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ــة ــــ  ــة واملذهبي ــة والديني ــز ــــ العرقي     تســببت سياســة التميي

التــي مارســها نظــام الحكــم الحــايل يف إيــران عــى مواطنيــه مــن 

غــر الفــرس الشــيعة، منــذ اســتالمه للســلطة عــام 1979م، يف 

شــعور تلــك األقليــات بظلــم النظــام لهــا، وحرمانهــا مــن حقوقهــا 

الدســتورية والوطنيــة، والعمــل عــى تشــويه صورتهــا والتشــكيك 

ــة.  ــة اإليراني ــا للدول ــا وانتامئه يف والئه

   ومل تستســلم األقليــات للظلــم الواقــع عليهــا مــن النظــام عــى 

مــدى العقــود املاضيــة، بــل عــرت عــن رفضهــا لــه بصــور عديــدة، 

ــة؛ ومحــاوالت االنفصــال  ــا الوطني ــة بحقوقه ــة الودي ــا: املطالب منه

ــات  ــم االحتجاج ــة؛ وتنظي ــن الدول ــتقطنها ع ــي تس ــم الت باألقالي

الشــعبية مطالبــًة بحقوقهــم، والتــي بــدأت منــذ عهــد الخمينــي، 

وتتابعــت عــى مــدى الســنوات املاضيــة، وصــواًل إىل )احتجاجــات 

الحجــاب(، التــي اندلعــت يف 16 ســبتمر 2022م ــــ بســبب مقتــل 

الشــابة الكرديــة )مهســا أمينــي( مــن قبــل رشطــة األخــالق)1( ــــ 

ومازالــت مســتمرة حتــى إعــداد هــذه الدراســة.

ــة  ــات اإليراني ــف األقلي ــة مل ــادت االحتجاجــات الحالي ــد أع     وق

ــي  ــئلة الت ــت األس ــرة الضــوء؛ وتوال ــا إىل دائ ــام له ــاد النظ واضطه

طاملــا طرحــت عــن: ماهيــة األقليــات اإليرانيــة ومكوناتهــا؟ وكيفيــة 

متييــز النظــام ضدهــا، ومــا مظاهــر هــذا التمييــز؟ ومــا هــي 

ــا هــي  ــات عــى النظــام الحاكــم؟ وم ــا األقلي ــي متثله املخاطــر الت

التحديــات التــي تواجــه األقليــات وتبــدد جهودهــا؟ وهــل يســهم 

ــول  ــة يف حص ــات الحالي ــبوق لالحتجاج ــر املس ــدويل غ ــم ال الدع

األقليــات عــى حقوقهــا؟ وهــل مــن ســبيل لتحقيــق التوافــق بينهــا 

وبــن النظــام، لرفــع عنهــا مــا تعانيــه مــن ظلــم ومتييــز، ويحيــل 

حالــة الصــدام والعــداء التــي تعيشــها البــالد إىل األمــن واالســتقرار؟

 تهــدف هــذه الدراســة إىل اإلجابــة عــن تلــك األســئلة، عــر 

توضيــح مــا يتضمنــه هــذا امللــف الشــائك مــن خلفيــات تاريخيــة 

عــن األقليــات اإليرانيــة، وبيــان واقعهــا الحــايل، وتصــور مآالتهــا يف 

ــتقبل.  املس

    أواًل: األقليات اإليرانية ومكوناتها:

    ميكن تقسيم األقليات اإليرانية إىل ثالثة أقسام، هي:

املنتمــون  اإليرانيــون  وتشــمل  العرقيــة:  األقليــات   .1

ــامن،  ــن، والرتك ــراك األذري ــم: األت ــية، وميثله ــر فارس ــول غ إىل أص

ــوش،  ــرب، والبل ــور ، والع ــون، والل ــالك املازندارني ــراد، والجي واألك

ــادر يف  ــف املص ــم. وتختل ــازين، والـــ )تات(...وغره ــش، وامل والتال

تقديــر أعدادهــم ونســبتهم مــن مجمــوع ســكان إيــران)2(، فمنهــا 

ــغ  ــام تبل ــران، بين ــغ 49% مــن ســكان إي مــا يذكــر أن نســبتهم تبل

نســبة الفــرس 51%؛ ومنهــا مــا يشــر إىل أن نســبتهم تصــل إىل 52 

ــة وشــبه  ــا لإلحصــاءات الحكومي % مــن مجمــوع الســكان ــــ وفًق

ــن الســكان  ــرس تشــكل حــوايل 48 % م ــإن نســبة الف الرســمية، ف

ــرى،  ــاءات أخ ــاك إحص ــم أن هن ــمة، رغ ــون نس ــوايل 40 ملي أو ح

غالبيتهــا فارســية، تشــر إىل أن نســبتهم تصــل إىل 60 يف املئــة)3(؛ 

ومنهــا مــا ذكــر أن نســبتهم تصــل إىل 66%، بينــام ال تتجــاوز 

ــن  نســبة الفــرس 36% مــن مجمــوع الســكان. ويعــود هــذا التباي

ــات حــول  ــع معلوم ــة ال تجم ــة اإليراني ــر إىل أن الحكوم يف التقدي

العــرق عنــد إجــراء تعدادهــا، وذلــك تأكيــًدا مــن الســلطات عــى 

ــة)4(. ــدة الوطني ــدأ الوح ــك مبب التمس

 وتنتــر األقليــات اإليرانيــة يف مناطــق شاســعة مــن البــالد خــارج 

القلــب الفــاريس الــذي يحيــط بطهــران، حيــث يعيــش معظمهــم 

وكردســتان،  بلوشســتان،  )سيســتان  الحدوديــة  املحافظــات  يف 

وكرمنشــاه، وأذربيجــان الغربيــة... وغرهــا( ويشــرتكون يف روابــط 

ــان  ــراق وأذربيج ــل الع ــاورة، مث ــدول املج ــكان ال ــع س ــة م عرقي

ــات  ــرز األقلي ــي إىل أب ــام ي ــر في ــتان. وسنش ــتان وأفغانس وباكس

ــران:  ــا يف إي ــي تقطنه ــات الت ــة، واملحافظ العرقي

تعدادهــم  ويــرتاوح  )األزربيجانيــون(:  األذريــون   ●
ــبة 16 ــــ  ــكلون نس ــمة، ويش ــون نس ــن 11,8 إىل 19.4 ملي ــا ب م

ــة  ــران. ويرتكــز وجودهــم عــى الحــدود الرتكي 25% مــن ســكان إي

والعراقيــة، يف محافظــات: كرماشــان، وإيــالم وكردســتان وأذربيجــان 

الغربيــة ولورســتان، يف شــامل وغــرب إيــران، إضافــة إىل محافظتــي، 

خراســان وطهــران، شــامل ورشق البــالد.

األكــراد: ويــرتاوح تعدادهــم مــا بــن 8 إىل 10 ماليــن   ●
نســمة، ويشــكلون مــا نســبته 10% مــن ســكان إيــران، ويقطنــون 

غــريب إيــران عــى حــدود كردســتان العــراق مبحافظــات كردســتان، 

وكرمانشــاه، وإيــالم، وآذربيجــان الغربيــة، وشــامل رشق خراســان. 

ــود  ــث وج ــن حي ــا م ــد تركي ــة بع ــر دول ــاين أك ــران ث ــر إي وتعت

القوميــة الكرديــة يف العــامل)5(.

