؿ في الجامعات ،
واف مف يشغؿ المناصب العميا في المناطؽ الكردية ىـ مف غير األكراد  ،وأف مناطقيـ ىي

األقؿ مف حيث التنمية والتأىيؿ  ،واالعمى مف حيث البطالة وىـ ميمشيف بشكؿ كبير وال يسمح

ليـ بالتعبير السياسي الحر  ،أذ تقوـ السمطات بأعاقة تشكيؿ االحزاب الكردية  ،وقد آيدت

مطالب االكراد ىذه وأكدتيا منظمات حقوقية معروفة ( .)43وكاف الألكراد دور كبير في تأييدىـ

لمثورة األيرانية عاـ ،1979وقد أكد ذلؾ زعيـ اآلكراد حينيا(آيو اهلل عز الديف الحسيني )(:لقد

حاربنا مع قادة الثورة ليس أنطالقاً مف أيماننا الديني  ،بؿ طموحاً لتحقيؽ أىدافنا السياسية ،
في الحكـ الذاتي  ،في أقامة برلماننا وتعميـ لغتنا ونشر ثقافتنا  .)44()............وال يفوتنا ذكر

أف ايراف أعتداءتيا مستمرة ضد االكراد ،بؿ تجاوزت في أعتداءتيا حتى عمى الشعب الكردي
في العراؽ وتيدؼ مف وراء ذلؾ الى القضاء عمى التنسيؽ والتنظيـ بيف اكراد ايراف والعراؽ(.)45

وىناؾ تنظيمات سياسية عرقية مف الحزب الديمقراطي الكردستاني  ،والذي ييدؼ الى
تجنيد أكثر مف خمسة عشر الؼ مقاتؿ (بيشمركة) بقيادة (مصطفى ىجري ) وىو مف القيادات
التاريخية لمشعب الكردي  ،وكذلؾ (منظمة كادحي الشعب) الكردي (كوممة العريقة) ذات
التوجيات اليسارية والقومية بقيادة (عبداهلل ميتدي) وىو مف رموز األكراد في ايراف (وحزب

بيجاؾ) ذات التوجيات الماركسية الذي أنشؽ عف حزب العماؿ الكردستاني (ب ؾ ؾ ) والذي
ينشط في المناطؽ الشمالية مف كردستاف ايراف وينفذ عمميات عسكرية باستمرار ضد القوات

االمنية األيرانية في مناطؽ كردستاف( .)46وتشيد مناطؽ كردستاف ايراف قتاالً دامياً بيف

الحكومية واألكراد لعدة سنوات  ،وليذا الحدث تأثير دولي بالغ أذ سيضيؼ طابع شرعي
وقانوني لنضاؿ الشعب الكردي  ،وسيكسب ىذا الشعب تعاطؼ الرأي العاـ والمنظمات الدولية

واألنسانية المختمفة ( .)47أضؼ الى ذلؾ فاالتصاالت جارية عمى قدـ وساؽ مع االحزاب

الكردية البارزة في ايراف مثؿ الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب كادحي الشعب (كوممة )
لمعب دور مركزي ميـ في الحممة العسكرية المرتقبة مف قبؿ الواليات المتحدة األمريكية ضد

النظاـ في ايراف(.)48

وقد تـ االعالف عف تشكيؿ جبية كرد المتحدة (جبية متحد كرد ) في كردستاف ايراف  ،وقد

قاؿ عنيا ممثؿ مدينة (سنندج) في مجمس الشورى االسالمي االيراني السابؽ (بياء الديف أدب
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) ( أنيا ال تسعى الى االنفصاؿ وىي تعمؿ بشكؿ شفاؼ وسممي ضمف أطار دستور
الجميورية االيرانية  ،وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ حقوؽ االكراد المشروعة ( .))49ويمكف القوؿ أف
تأسيس جبية الكرد المتحدة في عيد الرئيس االيراني ( محمود أحمد نجاد)  ،يشير الى أف

الحكومة االيرانية ربما تتجو الى التعاطي مع أساليب أخرى أكثر مرونة مف التعامؿ مع المسألة

القومية في ايراف( .)51وقد شيد عاـ ( )2114قياـ أكراد ايراف بمظاىرات أحتفاالً باالعتراؼ
الرسمي بحقوؽ أكراد العراؽ  ،وتحولت في بعض جوانبيا الى مواجيات مع الشرطة االيرانية

()51
وسقوط عدد مف الجرحى  .وقد حدثت مظاىرات أخرى قاـ بيا االكراد في ايراف أحتفاالً

بذكرى أغتياؿ الناشط الكردي االيراني الشيير رئيس الحزب الديمقراطي (عبد الرحمف قاسممو)

 ،وقد تحولت تمؾ المظاىرات الى صدامات مع السمطات االيرانية  ،أسفرت عف مقتؿ العديد

مف االكراد في منطقة (سقز وسنندج) وبقية المدف التي يعتبرىا األكراد جزء مف دولة كردستاف

المنشودة ( .)52وتتيـ ايراف التواجد األمريكي في العراؽ بتحريؾ االضطرابات في منطقة
كردستاف (ايراف)  ،أذ تشيد المنطقة منذ عاـ ( )2115مواجيات مسمحة بيف القوات االيرانية
وعناصر منظمة بيجاؾ القريبة مف حزب العماؿ الكردستاني  ،يتسمموف الى االراضي األيرانية

أنطالقاً مف كردستاف العراؽ(.)53

ويمكف أعتبار المسألة الكردية نقطة أحتكاؾ وورقة ضغط مف أوراؽ الصراع بيف ايراف

وتركيا والعراؽ وسوريا  ،وىي مسألة معقدة ومتشابكة أقميمياً ودولياً  ،وىذا مايجعؿ حميا مف

الصعوبة بمكاف  .كما أرتبطت المسألة ىذه بالمصالح المائية في نير( دجمة ) و(الفرات)،
وحتى بأزمات الخميج العربي المتتابعة  ،لذلؾ لـ تعد قضية االكراد منحصرة في الدوؿ األربع

المذكورة أعاله وأنما أصبحت مرتبطة بأالمف األقميمي وحتى الدولي  ،كما أف تجربة الدعـ
العالمي الألكراد في شماؿ العراؽ قد أيقظت عند االكراد جميعاً روح األمة الكردية الساعية الى

أقامة دولة مستقمة أسوةً بباقي دوؿ الشرؽ األوسط

()54

وصفوة القوؿ أف القومية الكردية في ايراف ليا تأثير أجتماعي وسياسي واضح المعالـ  ،أذ

يحتؿ االكراد نسبة غير قميمة مف أجمالي عدد سكاف ايراف تشكؿ القومية الثالثة في البالد .أما

تأثيرىـ السياسي فيكمف في توجياتيـ في أقامة دولة كردية مستقمة في ايراف  .واليمكف نكراف
أف االكراد يشكموف ورقة ضغط سياسي كبير عمى الحكومة االيرانية  ،تتحمؿ مف خالليا

الحكومة االيرانية أعباء وجيد سياسي واضح التأثير.
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خامساً  -:العرب
يسكنوف االجزاء الجنوبية الغربية والسواحؿ المواجية لسواحؿ الخميج العربي( .)55وىذه

المنطقة التي يسكنيا العرب يطمؽ عمييا تسمية (عربستاف) ( )Arab Stanأي بالد العرب،
بؿ حتى أف الفرس كانوا يطمقوف عمييا عربستاف الى أف سموىا الحقاً (خوزستاف) أشارة الى
كثر القالع والحصوف التي بناىا المسمموف أباف معركة (القادسية األولى)( .)56وتبمغ مساحة

عربستاف ( 159 ,611الؼ كيمو متر مربع)  ،وأغمب سكانيا مف العرب  ،وىناؾ نسبة مف
الفرس يسكنوا المنطقة كذلؾ  ،وفدوا الى المنطقة في نطاؽ حممة التفريس التي قامت بيا
السمطات األيرانية في فترات متعاقبة( .)57أما فيما يخص نسبة العرب في عربستاف مف أجمالي
السكاف في ايراف ،فيناؾ نسب مختمفة  .اال أف أغمب المصادر تشير الى أف نسبتيـ ىي(4

 )%مف أجمالي السكاف( .)58وتعتبر منطقة عربستاف مف أىـ المناطؽ األستراتيجية في ايراف أذ

يجاوروف أبار النفط ومياه الخميج العربي  .فضالً عف ذلؾ فأف ىذه المنطقة غنية بالنفط والغاز
والماء  .ومف الممكف أف تتحوؿ الى قطب أقتصادي حيوي  ،بما يمنع عف منطقتيـ صفة

المحرومة التي الزمتيا ىذه الصفة سنوات طويمة ولحد وقتنا الحاضر .والبد مف األشارة أف

العرب في ايراف ساىموا بفاعمية في الثورة التي أدت الى أسقاط نظاـ الشاه السابؽ  .وفي

الوقت نفسو عانوا في الحقب الماضية مف التيميش والقير والفقر ومف القمع القومي(.)59

ويؤمف أقميـ عربستاف ( )%85مف النفط االيراني  ،ويضـ ( )8أنير أىميا (كاروف ،

الكرخة  ،الجراحي )  .وتعد أراضي األقميـ الزراعية مف أخصب األراضي أذ تكونت مف تراكـ
طمي األنير وتراجع مياه الخميج العربي خالؿ مراحؿ جيولوجية ليست ببعيدة  ،فوقوع األقميـ
عمى رأس الخميج في منطقة قريبة مف العراؽ والكويت والمممكة العربية السعودية يمنحو أىمية

أستراتيجية التقؿ عف أىميتو األقتصادية  ،وىذا ما يميزه عف األقاليـ األيرانية األخرى .

وبأمكاف األقميـ أف يصبح جس اًر يربط ايراف بالعالـ العربي وبالعكس نظ اًر لممؤىالت القومية
واألقتصادية والجغرافية( .)61وفي عاـ  1946دعى الشيخ (عبد اهلل بف الشيخ خزعؿ)* الى
تشكيؿ لجنة لمدفاع عف عربستاف وكاف مف بيف أىدافيا لفت أىتماـ الرأي العاـ الى قضية

عربستاف وفي نفس العاـ تشكؿ حزب السعادة العربي الذي يدعوا الى قياـ حكـ ذاتي في أقميـ

االىواز وقد تضمن برنامج الحزب عدة نقاط نذكر أهمها(.)61
-1

النضاؿ ضد التدخالت االجنبية والعمؿ لمحيمولة دوف محو الثقافة العربية .
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مطالبة الحكومة بتحقيؽ نوع مف الحكـ الذاتي لعربستاف وسائر القوميات في ايراف .

وفي أربعينيات القرف الماضي نشأت (جبية تحرير عربستاف ) في أعقاب الظمـ
الشاىنشاىي  ،وكانت تدعوا ىذه الجبية الى تحرير عربستاف ورفع الظمـ عف أبناءىا  ،اال أنو

تـ القضاء عمى ىذه الجبية ونشاطيا في الداخؿ عمى يد نظاـ الشاه مستخدماً كافة أساليب
البطش والتنكيؿ واالغتياالت ضدىـ  .وفي ديسمر عاـ  1964قامت جامعة الدوؿ العربية

وبأصرار مف الرئيس ( جماؿ عبد الناصر) بتشكيؿ لجنة تقوـ بأدارة وبحث أوضاع شيوخ

الخميج العربي  ،وقد قامت ىذه المجنة بتسمية (خوزستاف ) الى (عربستاف ) ،وقد ركزت عمى

ضـ (عربستاف ) الى العالـ العربي( .)62وعند أنتصار ثورة عاـ  ، 1979قاـ الشيخ (محمد

الطاىر الخاقاني) الذي ُيعد الوجو الروحي والنضالي البارز في األحواز بحمؿ مطالب عرب
األحواز الى المرجع األعمى لمثورة آنذاؾ (الموسوي الخميني) الذي قاـ بالتباىي بقوميتو

الفارسية أماـ الوفد االحوازي  ،فرفض الحديث معو بالمغة العربية حفاظاً عمى قوميتة عمى حد

تعبيره  ،وذلؾ برغـ مف أتقانو المغو العربية بحكـ تعميموُ بالحوزات العممية في مدينة (قـ)
االيرانية  ،وأقامتو في العراؽ طواؿ ()14عاماً حيف أبعده الشاه (محمد رضا بيموي) مف ايراف ،
ولـ يكتفي الخميني برفض مطالب المالييف مف عرب األحواز فحسب بؿ أمر بوضع الشيخ

(الخاقاني) رئيس الوفد تحت األقامة الجبرية بمدينة (قـ) الى أجؿ لـ يحدده  ،الى أف أعدـ

الشيخ (الخاقاني) فيما بعد بواسطة عناصر النظاـ(.)63

ويالحظ أف رجاؿ الديف المتربعيف عمى دفة الحكـ في ايراف يبدوف أمتعاضاً شديداً مف

مطالبة المواطنيف العرب األحوازييف في تعمـ لغتيـ وتجبرىـ عمى تعمـ المغة الفارسية في مرحمة
تعد مف أخطر مراحؿ أعمارىـ  ،أذ يدخموف المدرسة وىـ يتعامموف مع لغة اليعرفوف ماذا تعني