الجيــالك و املازندارنيــون، ونســبتهام 8%؛ وهام عرقيتان   ●
متجاورتــان تقطنــان األجــزاء الشــاملية الغربيــة مــن إيــران مبنطقــة 

جنــوب بحــر قزويــن، وتــزداد كثافتهــام يف أربــع محافظــات هــي: 

ــدران. ــُرز، ومازن ــن، وال ــالن، وقزوي جي

اللــور : وهــم مجموعــة عرقيــة يبلــغ عددهــم حــوايل   ●
4.8 مليــون نســمة، ونســبتهم 7%؛ وهــم مزيــج مــن أصــل فــاريس 

وعــريب، و يقيمــون بشــكل رئيــس يف الجبــال عــى طــول الحــدود 

الغربيــة مــع العــراق؛ ويعيــش معظمهــم يف مقاطعــات: لورســتان، 

وبختيــاري، وكوجيلويــه، وبويــر أحمــد؛ وتعيــش أعــداد قليلــة 

ــهر. ــدان، وبوش ــالم، وهم ــارس، وإي ــتان، وف ــم يف خوزس منه
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العــرب:  وتشــر التقديــرات الرســمية اإليرانيــة إىل أن   ●
ــر  ــن تش ــمة، يف ح ــن نس ــو 3 مالي ــدر بنح ــران يق عددهــم يف إي

ــن نســمة، وهــم  دراســات أخــرى إىل أن عددهــم يتجــاوز 5 مالي

يتحدثــون اللغــة العربيــة. ويشــكلون تقريبــا 2% إىل 4% مــن 

ــة  ــات الجنوبي ــم يف املحافظ ــكن معظمه ــكان؛ ويس ــوع الس مجم

عــى حــدود العــراق ويف الجانــب الخليجــي. وتتــوزع غالبيتهــم يف 

محافظــات خوزســتان وبوشــهر وهرمزجــان. 

منطقــة  ويقطنــون   ،%2 نســبتهم  وتبلــغ  البلــوش،   ●
باكســتان.   مــع  الحــدود  عــى  إيــران  شــامل  يف  بلوشســتان 

التابعــة  الرتكيــة  الشــعوب  أحــد  وهــم  الرتكــامن:   ●
ــن  ــة م ــر دول ــاين أك ــران ث ــد إي ــوز(؛ وتع ــز( أو )األوغ ــة )غ لقبيل

ــون  ــتان؛ ويتحدث ــد تركامنس ــامل بع ــامن يف الع ــود الرتك ــث وج حي

اللغــة الرتكامنيــة؛ ويقــدر عددهــم يف إيــران بـــ1.5 مليــون نســمة 

تقريبًــا؛ وتبلــغ نســبتهم حــوايل 2% مــن الســكان؛ ويتوزعــون حاليــا 

يف محافظــة جلســتان عــى شــاطئ بحــر قزويــن وبعــض مناطــق 

ــران. ــي إي ــاميل رشق ــان ش خراس

بعــض العرقيــات املحــدودة العــدد، مثــل: الـ"لــر"   ●
واألرمــن والكــزخ والجورجيــن والتالــش والـ"تــات" واآلشــورين 

والقشــقاين، فضــال عــن الطوائــف املنبثقــة منهــم. وهــؤالء ال 

  .%1 نســبتهم  تتجــاوز 

2.  األقليــات الدينيــة: تبلــغ نســبة غــر املســلمن 2 

ــون واملســيحيون والزرادشــتيون  ــم: البهائي % مــن الســكان، وميثله

واملندائيــون واليهــود. ويَُعــدُّ البهائيــون هــم أكــر األقليــات الدينيــة 

عــدًدا؛ حيــث تشــر بعــض املصــادر إىل أن تعدادهــم يــرتاوح بــن 

300,000 إىل 350,000 بهــايئ؛ وإن كانــت الدولــة ال تعــرتف بتلــك 

الديانــة. بينــام تــرتاوح أعــداد اليهــود بــن 25,000 إىل 30,000 

يهــودي، وهــو أكــر تجمــع يهــودي يعيــش خــارج إرسائيــل. وتشــر 

املصــادر إىل أن أعــداد اليهــود املقيمــن يف إيــران شــهدت تناقًصــا 

ــا، حيــث كانــت أعدادهــم تبلــغ قرابــة 100 ألــف نســمة  ملحوظً

ــذ  ــرت من ــم هاج ــة منه ــن األغلبي ــات، لك ــل الثامنيني ــى أوائ حت

اإلطاحــة بنظــام الشــاه عــام 1979م، ومل يتبــق منهــم إال قرابــة 8 

ــان  ــران وأصفه ــدن طه ــون يف م ــود اإليراني ــش اليه آالف)6(. ويعي

ــراز.  وش

ــاك عــدة إحصــاءات  ــران فهن ــداد املســيحين يف إي ــا تع           أم

لهــم، حيــث يذكــر )مركــز اإلحصــاء الحكومــي( يف إيــران أن 

تعدادهــم 117 ألًفــا؛ لكــن بعــض التقديــرات تشــر إىل أن العــدد 

تعتــر إيــران ثــاين أكــر دولــة ــــ 
بعــد تركيــا ــ بهــا قوميــة كردية.
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ــا  ــمية. ووفًق ــام الرس ــن األرق ــر م ــى بكث ــيحين أع ــي للمس الفع

لـــ )قاعــدة البيانــات املســيحية العامليــة(، يوجــد حــوايل 547 

ــرى،  ــيحية أخ ــة مس ــر منظم ــام تذك ــران؛ في ــيحي يف إي ــف مس أل

ــا  ــون مســيحي، خصوًص ــف وملي ــن 300 أل ــرتاوح ب أن عددهــم ي

أنــه ال توجــد إحصــاءات عــن عــدد اإليرانيــن املتحولــن إىل 

الديانــة املســيحية)7(. وطبًقــا ألرقــام األمــم املتحــدة، يبلــغ عــدد 

ــم  ــا، أغلبه ــيحي تقريبً ــوايل 300,000 مس ــن ح ــيحين اإليراني املس

مــن العــرق األرمينــي. وذكــرت بعــض التقديــرات غــر الرســمية أن 

ــدد الســكان اآلشــورين املســيحين يصــل إىل 10,000 مســيحي  ع

ــا.  تقريبً

املعتقــدات  عــى  دينهــام  يعتمــد  طائفتــان  وهنــاك           

)الغنوصيــة( التــي وجــدت قبــل املســيحية، وهــام املندائيــون 

والســبئيون، يــرتاوح عــدد أفرادهــم بــن 5000 إىل 10,000 شــخص، 

ويســكن أعضــاء هاتــن الطائفتــن مبحافظــة خوزســتان اإليرانيــة يف 

ــالد.  ــريب للب ــوب الغ الجن

ويذكــر أن أعــدد األقليــات الدينيــة يف إيــران تتناقــص بصــورة 

ــؤرشات تفيــد بزيــادة  ــام 2006م، ظهــرت م مســتمرة، فمنــذ ع

ــه  ــة عــام كانــت علي ــات الديني ــاء األقلي ــن أبن معــدالت الهجــرة ب

ــابًقا. س

األقليــات الطائفيــة )املذهبيــة(: ونعنــي بهــا األقليــات   ●
التــي يتــم التمييــز ضدهــا بســبب مــا تتبعــه مــن مذهــب إســالمي 