مفرداتيا بالنسبة ليـ  .كما منعت السمطة وعمى سبيؿ المثاؿ النواب العرب االحوازييف مف

الخطابة بالمغة العربية في البرلماف األيراني  ،وال تزاؿ الحكومة األيرانية تفرض حظ اًر شامالً
عمى تعميـ المغة العربية حتى في مدارس القطاع الخاص ورياض األطفاؿ في المناطؽ

العربية( .)64وقد أكد وفد الشعب العربي األحوازي في مذكرتو التي رفعيا لمحكومة المركزية عاـ
 1979عمى موضوع المغة العربية وأىميتيا  ،أذ جاء في المادة ( )4المغة العربية تكوف المغة

رسمية في المنطقة ،والمادة ( )5يتـ التعميـ بالمغة العربية في المدارس االبتدائية  ،والمادة ()6

تأسيس جامعة بالمغة العربية(.)65
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وفي الثامف مف شباط عاـ  1979تـ عقد مؤتمر القوميات الثاني في (طيراف) بعد سقوط

نظاـ ال شاه  ،وبدعوة مف األمانة العامة لمجبية الوطنية الديمقراطية االيرانية لتدارس االوضاع
في مناطؽ القوميات ووضع صيغة عامة ألسس ومبادىء الحكـ الذاتي  ،وقد أشترؾ في ىذا

المؤتمر عدد مف االحزاب والمنظمات القومية مف بينيا ممثميف عف العرب في أقميـ عربستاف

(المركز الثقافي لمشعب العربي في عربستاف ومندوبيف عف منظمة تقدمي الشعب العربي ) وقد
طرحت عدة مواد في ىذا المؤتمر تضمنت المطالبة بحقوقيـ وأقامة حكـ ذاتي( .)66أما بالنسبة
لالحزاب والتنظيمات االحوازية فيناؾ عدة جيات تمعب دور اساسي في داخؿ وخارج االحواز ،

وقد حققت أنجازات كبيرة لمشعب العربي االحوازي منيا (الجبية الديمقراطية الشعبية  ،وحزب
التضامف الديمقراطي  ،والتيار الوطني الديمقراطي االحوازي

()67

).

وقد تحدث العديد مف مسؤولي الحكومة االيرانية بنفس عنصري تجاه القوميات في ايراف

والسيما القومية العربية  ،فقد وصؼ الرئيس االيراني االسبؽ ورئيس تشخيص مجمس مصمحة

النظاـ الحالي (ىاشمي رفسنجاني ) في أيار عاـ  1985قبائؿ االحواز بأنيا مجاميع مف
(الغجر) عمى حد زعمو  .ومثؿ ىذه االقواؿ قد استخدمت ضد األذرييف والبموش واالكراد

وغيرىـ مف الشعوب والقوميات غير الفارسية في ايراف عمى لساف مختمؼ المسؤوليف (.)68

واليمكف أغفاؿ تطور صحافة القوميات بعد مجىء الرئيس (محمد خاتمي ) الى الحكـ عاـ

 ، 1997أذ أصبحت في ايراف صحافة تركية أذرية وكردية وعربية ( خاصة بعرب االحواز)

غير أنيا تعاني مف الضغوط المختمفة وشحة االمكانيات قياساً بالصحافة الفارسية التي تشمؿ

نحو ( )% 95مف الصحؼ االيرانية وتتمتع بأمكانيات واسعة .ولـ يطؽ التيار القومي الفارسي
حتى رؤية ىذه الحريات المنصوص عمييا في الدستور االيراني لصالح القوميات غير الفارسية
أذ بعث الدكتور (برويز ورجا وند ) أحد زعماء ىذا التيار برسالة الى الرئيس (خاتمي) كشفتيا

الصحؼ اآلذرية يحثو فييا عمى أغالؽ ىذه الصحؼ المعدودة وقمع الصحوة الثقافية الراىنة

بيف القوميات ( .)69وتؤكد التقارير مف االحواز أنو تـ أقصاء أكثر مف ( )% 91مف المرشحيف
العرب ألنتخابات المجالس المحمية في مدينة االحواز  .وال يفوتنا ذكر دور الجماىير العربية

التي قامت بأنتخاب جميع أعضاء مجمس بمدية االحواز (التسعة) مف بيف العرب في العاـ

( ، )2112أذ تمت في ظروؼ ديمقراطية نسبياً في عيد الرئيس السابؽ (محمد خاتمي) .

وكانت أصداء تمؾ االنتخابات مؤثرة جداً في ايراف  ،أذ ىزـ حزب الوفاؽ االسالمي – الذي

تأسس عاـ  1998ليمثؿ عرب االحواز في المحافظة عمى جميع خصومو القومييف والسياسييف
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مف غير العرب  ،أي أف االحزاب االصالحية واالسالمية المبيرالية والقومية االيرانية واجيت

فشالً ذريعاً في تمؾ االنتخابات في االحواز (.)71

وعند االحتالؿ االمريكي لمعراؽ عاـ ( ، )2113كانت العشائر العربية في االحواز تجتمع

عمى مرأى ومسمع مف السمطات االيرانية  ،وتعمف وىي ترفع أعالماً خاصة بكؿ عشيرة رفضيا
لمحرب عمى العراؽ  .منسجمة مع ذلؾ مع الخط العاـ لنظاـ الجميورية االيرانية  ،وموقفو

الرافض (عمناً ) لتمؾ الحرب( . )71وتشير المصادر العربية في ايراف الى أف الحكومة االيرانية
تنتيج سياسة تغيير البنية الديموغرافية (العربية ) في والية عربستاف التي تعد أحد أغنى بقاع

العالـ في ثروتيا النفطية  ،مشيرة الى أف اليدؼ االساسي لمحكومة االيرانية ىو تقميص النسبة

العربية في الوالية مف ( )% 71الى (.)72()% 31

وفي ىذا االطار  ،أتيـ المقرر الخاص التابع لألمـ المتحدة (ميموف كاوثاري) الذي زار

ايراف في عاـ ( )2115الحكومة االيرانية بمحاولة تغيير البنية الديموغرافية لممناطؽ العربية

والكردية  ،فضالً عف تضييؽ فرص العمؿ أماـ سكانيا وممارسة ضغوط مذىبية عمييـ (.)73
وقد شيد أقميـ عربستاف الذي ينشط فيو عدد مف االحزاب والمنظمات السياسية العربية في

أنتماءاتيا  ،شيد عدداً مف العمميات المسمحة  ،وقد أعمنت المحكمة القضائية العميا في ايراف