إيــران ثالثــة مذاهــب  الدولــة. ويوجــد يف  مخالــف ملذهــب 

تنتســب إىل اإلســالم، وهــي:  

املذهــب الشــيعي االثنــى عــري، وجــل أتباعــه مــن   ●
ــا  ــرس قياًس ــن الف ــبة اإليراني ــادة نس ــة لزي ــم األكري ــرس، وه الف

األخــرى. العرقيــات  مــن  بغرهــم 

املذهــب الســني، وهــو مذهــب األقليــة باملقارنــة مــع   ●
املســلمن الشــيعة. ورغــم صعوبــة تحديــد عــدد الذيــن ينتمون إىل 

أهــل الســنة والجامعــة يف إيــران لعــدم وجــود إحصــاءات رســمية 

ميكــن اعتامدهــا، إال أن هنــاك إحصــاءات تجــزم أن  عددهــم 

يــرتاوح بــن 18 إىل 20 مليــون نســمة مــن إجــاميل الســكان، 

ــات  ــن خلفي ــدرون م ــم ينح ــوايل 25%)8(. وه ــبتهم ح أي أن نس

وأعــراق متنوعــة كاألكــراد والبلــوش والرتكــامن والطوالــش والُفــرس 

والعــرب؛ ويعــدُّ األتــراك )الرتكــامن( ــــ وهــم أحنــاف ــــ واألكــراد 

وبعــض العــرب ــــ وهــم شــوافع ــــ هــم أغلبيــة الســنة يف إيــران.

املذهــب الشــيعي اإلســامعيي، وأتباعــه قليلــو العــدد،   ●
حيــث يصلــون إىل حــوايل 30 ألــف شــخص، وأغلبهــم مــن الفرقــة 

ــان،  ــل: كرم ــران مث ــن إي ــة م ــدن مختلف ــون يف م ــة، ويقطن النزاري

وأصفهــان، وشــراز، وخراســان. ويســمح النظــام لهــم بالبقــاء عــى 

مذهبهــم وأداء فرائضهــم الدينيــة، رشيطــة أدائهــا يف صمــت تــام 

ــة)9(.         ــج أو دعاي ــن أي تروي ــد ع وبعي

     ثانيًا: متييز النظام ضد األقليات ومظاهره:

    تتعــرض األقليــات اإليرانيــة إىل التمييــز ضدهــا منــذ عهــد 

الشــاه، الــذي كان يعتقــد بــأن العــرق الفــاريس لــه خصائصــه 

الفريــدة التــي متيــزه عــن باقــي األعــراق البريــة، وهــي النظريــة 

ــاين يف  ــعب األمل ــم الش ــعوب ومنه ــض الش ــن بع ــادت ب ــي س الت

القــرن الثامــن عــر. وتأسيًســا عــى تلــك النظــرة الدونيــة، كانــت 

العرقيــات اإليرانيــة ــــ مــن غــر الفــرس ــــ مــن الداعمــن للثــورة 

الخمينيــة التــي رفعــت الشــعارات اإلســالمية، مــن عــدل ومســاواة 

نــت دســتورها العديــد مــن املــواد التــي تؤكِّــد ذلــك  وتســامح؛ وضمَّ

وتفّصلــه. ولكــن مــع انتصــار الثــورة ومتكنهــا مــن مفاصــل البــالد 

ومصائــر العبــاد، كشــف نظــام الخمينــي عــن وجــه أشــد عنرصيــة 

ــًدا  ــة بع ــة العرقي ــاف إىل العنرصي ــث أض ــاه، حي ــام الش ــن نظ م

ــة الطائفيــة املذهبيــة)10(. التــي  ــًدا، وهــو العنرصي ــا جدي عنرصيً

تنتــر األقليــات اإليرانيــة يف مناطــق 

شاســعة مــن البــالد خــارج القلــب 

الفــاريس الــذي يحيــط بطهــران، حيث 

املحافظــات  يف  معظمهــم  يعيــش 

بلوشســتان،  )سيســتان  الحدوديــة 

وكردســتان، وكرمنشــاه، وأذربيجــان 

يف  ويشــرتكون  وغرهــا(  الغربيــة... 

روابــط عرقيــة مــع ســكان الــدول 

ــان  ــراق وأذربيج ــل الع ــاورة، مث املج

وأفغانســتان. وباكســتان 
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ــا: ــن املظاهــر، ومنه ــد م تجســدت يف العدي

مظاهر التمييز ضد األقليات 

ــات  ــن الفــرس وغرهــم مــن العرقي ــز الدســتور ب متيي  .1

ــن الدســتور اإليراين مــواًدا متيِّز العــرق الفاريس  األخــرى؛ حيــث تضمَّ

واملذهــب الشــيعي عــى غــره مــن األعــراق واملذاهــب)11(، 

فقــد تجاهلــت املــادة )12( التنــوع اإلثنــي والحريــة الدينيــة، 

بنصهــا عــى أن املذهــب الجعفــري االثنــى عــري هــو املذهــب 

ــة  ــالد بحامي ــس الب ــادة )121( رئي ــزم امل ــة؛ كــام تل الرســمي للدول

ــى  ــا ع ــتور أيض ــرتط الدس ــائل. واش ــة الوس ــب بكاف ــذا املذه ه

ــل  ــراين ويحم ــل إي ــن أص ــون م ــة أن يك ــة الدول ــوىل رئاس ــن يت م

ــة  ــادئ جمهوري ــًدا مبب ــا ومعتق ــون مؤمًن ــة، ويك ــية اإليراني الجنس

إيــران اإلســالمية واملذهــب الرســمي للبــالد؛ وهــو مــا يصــادر حــق 

املســلمن مــن أتبــاع املذهــب الســني والعــرق غــر الفــاريس ــــ من 

ــة. ــول إىل الرئاس ــم ــــ يف الوص ــرب... وغره ــامن وع ــراد وترك أك

ويرتســخ هــذا التمييــز باملــادة )15(، التــي تنــص عــى أن: " اللغــة 

والكتابــة الرســمية واملشــرتكة، هــي الفارســية لشــعب إيــران، 

الرســمية  والنصــوص  واملراســالت  الوثائــق  تكــون  أن  فيجــب 

والكتــب الدراســية بهــذه اللغــة والكتابــة". ورغــم اســتدراك 

املــادة عــى هــذا التعميــم بذكرهــا أنــه: "ولكــن يجــوز اســتعامل 

ــة ووســائل  ــة األخــرى يف مجــال الصحاف ــة والقومي ــات املحلي اللغ

ــة  ــب اللغ ــدارس إىل جان ــا يف امل ــس أدائه ــة، وتدري ــالم العام اإلع

ــى  ــق ع ــر إىل التطبي ــتدراك يفتق ــذا االس ــإن ه ــية")12(، ف الفارس

الواقــع)13(. أرض 

ــب  ــى أن " يُنتخ ــادة )115( ع ــن امل ــد األول م ــص البن ــام ين     ك

رئيــس الجمهوريــة مــن بــن الرجــال املتدينــن السياســـين الذيــن 

األصــل  إيــراين  يكونــوا  .أن  التاليــة: 1  الــروط  فيهــم  تتوفــر 

ويحملــون الجنســية اإليرانيــة"، وينــص البنــد الخامــس مــن املــادة 

نفســها عــى: "5. أن يكونــوا مؤمنــن ومعتقديــن مببــادئ جمهوريــة 

ــالد".  ــران واملذهــب الرســمي للب إي

    وعليــه فــال يحــق لغــر أتبــاع املذهــب الشــيعي االثنــى عــري 

ــوا رئاســة  ــة ــــ أن يتول ــون الجنســية اإليراني ــوا يحمل ــو كان ــــ ول

الجمهوريــة، بــل وكثــر مــن املراكــز املرموقــة واملناصــب السياســية 

ــة  ــتثناء أقلي ــبب اس ــو س ــذا ه ــة. وه ــا يف الدول ــة العلي والقضائي

)اللــور( ــــ عــى ســبيل املثــال ــــ مــن هــذا املظهــر، نظــرًا لكونهــم 

ــم يتبعــون  ــا مــن العــرق العــريب والعــرق الفــاريس، ولكونه خليطً

املذهــب الشــيعي االثنــى عــري، ولذلــك شــغل بعضهــم مناصــب 

ــابق  ــان الس ــس الرمل ــرويب( ــــ رئي ــدي ك ــم )مه ــة، منه يف الدول

ــس  ــايئ(، الرئي ــن رض ــام 2009م ــــ و)محس ــة ع ــح للرئاس واملرش

ــام 2013م.  ــة ع ــح للرئاس ــوري واملرش ــرس الث ــابق للح الس

حقوقهــا  مامرســة  مــن  العرقيــة  األقليــات  منــع   .2

ــض الســلطات إعطــاء األحــزاب  ــن خــالل رف ــك م السياســية، وذل

ــيايس،  ــا الس ــة عمله ــميًا ملامرس ــا رس ــات ترخيًص ــة باألقلي الخاص

فضــاًل عــن مالحقــة زعامئهــم؛ حيــث ُمِنــع كل مــن حــزب الشــمس 

األذري، وجمعيــة لجنــة الوفــاق العــريب، مــن الحصــول عــى 

ــار  ــص وىف إط ــالن دون ترخي ــام يعم ــا جعله ــمي، م ــص رس ترخي

محــدود جــًدا؛ فيــام لجــأت أحــزاب أخــرى ــــ كالحــزب الدميقراطي 

ــبب  ــارج بس ــن الخ ــل م ــة ــــ إىل العم ــزب كومل ــتاين، وح الكردس

مطــاردة الحكومــة اإليرانيــة لزعامئهــام.

حرمــان األقليــات مــن طــرح قضاياهــم ومطالبهــم   .3

ــن  ــود ممثل ــم وج ــان، رغ ــة يف الرمل ــة والثقافي ــية والقومي السياس

لهــم فيــه؛ وذلــك مــن خــالل انتقــاء ممثليهــم ممــن يوالــون 

النظــام، وال يتحدثــون عــن معانــاة جامعاتهــم، مــام ضاعــف مــن 

ــة  ــون مؤسس ــدو أن يك ــان ال يع ــأن الرمل ــعورهم ب ــم وش معاناته

تكــرس ظلمهــم وتهميشــهم. شــكلية 

إهــامل النظــام للمحافظــات واملناطــق التــي تقطنهــا   .4

األقليــات العرقيــة، حيــث تعــاين املحافظــات التــي تســكنها أغلبيــة 

عرقيــة، مــن قلــة الخدمــات املقدمــة مــن الدولــة، كميــاه الــرب 

ــة...  ــدارس الحكومي ــي وامل ــرصف الصح ــة وال ــات الصحي واملؤسس

ونحوهــا؛ فضــاًل عــن حرمانهــم مــن املشــاركة العادلة يف املؤسســات 

تبلــغ نســبة البلــوش 2% مــن 
إيــران. ســكان 
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الحكوميــة املختلفــة يف مناطقهــم، أو غرهــا مــن املناطــق. وتعــد 

منطقــة األهــواز التــي يقطنهــا العــرب النمــوذج األبــرز لهــذا 

ــط  ــية للنف ــد أحــد أهــم املصــادر األساس ــا تع ــم أنه ــر؛ فرغ املظه

ــن  ــن م ــاوز العامل ــة؛ وال يتج ــل تنمي ــق األق ــن املناط ــا م إال أنه

أبنائهــا يف مؤسســات الدولــة مبنطقتهــم ســوى 50%؛ وهــي سياســة 

متعمــدة لتبقــى مــن أفقــر األقاليــم مــن حيــث توافــر الخدمــات، 

ــة. ــرة مواردهــا الطبيعي عــى الرغــم مــن وف

الســخرية واالســتخفاف بهــم عــر وســائل اإلعــالم   .5

واألفــالم  الدراســية  واملناهــج  املدرســية  والكتــب  الرســمية 

واملسلســالت التــي يتــم إنتاجهــا وبثهــا عــر القنــوات التلفزيونيــة 

الرســمية، واســتخدام املجــازات العنرصيــة ضدهــم، لتنفــر املجتمع 

اإليــراين منهــم، ومنعــه مــن التعاطــف مــع قضاياهــم)14(؛ األمــر 

ــة  ــعور باملواطن ــار الش ــات بافتق ــك األقلي ــى تل ــس ع ــذي ينعك ال

واالنتــامء للدولــة واملجتمــع، رغــم أنهم يحملــون الجنســية اإليرانية 

ويحســبون رســميًا عــى الدولــة. ومــن أمثلــة ذلــك إظهــار العــرب 

مــن قبــل الكتــاب الفــرس يف النصــوص األدبيــة والروائيــة، بـــمظهر 

)الحفــاة(، )العــراة(، )الرعــاة(، )املتوحشــن(، الذيــن يفتقدون ألدىن 

مقومــات الحضــارة واملدنيــة؛ وكذلــك ترديــد الجامهــر الرياضيــة 

ــة للعــرب يف مالعــب أصفهــان وطهــران ورشــت.  شــعارات معادي

ومــام يذكــر عــن االســتخفاف والســخرية، مــا نرتــه وكالــة أنبــاء 

)إرنــا( الرســمية، مــن أن التلفــاز اإليــراين الحكومــي، أوقــف عــرض 

مسلســل: )األرض العتيقــة(، الــذي كان يعــرض أوائــل عــام 2014م، 

بعــد احتجاجــات يف أنحــاء البــالد اعتــرت أن املسلســل يهــن قبيلــة 

ــش دور قادتهــا يف تاريــخ إيــران  بختيــاري الكبــرة)15(، ويهمِّ

الحديــث واملعــارص ودورهــم أيضــا يف ثــورة 1979م)16(.