حظر حزب لجنة الوفاؽ (العربي) الذي ينشط في مدينة االحواز وأطرافيا بعدما وجيت اليو
تيمة معاداة النظاـ السياسي االيراني  .وقد أتيمت وسائؿ أعالـ أيرانية بريطانيا التي تنشر

قواتيا في مدينة البصرة العراقية بتمويؿ الحزب وتشجيعو عمى زعزعة أوضاع أقميـ عربستاف

النفطية وعاصمتيا االحواز(.)74

وكاف النتفاضو  15نيساف لعاـ  2115والتي خرج فييا اآلالؼ لمشوارع بعد كشؼ خطة

تيجير طويمة االمد ليـ وأستبداليـ بمئات اآلالؼ مف األيرانييف أعدىا مجمس األمف القومي
دور أساسياً في خروج االحوازييف عف الطاعة االيرانية بشكؿ واسع وعمني ،
االيراني  ،كاف ليا اً

وىذا دليؿ واضح عمى الفجوة الواسعة التي تفصؿ العرب في االحواز عف السمطة المركزية
ومدى ىشاشة العالقو بيف جميع القوميات في ايراف والسمطة االيرانية  ،وقد نجحت النخبة

االحوازية والتنظيمات واالحزاب في أقميـ عربستاف مف تثبيت مصطمح قومي ( وطني أحوازي )

ىو أصطالح (االحواز لموطف ) و(االحوازييف الشعب )  .وىذه كانت نقطة تحوؿ عمى الساحة
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الوطنية االحوازية ميزت ىذا الشعب عف غيره عمى الساحة االيرانية وأضيرت أنو شعب

مضطيد  ،يطالب بأعادة حقوقو المسموبة( .)75

وقد قامت السمطات االيرانية بأعداـ أثنيف مف النشطاء االحوازييف بعد أدانتيـ بتنفيذ جزء مف

اليجمات التي أستيدفت مراكز تجارية وأنابيب لمنفط وعدد مف مكاتب حكاـ المدف العربية
الرئيسة في االقميـ  ،وقد أوقعت تمؾ اليجمات اكثر مف ( )22قتيالً واكثر مف مائة جريح ،

كما صدرت أحكاـ باالعداـ عمى خمسة عشر ناشطاً أحوازي آخر ينتموف الى مجموعة تطمؽ
عمى نفسيا ( كتائب الشييد محيي الديف الناصر ) أعدـ ثالثة منيـ في يوـ الثالثاء  19كانوف

األوؿ  ، 2116وأعدـ أربعة آخروف بعدىـ بفترة وجيزة مف العاـ نفسو(.)76

ونستطيع القوؿ أف منظمة األمـ المتحدة وجامعة الدوؿ العربية لـ تػُق ار حتى اآلف بوجود
مشكمة بأسـ االحواز أو عربستاف وىذا يعني أف الطريؽ أماـ ( االنفصاؿ ) أو ( االستقالؿ )

طويؿ جداً ( . )77وألىمية أقميـ عربستاف مف الناحية األستراتيجية واالقتصادية فأف المؤسسات
الغربية والسيما االمريكية التي تختص بالدراسات والخطط األستراتيجية والعسكرية ركزت عمى

ىذه المنطقة  ،أذ أشارت جريدة (الغادريف ) البريطانية و(الساند تمغراؼ)  ،وكذلؾ الخبير

(غروسمف ) عمى ( ىنالؾ خطة تـ تسريبيا عمى الموقع الرسمي لمبنتاغوف تحت عنواف(كش
مات خوزستاف) وىو األسـ الفارسي لالحواز ) .أذ تتحدث عف أف منطقة االحواز ىي منطقة
جنوب وجنوب غربي ايراف تفصميا مف الشماؿ جباؿ (زاغروس) المعروفة بتضاريسيا الوعرة ،
وفييا معظـ حقوؿ النفط والغاز وكذالؾ مراكز توليد الطاقة الكيربائية  .واذا ما تسنى لمجيش

االمريكي بالسيطرة عمى ىذه المناطؽ التي تشمؿ محافظة (عربستاف  ،وبوشير  ،وىرمزغاف)

وىي المحافظات ذات االغمبية العربية وتسمى (االحواز)  ،فأف الجيش االيراني سيصبح مشموالً

تماماً وستنفذ كؿ مصادر الطاقة لديو  ،ومف العوامؿ الموضوعية التي ترجح ىذا السيناريو ىو

حالة الحرماف والسخط العارـ التي تعاني منيا المناطؽ القومية في ايراف بشكؿ عاـ ومنطقة
االحواز العربية بشكؿ خاص (.)78
سادساً  -:البموش
تقع بموشستاف عمى الحدود بيف باكستاف وأفغانسياف وايراف  ،ثمثا مساحتيا في باكستاف

والثمث اآلخر في ايراف  .وتبمغ مساحة بموشستاف االيرانية (  71الؼ ميؿ مربع ) وعدد

سكانيا حوالي المميوف أي بنسبة حوالي ( 2الى  ) % 3مف أجمالي سكاف ايراف  .وىناؾ تجمع
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قبمي لمبموش في أفغانستاف يقدر بحوالي نصؼ المميوف  .كال االطراؼ الثالث يشكموف الوطف

الذي يطمح الى األستقالؿ كبمد شاسع مف الودياف واليضاب الجرداء وكمجتمع بدوي ذي تنظيـ

قبمي (.)79

يرد البموش أصميـ الى العرب مابيف النيريف والى الكمدانييف مف نمرود وبيموش ومف ىنا
جاءت كممة بموش  .والذي يجمع البموش االيرانييف الى البموش الباكستانييف الى البموش
االفغانييف ليس فقط الحمـ بوطف واحد  ،بقدر ماىو أقصاء البموش االيرانييف عف مراكز السمطة

في الحياة االيرانية  .ويتطمع كؿ مف البموش االيرانييف والبموش االفغانييف الى البموش

الباكستانييف لثقميـ السياسي وتحركيـ العسكري  .فالوالء عند البموش ىو لمعائمة ولمقبيمة ال

لمدولة ( .)81ويتركز البموش في ايراف في الجنوب الشرقي عمى حدود باكستاف وأفغانستاف ،
ويتبعوف نظاـ السردارات القبمية وىـ بمثابة زعماء قبمييف  ،وىنالؾ (بموش) مف سكاف منطقة