العمــل عــى محــو هويتهــم وانتامئهــم العرقــي، حيــث   .6

ــة إطــالق بعــض األســامء عــى مواليدهــم،  ــم الدول حظــرت عليه

وحرمتهــم مــن التعبــر عــن ثقافاتهــم الخاصــة، واســتخدام لغاتهــم 

األم يف املــدارس والجامعــات والنــر واإلعــالم، كــام حظــرت عليهــم 

ــم  ــت عليه ــة، وفرض ــم األصلي ــة بلغاته ــات الحكومي ــي الخدم تلق

اللغــة الفارســية، التــي ال يجيدهــا الكثــرون منهــم؛ ومنعتهــم مــن 

توزيــع الصحــف واملجــالت والكتــب الناطقــة بلغاتهــم، واعتقلــت 

الصحفيــن املتعاطفــن مــع قضاياهــم، مثلــام يحــدث مــع األقليــة 

ــة ... وغرهــا.  الكردي

التعامــل األمنــي معهــم باملزيــد مــن البطــش والتنكيــل   .7

واالضطهــاد،  فعــى الرغــم مــن مشــاركة اإليرانيــن مــن مختلــف 

األعــراق يف التظاهــر احتجاًجــا عــى النظــام وتســلطه،  فــإن النظــام 

ال يواجــه املحتجــن مبســتوى واحــد مــن القمــع والرصامــة، إذ 

ــا مــا يخــص األقليــات ومناطقهــا مبزيــد مــن القســوة مقارنــة  دامئً

باملواطنــن مــن الفــرس ومناطقهــم، حيــث تكــون مناطــق األقليــات 

ــلحة  ــة باألس ــة املدجج ــوات األمني ــن الق ــتباحة م ــر اس ــي األك ه

الثقيلــة، ويطبــق عليهــم الحكــم العســكري، ويكــون ســكانها هــم 

ــاًل  ــاج؛ فض ــامل االحتج ــى يف أع ــن والقت ــدًدا يف املعتقل ــر ع األك

عــن أن 80 % ممــن صــدر عليهــم اإلعدامــات مــن هــذه املناطــق؛ 

ويهــدف النظــام مــن وراء ذلــك إىل تحويــل االحتجاجــات إىل 

ــف،  ــرد بالعن ــف يك ت ــا بالعن ــرًرا لقمعه ــد م ــات، ليوج ــرد أقلي مت

ــه  ــد مكونات ــة لتوحي ــداء يف محاول ــا كأع ــه بتصنيفه ــمح ل ــا يس م

ــرى)17(. األخ

ــت  ــث قتل ــر 2019م، حي ــات نوفم ــل يف احتجاج ــا حص ــذا م  وه

ــواز  ــم األح ــن يف إقلي ــن املحتج ــريب م ــو 300 ع ــن نح ــوات األم ق

)خوزســتان رســميًا( مــن أصــل 1500 قتلــوا يف أنحــاء إيــران، أي أن 

20 % مــن القتــى  كانــوا مــن عــرب األحــواز الذيــن ال يشــكلون إال 

نســبة قليلــة مــن ســكان إيــران. 

تتعــرض األقليــات اإليرانيــة إىل التمييز 

ــك  ــاه، ؛ ولذل ــد الش ــذ عه ــا من ضده

ــي  ــورة الت ــن للث ــن الداعم ــت م كان

رفعــت شــعارات العــدل واملســاواة 

دســتورها  نــت  وضمَّ والتســامح؛ 

العديــد مــن املــواد التــي تؤكِّــد ذلــك 

ــورة  ــع انتصــار الث ــه، ولكــن م وتفّصل

ــق نصــوص الدســتور،  ومتكنهــا مل تطب

العرقــي  التمييــز  إىل  أضافــت  بــل 

ــي. ــو املذهب ــًدا، وه ــزًا جدي متيي
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ــت  ــث كان ــر، حي ــة هــذا املظه ــدت االحتجاجــات الحالي ــد أك  وق

قــوات األمــن تتعمــد اســتهداف وقتــل أعــداد كبــرة مــن املحتجــن 

يف مناطــق األقليــات، مثــل بلوشســتان ومنطقــة بحــر قزويــن 

ــن  ــة م ــدان( القريب ــة )زاه ــت مدين ــران. وكان ــرب إي ــامل غ يف ش

ــا  ــة بلوشــية، مرسًح ــي تســكنها أغلبي الحــدود مــع باكســتان، والت

ملذبحــة رصيحــة ارتكبتهــا قــوات األمــن ضــد البلــوش، حيــث قتلت 

أكــر مــن 80 مــن ســكان املدينــة أثنــاء مغادرتهــم صــالة الجمعــة، 

يــوم 30 ســبتمر 2022م، واحتجاجهــم عــى تعــرُّض فتــاة بلوشــيّة 

قــارص لالغتصــاب عــى يــد قائــد رشطــة مدينــة )تشــابهار(، وكانــت 

قــوات األمــن ترتــدي حينهــا الــزي البلــويش التقليــدي، قبــل فتــح 

النــار عــى املصلــن، لتجنــب كشــفهم، وفًقــا لتقريــر نــره موقــع 

)فوريــن بولــي(، وتناقلتــه عنــه مواقــع عديــدة. 

وتذكــر منظمــة حقــوق اإلنســان يف إيــران، أن 132 شــخًصا قتلــوا 

يف بلوشســتان خــالل حملــة القمــع التــي شــنتها الســلطات إلخــامد 

االحتجاجــات التــي اندلعــت يف املنطقــة إبــان مقتــل )مهســا 

أمينــي(. وقــد بلــغ عــدد القتــى مــن البلــوش والكــرد نحــو 50 يف 

ــة مــن قتــى احتجاجــات الحجــاب األخــرة)18(. املئ

 ومل يقــف األمــر عنــد قتــل أعــداد كبــرة مــن املحتجــن البلــوش، 

ــى  ــيًا ع ــوري جنس ــرس الث ــي الح ــداء محقق ــاوزه إىل اعت ــل تج ب

الســجينات البلوشــيات يف مدينــة زاهــدان عاصمــة محافظــة 

ــار  ــع واإلجب ــد اإلذالل والقم ــات بقص ــالل التحقيق ــتان خ بلوشس

عــى االعرتافــات)19(. كــام قامــت األجهــزة األمنيــة )االســتخبارات 

والحــرس الثــوري( بحملــة اعتقــاالت موســعة يف املــدن التــي 

تضــم أكريــة كرديــة، ومنهــا: مريــوان، وبانــه، وســنندج، ومهابــاد؛ 

وذلــك إلحــكام الســيطرة عــى املناطــق الكرديــة املتاخمــة للحــدود 

ــة. العراقي

تقــول الباحثــة يف الشــؤون اإليرانيــة يف )منظمــة العفــو الدوليــة( 

الســيدة  لنــدن  اإلنســان يف  املتخصصــة يف حقــوق  واملحاميــة 

ــيونال(  ــران إنرتناش ــاة )إي ــع قن ــا م ــٍث له ــي( يف حدي ــا بحرين )ره

ــات:  ــق األقلي ــاه مناط ــام تج ــوة النظ ــى قس ــا ع ــة، تعقيبً املعارض

"يبــدو أنــه ملجــرد أن هــذه املحافظــات مضطهــدة ومهّمشــة 

ــن بســهولة زهــق عــرات األرواح  ــر مناطــق حساســة، ميك وتعت

بهــذه الطريقــة الوحشــية. ويبــدو أن نظــام الجمهوريــة اإلســالمية 

اإليرانيــة ال يدفــع مثــن جرائــم القتــل الشــائنة التــي يرتكبهــا بحــق 

ــا")20(. ــز تاريخيً ــة للتميي ــدة واملعرض ــات املضطه ــذه الجامع ه

تشــويه النظــام لصورتهــم عــر وصمهــم بالخيانــة   .8

والعاملــة للخــارج، ومــن أبــرز األدلــة عــى هــذا املظهــر مــا أملــح 

ــا إىل  ــام به ــارة ق ــالل زي ــي( خ ــي خامنئ ــى )ع ــد األع ــه املرش إلي

إقليــم كردســتان يف 2009م، والتــي كانــت الزيــارة األوىل لــه لإلقليم 

منــذ أن تــوىل منصــب املرشــد األعــى يف إيــران يف 1989م؛ وحينهــا 

رصح بالقــول: "لدينــا معلومــات دقيقــة أن األمريكيــن يحتشــدون 

ــع األمــوال  ــة بهــدف جمــع املعلومــات ودف ــا الغربي عــى حدودن

وتأمــن األســلحة بهــدف القيــام بعمليــات إرهابيــة يف البــالد". وكان 

ــراد يف  ــن األك ــه إىل املواطن ــن وموجَّ ــام مبط ــة اته ــح مبثاب الترصي

املحافظــات الغربيــة إليــران، بأنهــم يتعاونــون مــع األمريكيــن يف 

هــذا الصــدد؛ وهــو مــا تأكــد بعــد االنتخابــات الرئاســية، حيــث تــم 

اســتهداف بعــض األكــراد مــن قبــل الحــرس الثــوري اإليــراين، وقتــل 

26 شــخًصا منهــم، بتهمــة االنتــامء إىل منظمــة )بيجــاك( الكرديــة 

املســلحة.

ــث ســعى  ــة، حي ــر نفســه يف االحتجاجــات الحالي ــد تكــرر األم وق

النظــام ــــ عــر ترصيحــات املســؤولن ــــ إىل إيهــام الشــعب 

ــأن مصــدر االحتجاجــات هــم األكــراد الســنة، وغرهــم  ــراين ب اإلي

ــم مدعومــون مــن الخــارج؛  ــات غــر الفارســية، وبأنه مــن القومي

ولتأكيــد هــذا االدعــاء، قــام بشــن عمليــات عســكرية عــى قواعــد 

الجامعــات الكرديــة اإليرانيــة يف شــامل العــراق، أدت إىل مقتــل 13 

ــا، بعــد اتهامهــا بدعــم االحتجاجــات الداخليــة عــر تهريــب  كرديً

الســالح! 

ــم  ــاق الته ــائعات وإلص ــج الش ــة برتوي ــف اإليراني ــادرت الصح وب

بالقيــادات الســنية النشــطة مــن البلــوش أيًضــا، فقــد نــرت 

ــر 2023م، مقــااًل  ــران(، يف 14 يناي ــة )إي صحيفــة الحكومــة اإليراني

يف  األمركيــة  املركزيــة  املخابــرات  أجهــزة  )اســتثامر  بعنــوان: 

عبدالحميــد(، اتهمــت فيــه إمــام الســنة يف زاهــدان )عبــد الحميــد 

ــادة أعــامل الشــغب" خــالل  ــويل "قي ــة ت إســامعيل زهــي(، مبحاول

االحتجاجــات الشــعبية لإليرانيــن، وأضافــت إنــه يســتمر يف لعــب 

دور "مدمــر ضــد األمــن القومــي والوحــدة الوطنيــة " بترصيحــات 

ــدت صحيفــة )كيهــان(، القريبــة من املرشــد  "تثــر الفــن"؛ كــام صعَّ

ــه  ــه، ووصفت ــا علي ــاق هجومه ــن نط ــي(، م ــي خامنئ ــراين )ع اإلي

ــل")21(. ــع إلرسائي ــه "تاب بأن

التــي  تغيــر الرتكيبــة الدميوغرافيــة يف املحافظــات   .9

ــام حــدث يف محافظــة األحــواز ذات  ــة، مثل ــة عرقي ــا أغلبي تقطنه

األغلبيــة العربيــة، حيــث قــام النظــام بتهجــر نحــو مليــون شــخص 

إىل  واســتقدم  أخــرى،  مناطــق  إىل  األحوزيــن  املواطنــن  مــن 

املحافظــة مواطنــن بــداًل منهــم مــن غــر العــرب، ومنحهــم ســكًنا 

يف املنطقــة حتــى ال يغادرونهــا. وكان هــدف النظــام مــن وراء 

ذلــك هــو تفكيــك تكتــل العــرق العــريب الــذي يعيــش يف املحافظــة 

ــــ قبــل احتــالل إيــران لهــا عــام )1925م( ــــ مــن جهــة، وضــامن 

اســتمرار الســيطرة عــى منابــع النفــط، التــي تعــد املنطقــة أحــد 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــية م ــادره األساس مص
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املعارضــة وعــدم  تفكيــك جامعــات  عــى  العمــل   .10

ــارص  ــف عن ــالل تخوي ــن خ ــك م ــام، وذل ــه النظ ــا يف وج توحده

املعارضــة مــن أصــول فارســية مــن أقرانهــم مــن األقليــات العرقيــة، 

ــأن ســقوط النظــام ســيؤدي إىل  ــاع املعارضــة الفارســية ب عــر إقن

ــات باألقاليــم واملناطــق التــي يعيشــون فيهــا عــن  اســتقالل األقلي

ــام حــدث  ــالت، مثل ــران إىل دوي ــكك إي ــي تف ــا يعن ــة األم، م الدول

لالتحــاد الســوفيتي أواخــر القــرن املــايض. ولرتويــج هــذه القناعــة، 

ــي  ــل االجتامع ــائل التواص ــابات وس ــالم وحس ــائل اإلع ــرت وس ن

ــران إىل  ــيم إي ــط لتقس ــراين خرائ ــوري اإلي ــرس الث ــة بالح املرتبط

مقاطعــات عرقيــة، محــذرة املعارضــة القوميــة الفارســية مــام 

ميكــن أن يحــدث إذا ســقط النظــام؛ مشــرة إىل أن الحكومــة 

الحاليــة فقــط هــي التــي ميكنهــا االحتفــاظ بالســيطرة عــى 

املحافظــات)22(.

وذلــك  البعــض،  ببعضهــا  العرقيــة  األقليــات  رضب   .11

ــا،  ــة م ــا عرقي ــة تقطنه ــاز اإلداري ملنطق ــن الجه ــالل تعي ــن خ م

ــة  ــاز اإلداري ملنطق ــنِّ الجه ــث ُع ــرى، حي ــة أخ ــول عرقي ــن أص م

ــة  ــة واألغلبي ــة الرتكي ــن ذوي األصــول العرقي كردســتان مــن األذري

ــراك  ــن األت ــة ب ــداوة التقليدي ــام بالع ــم النظ ــم عل ــيعية؛ رغ الش

واألكــراد؛ مــا أدى إىل اســتفزاز األكــراد تجــاه األذريــن. فضــاًل عــن 

ــم  ــد أقرانه ــية ض ــول فارس ــن أص ــن م ــام للمواطن ــض النظ تحري

مــن أبنــاء األقليــات، عــر إقناعهــم بأنهــم لــن يأمنــوا إال بوجــوده، 

وســيطرته عــى املحافظــات التــي تضــم األقليــات، وذلــك لتقســيم 

املعارضــة، وإخــامد االحتجاجــات.

ــرق  ــن ع ــم م ــاء بأنه ــة واالدع ــم العرقي ــكار هويته إن  .12

فــاريس، حيــث تزعــم وســائل اإلعــالم الحكوميــة ومنشــورات 

املــدارس واملفكريــن الفارســين البارزيــن وكبــار ممثــي الحكومــة 

لغتهــا  فقــدت  لكنهــا  وراثيًــا،  فارســية  اإليرانيــة  األقليــات  أن 

الفارســية بســبب الغــزوات األجنبيــة. وبهــذه الطريقــة، تــرر 

الحكومــة واملفكــرون اإليرانيــون محــاوالت تحويــل هــذه األقليــات 

العرقيــة إىل متحدثــن باللغــة الفارســية. ويعــدُّ )عــي يونــي( ــــ 

ــس الســابق )حســن روحــاين( ــــ أحــد املســؤولن  مستشــار الرئي

الذيــن قدمــوا هــذا االدعــاء يف الســنوات األخــرة، حيــث قــال: إن 

ــع "فــرس أجــروا عــى  ــن هــم يف الواق ــراك اإليراني ــن األت املتحدث

التحــدث بالرتكيــة".