(سيستاف ) يبمغ عددىـ حوالي( 111الؼ نسمة) فيـ يتبعوف آيات اهلل مف رجاؿ الديف في

ايراف( .)81وينظر البموش الى وطنيـ بحكـ موقعو االستراتيجي النادر نظرة الطرؼ القوي الذي
يستطيع أستعمالة كأداة لمضغط عمى ايراف  .ولذلؾ فيـ يروف أجحافاً في حرماف النظاـ
السياسي االيراني لبموشستاف مف التنمية االقتصادية عبر سنيف طويمة  ،فضالً ًً عف حمالت
القمع ألية مطالب بالمساعدة في تطوير المنطقة  ،والسيما أذا رافؽ ىذه المطالب شيء مف

الحديث عف الالمركزية االدارية حتى النقوؿ االستقالؿ الذاتي لشعب متميز في تاريخة ولسانو

وقوميتو (.)82

وفي فترة السبعينات نشأ تيار في كؿ مف بموشستاف وباكستاف وايراف وأفغانستاف يرمي الى

قياـ (بموشستاف الكبرى ) وىو األمر الذي آثار مخاوؼ ايراف وباكستاف معاً وأدى الى تعاونيما
ألخماد الثورة التي نشبت في االقميـ الباكستاني بعد أنتخابات عاـ  1972بالقوة( .)83وقد نظر

شاه ايراف بقمؽ كبير تجاه االحداث التي وقعت في أقميـ بموشستاف الباكستاني في السبعينات
لما لذلؾ مف أثر عمى بموشستاف ايراف  .وقد عبر عف قمقة ذلؾ أثناء زيارة لو لمواليات المتحدة

االمريكية بقولو (أذا تفككت باكستاف فقد تنشأ فيتناـ جديدة  ،يجب أف نمنع تناثر باكستاف قطعاً

قطعاً الف ذلؾ يكوف كارثة عظيمة  ....ومصمحتنا الوطنية تقتضي ذلؾ ىو أخذ تدابير أمنية

في بموشستاف)

(.)84

وقد أستقبؿ البموش الثورة االيرانية بفرح وقابموىا بالترحيب  ،وقد أختاروا أحد

زعمائيـ الدينييف (موالي عبد العزيز ) لرئاسة مجمس الخبراء الذي يمثميـ لدى السمطة المركزية
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في طيراف  .وقد بعث البموش رسالة الى زعيـ الثورة االيرانية آية اهلل العظمى (الخميني)

يعرضوف فييا مطالبيـ ( وتختصر بتعييف حاكـ مف جماعتيـ عمى بموشستاف وبأخراج السكاف

غير البموش مف مناطقيـ بسبب الخالفات المستمرة بينيـ  ،وأخي اُر بنيميـ االستقالؿ األداري

(. )85ورفضت الثورة االيرانية السماح بتعميـ المغة البموشية في المدارس وقد كاف الشاه قد رفض

ذلؾ مف قبؿ  ،أضؼ الى ذلؾ فأف اكثر موظفي الدولة وأفراد الشرطة واألمف ىـ مف غير
البموش في أقميـ بموشستاف  .وعمى الرغـ مف محاوالت الشاه في تفريس بموشستاف فقد بقى
البموش اليتقنوف المغة الفارسية  ،ويتكمموف لغتـ الخاصة التي ىي مزيج مف العربية واالوردو

والفارسية  ،االمر الذي شكؿ حاج اًز في وجو توظيفيـ وتعامميـ مع الدولة االيرانية  ،بقدر ما

ظؿ زييـ الوطني وشكميـ المميز مانع دوف أندماجيـ أندماجاُ كامالُ في المجتمع االيراني (.)86
وىناؾ منظمات كاف ليا دور سياسي مؤثر وأكتسبت قاعدة شعبية كبيرة مثؿ (منظمة الطمبة

البموش) التي تضـ ( )6111ستة اآلؼ عضو وليا ( )51فرعاً مف بينيا فروع أنشئت حديثاً
في بموشستاف ايراف ،وىي تيدؼ الى تحقيؽ أستقالؿ االقميـ وتتعاطؼ مع (جبية التحرير

الشعبية لبموشستاف)(.)87

ومف أبرز الحركات التي نشأت في أقميـ بموشستاف في السنوات االخيرة ( منظمة جند اهلل)
ذات التوجو االسالمي والتي شنت سمسمة مف اليجمات المسمحة ضد مراكز حكومية وعسكرية
أيرانية اسفرت عف مقتؿ العديد مف عناصر ومسؤولي الدولة في االقميـ  .وقد أسفر اليجوـ عف

مقتؿ حاكـ مدينة زاىداف وأثنيف وعشروف شخصاً أخر وأحتجاز سبعة آخروف  .وكانت منظمة

سرح سبعة
(جند اهلل) قبؿ ذلؾ قد ىاجمت مخف اًر حدودياً وأسرت ثمانية مف عناصره وأطمقت ا
()88

منيـ وأعدمت قائد المخفر

 .وقد نصبت مجموعة غير معروفة مف قبؿ تدعى (فدائيو

االسالـ ) كميناً في منطقة (دارزيف ) الواقعة بيف كرماف وبـ وسط ايراف وقد أسفر الكميف عف
مقتؿ أثني عشر شخصاً وأحراؽ اربعة سيارات  ،وقد تمكف المياجموف مف الفرار بأتجاه القرى

البموشية الواقعة في سفوح جبمية محاذية لحدود باكستاف ( .)89ورداً عمى تمؾ اليجمات قامت

السمطات االيرانية بأعداـ أعداداً مف أعضاء منظمة (جند اهلل )(.)91

واليفوتنا ذكر دور االحزاب والحركات السياسية البموشية األخرى  ،التي ليا دور سياسي
مؤثر في أقميـ بموشستاف مثؿ (حزب الشعب البموشي  ،والحركة الوطنية لبموشستاف أيراف
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،والجبي ة المتحدة لبموشستاف ) وتطالب ىذه االحزاب والحركات السياسية الحكومة المركزية في
طيراف بتحسيف االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في أقميـ بموشستاف (. )91
سابعاً  -:جماعات أخرى
تعتبر أيراف دولة ذات تركيبة ديموغرافية متنوعة  ،فيي تتكوف مف عدة قوميات  ،ولكؿ

قومية منيا ليا تاريخيا وثقافتيا ولغتيا  ،فضالً عف طموحاتيا السياسية بالمطالبة بأقامة حكـ

ذاتي مستقؿ بيا  ،كاألذرييف واالكراد والعرب  .فضالً عف التعدد القومي المتنوع الموجود في

ايراف  .فينالؾ جماعات أخرى يجب ذكرىا وىي مكوف ميـ مف مكونات المجتمع االيراني ،

فينالؾ ( الييود  ،الزرادشيتوف  ،المسيحيوف  ،اآلشورييف ) وىـ يشكموف نسبة البأس بيا مف
السكاف في ايراف .