وتحــاول املناهــج التعليميــة الرســمية اســتيعاب األقليــات العرقيــة 

يف إيــران مــن خــالل تعليمهــم أنهــم مــن أصــل فــاريس؛ ففــي عــام 

2020م، نــرت وزارة الرتبيــة والتعليــم مجلــة لطــالب الصفن الثاين 

والثالــث تدعــي أن )األذريــن( هــم يف الواقــع مــن الفــرس الذيــن 

تغــرت لغتهــم منــذ عــدة قــرون. وللتأكيــد عــى هــذه الدعــوى، 

ــات  ــذه املجموع ــمية إىل ه ــالم الرس ــائل اإلع ــر وس ــا تش ــا م غالبً

تســكنها  التــي  املحافظــات  تعــاين 

ــات  ــة الخدم ــن قل ــة، م ــة عرقي أغلبي

املقدمــة مــن الدولــة، كميــاه الــرب 

والــرصف  الصحيــة  واملؤسســات 

الحكوميــة...  واملــدارس  الصحــي 

ــن  ــم م ــن حرمانه ــاًل ع ــا؛ فض ونحوه

املؤسســات  يف  العادلــة  املشــاركة 

ــة املختلفــة يف مناطقهــم، أو  الحكومي

غرهــا مــن املناطــق.

ــبة 16 ــــ  ــون نس ــكل األذري يش
25% مــن اإليرانيــن.
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عــى أنهــا "ناطقــة باللغــة العربيــة" أو "يتحدثــون الكرديــة" بــداًل 

مــن تســميتهم العــرب واألكــراد؛ إضافــة إىل أن الحكومــة تحــاول يف 

كثــر مــن األحيــان منــع املواطنــن مــن تســجيل أســامء أطفالهــم 

حديثــي الــوالدة بلغــات األقليــات. وقــد أشــار مديــر الســجل 

ــة، ويدعــى )أحــد جــودي(،  املــدين يف مقاطعــة أذربيجــان الرقي

ــإن 40 يف  ــة، ف ــود الحكومي ــذه الجه ــن ه ــم م ــى الرغ ــه ع إىل أن

املائــة مــن األســامء يف املقاطعــة هــي أســامء تركيــة)23(.

ــى  ــد تج ــنَّة؛ وق ــلمن الُس ــاد املس ــان يف اضطه اإلمع  .13

منهــا: عديــدة،  مظاهــر  يف  االضطهــاد  هــذا 

تجاهــل الدســتور اإليــراين لوجودهــم، حيــث أكَّــد   ●
ــى عــري،  ــة هــو املذهــب الشــيعي االثن عــى أن مذهــب الدول

دومنــا إشــارة تذكــر إىل أصحــاب مذهــب أهــل الُســّنة الــذي يتبعــه 

ــراك واألكــراد  ــة كاألت ــات العرقي ــرة مــن مســلمي األقلي أعــداد كب

والعــرب والبلــوش وغرهــم.

حرمانهــم مــن التعيــن يف قطاعــات الســلطة القضائيــة   ●
التريعيــة. الســلطة  عــن  ناهيــك  التنفيذيــة  أو 

اإلهــامل املتعمــد للمناطــق التــي يســكنونها، مــام   ●
ــة  ــا، كــام أن نســبة البطال يجعلهــا مــن أشــد املناطــق فقــرًا وترديً

فيهــا هــي األعــى، ومعــدل التنميــة االقتصاديــة هــو األدىن، مقارنــة 

ببقيــة املناطــق اإليرانيــة. يضــاف إىل ذلــك أن الدولــة تتبــع يف تلــك 

املناطــق سياســة أكــر تشــدًدا، مــام يدفعهــم إىل تشــكيل مقاومــات 

تدافــع مــن خاللهــا عــن هويتهــا، فيصنفهم النظــام كدواعــش)24(.

يف  واملــدارس  املســاجد  بنــاء  يف  عليهــم  التضييــق   ●
شــؤونهم  مــن  وحرمانهــم  الشــيعية،  األكريــة  ذات  املناطــق 

واألخالقيــة. واالجتامعيــة  الثقافيــة 

منعهــم مــن حريــة بيــان عقائدهــم عــى املنابــر يــوم   ●
ــأداء  ــنة ب ــل الس ــمح أله ــث ال يُس ــدن، حي ــض امل ــة يف بع الجمع

ــن يف 15 مســجًدا خاصــة بهــم يف طهــران  صــالة الجمعــة والعيدي

العاصمــة ــــ أشــهرها مســجد صادقيــه ــــ التــي يقطــن بهــا قرابــة 

ــة،  ــة الجمع ــاء خطب ــم أثن ــويش عليه ــني)25(؛ والتش ــون س امللي

حيــث كانــت الفــرق التابعــة للنظــام ممــن يســمون بـــ: )حــراس 

ــم  ــي يقي ــورة( تقــوم بتعليــق صــور الخمينــي يف الســاحات الت الث

فيهــا أهــل الســنة صــالة الجمعــة، ويهتفــون ويكــرون أثنــاء 

ــاع املذهــب  ــه أتب ــا علي ــة مل ــة ــــ وهــي مامرســات مخالف الخطب

ــم)26(. ــى مذهبه ــم ع ــتفزازهم والتعتي ــني ــــ الس الس

ــن  ــيعة، الذي ــامء الش ــل عل ــن قب ــم م ــاد عقائده انتق  ●
ــر  ــن ع ــات املؤمن ــرام وأمه ــة الك ــام الصحاب ــى مق ــون ع يتطاول

املــدارس والجامعــات واملســاجد وســائل اإلعــالم وقنــوات التلفــاز 

ــه  ــم علي ــم، والحك ــة إىل علامئه ــم امللفق ــه الته ــمية؛ وتوجي الرس

بأحــكام تصــل إىل حــد اإلعــدام!

محاولــة تشــييعهم، وذلــك عر مســارين: األول: تنشــئة   ●
أطفــال وأبنــاء الُســّنة عــى أفــكار وعقائــد الشــيعة وترغيبهــم بهــا، 

ــر  ــاين: ن ــة؛ الث ــة إىل العالي ــن االبتدائي ــدارس م ــق امل ــن طري ع

التشــيع بــن العامــة، حيــث دأب النظــام عــى إرســال دعــاة مــن 

الشــيعة )ســموهم املبلغــن( إىل املناطــق الســنية يف شــهري محــرم 

ــم املذهــب الشــيعي؛  ــا لتعالي ــاس، وفًق ــن الن ورمضــان للدعــوة ب

فضــاًل عــن تســخر جميــع وســائل اإلعــالم لنــر العقيــدة الشــيعية 

ــّنية. ــاط الُس يف األوس

ــز  ــدارس واملراك ــى امل ــيعة ع ــن الش ــدراء م ــن م تعي  ●
ــالمي  ــز إس ــاء مرك ــراد بإنش ــام لألك ــمح النظ ــام س ــنية، فحين الس

ــك  ــه، عــن عــى تل ــروع ل ــاح ف ســني يف )ســنندج(، وســمح بافتت

الفــروع مــدراء مــن الشــيعة ال مــن الســنة)27(!