 .1اليهود :
يبمغ عددىـ ( ) 68 ‚ 111الؼ نسمة حسب أحصاء عاـ  1971ويمثموف نسبة ()% 1,3

مف مجموع السكاف  ،وقد ظموا محافظيف عمى أصوليـ العرقية ولغتيـ ودينيـ  ،وىـ يتركزوف

في المدف الكبرى مثؿ( طيراف)( .)92وتشير بعض المصادر الى أنو في سنة  1979كاف

يعيش في ايراف ثمانوف الؼ ييودي  ،ومنيـ حوالي ستيف الؼ في طيراف (.)93

وبعد الثورة االيرانية عاـ  1979تـ رسـ خط واضح يفصؿ بيف الصييونية التي يكرىيا

االيران يوف المسمموف والييودية  .وقد تـ توضيح وضع الجماعة الييودية وبذلؾ أصبح الييود
االيرانيوف أح ار اًر في عدـ أخفاء ىويتيـ  ،وفي المساىمة في النشاط االجتماعي االيراني .
ولمييود االيرانييف نحو ثالثيف كنيساً لعبادتيـ في مختمؼ أنحاء البالد  .وليـ ممثميـ في
مجمس الشورى االيراني  ،وليـ جمعيتيـ الخاصة بأسـ (أنجمف كميمياف )  ،وكذلؾ ليـ صحيفة

خاصة بيـ بأسـ (تموز )  ،وليـ مدارس خاصة ولجاف أجتماعية (.)94
 .2الزرادشتيون :

يبمغ عددىـ ()25 ‚ 111الؼ نسمة  ،ويمثموف نسبة ( ) % 1,1مف مجموع السكاف

واالغمبية منيـ يسكنوف منطقة (يزد) في الوسط  ،ومنطقة (كرماف) في الشرؽ  ،ومنطقة
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(طيراف ) في الشماؿ ( . )95والزرادشتية ىي ديانة كانت سائدة في المناطؽ االيرانية  ،وقد
عرؼ عند االغريؽ بأسـ (زو ارسترا)  ،أما عند العرب فقد عرؼ ﺑ(زرادشت)  .ويعتقد أف

زرادشت كاف نشطاً في شرؽ أيراف سنة  611ؽ  .ـ بأعتباره كاىناً لمديانة اآلرية  ،أما تعاليمو
فيي مصدر (األفستا ) وىي مجموعة متناثرة مف التراتيؿ والقوانيف والطقوس مف مختمؼ

التواريخ  ،وىي لـ تدوف لقروف عديدة  .أما المدوف منيا فيرجع تاريخو الى القرف الثالث عشر
الميالدي  .وكاف ز اردشت يدعي أنو مرسؿ مف آلو أسمو ( أىورمزدا ) وقاؿ بالصراع األبدي
بيف الخير والشر وبيف الحؽ والباطؿ  ،وكاف يدعوا الى االفكار الخيرة والكممات الطيبة

واالعماؿ الصالحة (.)96

وكانت الزرادشتية سائدة في ايراف قبؿ ظيور االسالـ  .والزرادشتيوف في الواقع ىـ
االيرانييوف مف أتباع (زرادشت)  ،ولذلؾ فيـ كأيرانييف يشتركوف مع سائر االيرانييف في
المصير الواحد  .وليـ جمعياتيـ الخاصة بيـ في طيراف وفي المحافظات األخرى مثؿ (

كرماف  ،ويزد  ،وزاىداف ) وليـ أيضاً مدارسيـ وحريتيـ في ممارسة شعائرىـ الدينية  .وليـ
ممثؿ واحد في مجمس الشورى االيراني  ،وىـ نشطوف في االىتماـ بشؤوف البالد االجتماعية

والسياسية (.)97

 .3المسيحيون األرمن :
كانوا يعيشوف في ايراف منذ القديـ  ،وىـ جماعة تتبع المذىب الغريغوري مف بيف المذاىب .

وىـ يمثموف نسبة ( ) %1‚ 7مف مجموع السكاف ( .)98وبعد الثورة االيرانية عاـ  1979نشط
المسيحيوف األرمف في التعريؼ بثقافتيـ وأحتفاالتيـ وحفالتيـ عف طريؽ االذاعة والتمفزيوف

أحياناَ  .وليـ مدارسيـ الخاصة التي تبمغ نحو ثالثيف مدرسة خاصة ذات مستوى تربوي جيد .
وعندىـ صحيفة بأسـ (أليؾ) بالمغة اآلرمنية تعالج شؤوف المجتمع األرمني والمسائؿ االجتماعية
والسياسية في البالد  ،وىناؾ نحو عشريف كنيسة غريغورية تعقد فييا القداسات وتوجد ىناؾ

كنيسة كاثوليكية واحدة  ،وعدداً مف المراكز الألرمف البروتستانت ( .)99وىناؾ منظمات

أجتماعية وسياسية تمثميـ في ايراف مثؿ (مجمس الخميقة ) و(المجمس الوطني االرمني) وىي

معترؼ بيا رسمياً  .ولممسيح األرمف ممثالف في المجمس الشورى االيراني  ،وىـ يساىموف في

االنتخابات واألستفتاءات  ،وكذالؾ فيـ يتمتعوف بالحقوؽ القانونية نفسيا التي يتمتع بيا

المواطنوف اآلخروف  ،وىـ يمارسوف فرائضيـ الدينية بحرية كاممة (.)111
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.4

اآلشوريون :

كبير لمتعريؼ
اً
يتركزوف في الشماؿ الغربي مف ايراف  .وبعد ثورة  1979أظيروا نشاطاَ

بثقافتيـ عف طريؽ االحتفاالت والعروض المسرحية وحمقات تدريس لغتيـ وتاريخيـ وفنونيـ
وكتاباتيـ  .وليـ نوادييـ الرياضية الخاصة بيـ مثؿ نادي (ستارة آشوري) وليـ ممثؿ واحد في

البرلماف االيراني  .وليـ كنائسيـ التي يمارسوف فييا أجتماعاتيـ الدينية وليـ أيضاً مراكز لمنشر
 ،وىـ كسائر االقميات الدينية ليـ الحرية في أداء شعائرىـ  ،وىناؾ أتباع لمذاىب مسيحية

أخرى كالبروتستانت والكاثوليكييف الروماف والسبتييف  ،وليؤالء جميعاً مراكزىـ الدينية لمعبادة

(.)111

ومف الضروري ذكر ما جاء في المادة (الثالثة عشرة ) مف دستور جميورية ايراف لعاـ

 ، 1979فقد تعيدت ىذه المادة بحماية االقميات الدينية ( الزرادشت  ،الييود  ،والمسيحييف)،
وكفمت ليا حرية ممارسة طقوسيا الدينية  ،والعمؿ وفؽ مبادئيا في االحواؿ الشخصية ،

والتعاليـ الدينية ( .)112وفي الوقت نفسو نالحظ أف تصريح المرشد االعمى لمثورة االيرانية

(الخميني) الذي عدﱠ كؿ مف اليؤمف بوالية الفقيو خارجاً عف تعاليـ وقوانيف الثورة االيرانية .
وىذا األمر يتعارض مع المادة الثالثة عشرة مف الدستور االيراني  .وبعبارة أخرى نستطيع القوؿ

أف ىذه المادة أصبحت حب اًر عمى ورؽ  ،ألف في ىذا التصريح مخالفة واضحة لمدستور

االيراني (.)113

وبموجب تعميـ رسمي أصدرتو و ازرة المعارؼ االيرانية بتاريخ  1983 /11 /15بتوقيع
وزير المعارؼ (( حسيني )) ألزم جميع مدارس االقميات الدينية والقومية بمايمي:

()114

 -1التعميـ الديني في مدارس االقميات يجب أف يكوف بالمغة الفارسية .

 -2يخصص كتاب واحد الغير لتعميـ الديانة  ،وىو كتاب أعدتو السمطة خصيصاً ليذا
الغرض .

 -3يحظر عمى الدارس القياـ بأية طقوس دينية .
 -4تخفيض حصص المغات القومية في البالد مف عشر ساعات الى ساعتيف فقط في
االسبوع .
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ونستطيع القوؿ أف رغـ االنتخابات المبنية عمى القاعدة الشعبية الواسعة في جميورية أيراف

 ،االف أنيا ال تعتبردولة تقدمية أوتحررية  ،وذلؾ بسبب عدـ وجود حرية لمصحافة  ،وكذلؾ
عدـ وجود حرية لممارسة الطقوس الدينية وعدـ أحتراـ االقميات والقوميات فييا(.)115
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الخاتمة
كاف العرب يطمؽ عمى دولة إيراف الحالية تسمية بالد فارس  ،واستمرت ىذه التسمية حتى

عاـ  ، 1935عندما قاـ الشاه

( رضا خاف بيموي ) بتغيير ىذه التسمية لتحؿ تسمية إيراف بدال" مف تسمية بالد فارس .
واي ارف تمتاز بميزة التعدد القومي واالث ني والديني  ،أي أنيا تتكوف مف عدة قوميات  ،وكذلؾ

جماعات دينية  ،ىذه القوميات والجماعات الدينية تشكؿ المجتمع اإليراني  ،وىي متعايشة فيما
بينيا  .ونستطيع القوؿ أف العامؿ الديني ىو السر في التماسؾ االجتماعي بيف التكوينات القومية

المكونة ليذا المجتمع  .عمى الرغـ مف إف كؿ قومية متمسكة بعاداتيا وتقاليدىا القومية والقبمية
والدينية  .وفي نفس الوقت تختمؼ درجة التأثير االجتماعي والسياسي ليذه القوميات  ،فالقومية

الفارسية ليا تأثير اجتماعي وسياسي كبير ومؤثر في المجتمع اإليراني  ،فضال" عف نسبتيا
الكبيرة مف مجموع السكاف  ،إذ تشكؿ تقريبا" نصؼ عدد السكاف في إيراف وىذا ما يزيد مف ثقميا

االجتماعي والسياسي في المجتمع اإليراني  .ويبرز التأثير االجتماعي والسياسي الكبير لمقومية

الفارسية مف خالؿ اعتماد المغة الفارسية لغة رسمية لمبالد  .أي في تعامالت إيراف الدولية ،تكوف
المغة الفارسية ىي المغة المعتمدة في ىذه التعامالت ،وكذلؾ الثقافة الفارسية ىي السائدة في

البالد.
وتأتي بعد القومية الفارسية مف حيث األىمية االجتماعية والسياسية  ،القومية إالذرية  ،التي
تشكؿ نحو  % 31مف سكاف البالد  ،وتعتبر القومية الثانية بعد الفارسية  ،وتشكؿ ىذه القومية

نقطة ضعؼ وارباؾ لمنظاـ السياسي مف خالؿ توجييات االذرييف السياسية الداعية إلى
االنفصاؿ عف الجميورية اإليرانية  ،واعالف االستقالؿ واالتحاد مع دولة أذربيجاف األـ  ،واقامة
جميورية أذربيجاف الكبرى  ،وىذا األمر يثير مخاوؼ اإليرانييف وبالتالي يحرؾ األطراؼ الدولية

األخرى إلى االستفادة مف ىذا األمر  ،لدعـ القومية االذرية في مساعدتيا لالنفصاؿ عف إيراف .

ويعد ىذا األمر ورقة ضغط سياسي عمى النظاـ السياسي اإليراني .
وتأتي بعد القومية االذرية  ،القومية الكردية التي تعتبر القومية الثالثة في البالد بعد االذرييف

 ،إذ يشكموف نسبة ال بأس بيا تتراوح بيف  %7إلى  %9مف أجمالي السكاف في إيراف  .ولألكراد

تأثير سياسي عمى الساحة اإليرانية  ،وىـ كذلؾ يطالبوف باالستقالؿ واقامة حكـ ذاتي  ،وىذا ما
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يثير مخاوؼ الحكومة اإليرانية التي دائما" تشف حمالت عسكرية ضدىـ .وبيذا نستطيع القوؿ إف
األكراد يشكموف ورقة ضغط سياسي كبير عمى الحكومة اإليرانية  ،يجعؿ الحكومة اإليرانية
تتحمؿ أعباء وجيد عسكري وسياسي كبير  .ويعتبر العرب القومية الرابعة في البالد التي تأتي

بعد القومية الكردية  ،وتتراوح نسبتيـ حسب اغمب المصادر إلى ( )%4مف إجمالي السكاف .

وىـ يحمموف أيضا" توجيات سياسية في تحقيؽ االستقالؿ واقامة حكـ ذاتي في البالد  .وىناؾ
تنظيمات وحركات سياسية عربية تعمؿ وبجيد كبير عمى تحقيؽ مطالب العرب السياسية الداعية

إلى إقامة حكـ ذاتي .

باإلضافة إلى القومية العربية ىناؾ البموش الذيف يشكموف نسبة البأس بيا مف المجتمع

اإليراني إذ يشكموف نسبة (  2إلى )%3مف إجمالي السكاف في إيراف  .ويتكمـ البموش لغة خاصة

بيـ  ،وىي مزيج مف العربية واألوردو والفارسية ولمبموش زي وطني خاص بيـ وشكؿ مميز

حاؿ دوف اندماجيـ في المجتمع اإليراني  ،وقد نشأت أحزاب وحركات سياسية بموشية تحمؿ
توجيات سياسية ،وىي تطالب بتحسيف األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية  .فضال"

عف القوميات التي يتكوف منيا المجتمع اإليراني  ،فيناؾ جماعات دينية تعتبر جزء مف مكونات

المجتمع اإليراني  ،فيناؾ ( الييود  ،الزرادشت  ،المسيح  ،واألشورييف )  .وىـ يحمموف عادات

وتقاليد وطقوس دينية خاصة بيـ  ،وكذلؾ عندىـ نوادي وصحؼ ومدارس خاصة بيـ  .وليـ

ممثميف سياسييف في مجمس الشورى اإليراني .

االستنتاجات
.1

يتكوف المجتمع اإليراني مف تركيبة ديموغرافية متنوعة تضـ عدة قوميات ليا ثقؿ

اجتماعي وسياسي مؤثر في المجتمع وىي ( األذرية  ،الكردية  ،العربية  ،التركمانية،
البموشية ) وىـ يشكموف أكثر مف ( ) %41مف التركيبة السكانية في إيراف .

.2

تعتبر القومية الفارسية ىي الرئيسية في البالد وتحتؿ نفوذ سياسي كبير ومؤثر عمى

الساحة اإليرانية فيي تشكؿ أكثر مف نصؼ السكاف في إيراف أي بنسبة تفوؽ
ال( . )%51عمما" إف المغة الفارسية ىي المغة الرسمية في البالد .
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.3

ىناؾ جماعات أخرى دينية يتكوف منيا المجتمع اإليراني وىي ( الييودية  ،الزرادشتية ،

المسيحية  ،األشورية )  ،وليـ تقاليدىـ الدينية الخاصة بيـ  ،وكذلؾ ليـ ممثمييـ في

مجمس الشورى اإليراني .
.4

إف التعدد القومي في أي دولة كانت تخمؽ حالة مف التعقد االجتماعي بيف المكونات
القومية  ،وليذا نستطيع القوؿ أف دولة مثؿ إيراف ونتيجة لتعدد القوميات فييا  ،يمكف
أف تحدث مشاكؿ اجتماعية وسياسية وكذلؾ عدـ ت ارضي عاـ بيف المكونات القومية ،

وبالتالي فأف ىذا األمر لو تأثير عمى االستقرار السياسي في إيراف .
.5

إف مختمؼ الشعوب اإليرانية وبكافة قومياتيا ( األذرييف  ،األكراد  ،العرب  ،البموش ،
التركماف ) ال يراعى بحقيـ مبادئ حقوؽ اإلنساف  ،وىـ اليوـ محروموف مف تعمـ لغتيـ
األـ  ،واالعتراؼ بيويتيـ وبالثقافة الخاصة بيـ  .باستثناء القومية الفارسية  ،التي تعتبر

القومية الرئيسية في البالد  ،وكذلؾ تعتبر المغة الفارسية ىي لغة البالد الرسمية .
.6

أف النظاـ السياسي في إيراف منذ عيد الشاه وحتى النظاـ السياسي الحالي أوجد فجوة

أدت إلى بروز عدـ ثقة متبادلة بيف الشعوب غير الفارسية قوميا" والشعب الفارسي
سمطة ونخبو إذ حاولت السمطات السياسية اإليرانية فرض سياسة األمر الواقع عمى
القوميات غير الفارسية مف خالؿ صير ىويتيا في بوتقة القومية الفارسية  ،وىذا ما دفع

بعض القوميات غير الفارسية ومنيا العرب إلى رفع شعار االستقالؿ عف إيراف كحؿ
وحيد لمتخمص مف سياسة التمييز العنصري  ،وكذلؾ طالبت القوميات األخرى في حقيا

في تقرير مصيرىا وتحقيؽ الحكـ الذاتي .
.7

تتمسؾ إيراف بسياسة تجاىؿ الخصوصيات القومية والدينية لمتكوينات غير الفارسية فييا
 ،كما أنيا تواصؿ ممارستيا سياسة القير والتجويع والتضييؽ عمى مشاريع التنمية
والتطوير في مناطؽ تمؾ التكوينات  .ورغـ الظروؼ السياسية التي تواجييا إيراف مف
عقوبات دولية وعالقات متدىورة مع الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ األوربية  ،فمف

األجدر بيا أف تتبع سياسات التيدئة وتحقيؽ مطاليب التكوينات القومية فييا  ،الف ىذه

ا لقوميات قد تعمؿ عمى مد يدىا إلى اإلطراؼ الدولية التي ىي في حالة عداء مع إيراف
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 ،وخاصة إذا استمرت إيراف في التعامؿ مع ىذه القوميات بعدـ احتراـ خصوصياتيا

وحقوقيا .أي نستطيع القوؿ أف ورقة القوميات في إيراف يمكف أف تكوف واحدة مف أوراؽ

الضغط األخيرة والميمة جدا" بيد القوى الدولية وخاصة الواليات المتحدة األمريكية التي
تحاوؿ إسقاط أو إضعاؼ النظاـ السياسي اإليراني والضغط عمية عمى خمفية برنامجيا

النووي .

 -8مف خالؿ ماتقدـ نستطيع القوؿ إف القوميات اإليرانية غير الفارسية يمكف أف تعمؿ عمى إقامة
جبية وطنية أو تحالؼ تنظيمي يضـ بيف صفوفو القوميات غير الفارسية (األذرييف ،األكراد

،العرب ،البموش  ،التركماف )  .الف ىذه القوميات أدركت أف أفضؿ سبيؿ لموصوؿ إلى
قرطي تعددي في إيراف  ،واف
تحقيؽ أىدافيـ السياسية وتقرير مصيرىـ ىو إقامة نظاـ ديم ا

أفضؿ السبيؿ لتحقيؽ ىذا اليدؼ ىو قياـ جبية
جميع القوميات المكونة لمنسيج القومي اإليراني .

وطنية واسعة وتكتؿ يضـ بيف صفوفو
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. 2115/3/9 -1132
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والحاضر والمستقبؿ  ،مراجعة
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 .26المصدر نفسو  ،ص263
 .27صباح الموسوي  ،ىؿ تحؿ اإلعدامات أزمة القوميات في إيراف  ،مصدر سبؽ ذكره P2of6 ،
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 .41نذير فنصة  ،طيراف مصير الغرب في عيد الشاه إلى جميورية آيات اهلل  ،ط، 1دار النشر بال ،باريس  ، 1988،ص117
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 .56سعد السامرائي  ،مصدر سبؽ ذكره p2 of 6 . ،
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