إعدامهــم،  أو  وســجنهم  وعلامئهــم  قادتهــم  تتبــع   ●
ــة  ــات العرقي ــون بحقــوق األقلي ــص منهــم كمعارضــن يطالب للتخل

والدينيــة يف إيــران؛ وكانــت ــــ ومازالــت ــــ التهمــة املعلنــة التــي 

ــاد يف  ــه()28( و)الفس ــة الل ــي: )محارب ــم، ه ــع كل مته ــرر م تتك

ــن  ــدام 25 م ــم إع ــام 2019م، ت ــطس ع ــهر أغس ــي ش األرض(؛ فف

الدعــاة والناشــطن الســنة األكــراد، رغــم بيانــات اإلدانــة شــديدة 

اللهجــة التــي صــدرت عــن أمئــة أهــل الســنة يف بلوشســتان، 

وكردســتان، ورغــم العديــد مــن الرســائل وجهها الشــيوخ إىل املرشــد 

األعــى اإليــراين عــي خامنئــي، للمطالبــة بــرورة إعــادة محاكمــة 

املعتقلــن)29(.

تحذيــر املســؤولن ورجــال الديــن الشــيعة مــن تزايــد   ●
ــن  ــة؛ وم ــات بخاص ــض املحافظ ــة وبع ــران بعام ــم يف إي أعداده

األمثلــة البــارزة عــى ذلــك، مــا رصح بــه حجــة اإلســالم، الدكتــور 

)نــارص رفيعــي(، العضــو البــارز يف )الهيئــة العلميــة لجامعــة 

املصطفــى العامليــة(، خــالل كلمــة ألقاهــا مبناســبة افتتــاح منتــدى 

تحــت عنــوان: )الفاطميــة وفــرص الدعــوة(، يف مركــز )ديــن 

ــدد أهــل الســنة يف  ــا: "إن نســبة ع ــال فيه ــة، ق وانديشــة( للثقاف

إيــران ترتفــع برسعــة، ويف املقابــل نســبة عــدد الشــيعة تنخفــض"، 

ــاء الســنة  مشــرًا إىل أن "عــدد تالميــذ املرحلــة االبتدائيــة مــن أبن

ــم  ــي أن عدده ــا يعن ــران، م ــذ يف إي ــن كل التالمي ــادل 50% م يع

ــح يعــادل الشــيعة". وأضــاف: "يف إحــدى املــدن يف محافظــة  أصب

أذربيجــان اإليرانيــة يفــوق عــدد أهــل الســنة عــدد الشــيعة، حيــث 

ـــ  أصبحــت نســبة الســنة 70%، والشــيعة 30%، وهــذا خطــر جــداً"ـ 

ــة. ــر( اإليراني ــة )مه ــه وكال ــه عن ــذي نقلت ــه ال حســب قول



10

وعــزا الدكتــور )نــارص رفيعــي( ارتفــاع عــدد أهــل الســنة يف إيــران 

إىل تعــدد الزوجــات بينهــم، وكــرة اإلنجــاب، وانخفــاض عــدد 

ــه.  ــب قول ــه، حس ــيعة غالبيت ــكل الش ــذي تش ــران، وال ــكان إي س

وأضــاف: "إن نســبة تعــدد الزوجــات يف بعــض مــدن أهــل الســنة 

تصــل إىل أربــع زوجــات للرجــل، وعــدد األوالد إىل 40 ولــًدا يف 

األرسة الواحــدة أحيانًــا". وأكــد )رفيعــي( يف كلمتــه أن علــامء 

ومراجــع التقليــد الشــيعية أعلنــوا عــن قلقهــم الشــديد إزاء هــذا 

ــع  ــًدا أن املراج ــران، موك ــكان يف إي ــدد الس ــاض ع ــر، وانخف التغي

الشــيعية يف إيــران حثــت املواطنــن عــى التــزاوج وكــرة اإلنجــاب 

ــد")30(. ــاد املوالي وازدي

      ثالثًا: موقف األقليات من التمييز ضدها 

    رفضــت األقليــات العرقيــة والدينيــة واملذهبيــة سياســة التمييــز 

التــي مارســها النظــام ضدهــم منــذ اســتيالئه عــى الســلطة، وقــد 

تجســد هــذا الرفــض يف العديــد مــن املواقــف، التــي كان أبرزهــا:

اتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة بحفــاظ األقليــات عــى   .1

ــا  ــا ولغاته ــى ثقافاته ــة، وع ــة واملذهبي ــة والديني ــا العرقي هويته

واملــأكل...  وامللبــس  والتقاليــد  العــادات  يف  املتمثلــة  الذاتيــة، 

املــواد  بتطبيــق  اإليرانيــة  الســلطات  مــع مطالبــة  ونحوهــا؛  

بــن  املســاواة  تؤكــد  التــي  الحــايل  الدســتور  مــن  املعطلــة 

القوميــات، والســامح ألبنائهــا بتعليــم لغاتهــا القوميــة يف املــدارس 

والجامعــات، فضــاًل عــن نــر ثقافتهــا يف الصحــف واملجــالت 

اإلعــالم. واإلذاعــة والتلفــاز... وغرهــا مــن وســائل 

رمــوز  قبــل  مــن  النظــام  مــع  التفاهــم  محاولــة   .2

ــوق  ــاواتهم يف الحق ــكالتهم ومس ــل مش ــه بح ــات، ومطالبت األقلي

مبواطنيهــم مــن الفــرس عــر لغــة املنطــق والحــوار ونبــذ العنــف؛ 

ــد إســامعيل زهــي(،  ــد الحمي ــه )عب ــك، مــا قــام ب ــة ذل ومــن أمثل

الــذي يعــد الزعيــم الروحــي لألقليــة الســنية يف إيــران، حيث أرســل 

ــام 2018م،  ــل ع ــي( أوائ ــي خامنئ ــراين )ع ــد اإلي ــالة إىل املرش رس

عــرَّ لــه فيهــا عــن مخــاوف املجتمــع الســني يف إيــران، ودعــاه إىل 

احــرتام الدســتور وإنهــاء التمييــز ضــد األقليــات. كــام بعــث برســالة 

مامثلــة ــــ يف يوليــو 2018م ــــ إىل املرجــع الشــيعي اإليــراين )عــي 

ــط  ــه للتوس ــوذه ومكانت ــتخدام نف ــا باس ــه فيه ــتاين(، يطالب السيس

ــن  ــا م ــن عاًم ــد أربع ــران، بع ــنة يف إي ــل الس ــاة أه ــة معان إلزال

الثــورة اإلســالمية عــام 1979م، موضًحــا لــه أبــرز مشــاكل الطائفــة 

الســنية، والتــي تتمثــل يف: "التمييــز الطائفــي الشــديد"، و"غيــاب 

الحريــات الدينيــة"، و"عــدم توظيــف نخــب أهــل الســنة يف 

املناصــب العامــة"، و"عــدم التــوازن يف االســتخدامات بــن الشــيعة 

ــنية")31(. ــق الس ــنة يف املناط والس

ســعي األقليــات إىل االنفصــال باألقاليــم التــي تقطنهــا   .3

الرتكيبــة  بتغيــر  النظــام  يقــوم 

التــي  املحافظــات  يف  الدميوغرافيــة 

ــر  تقطنهــا أغلبيــة عرقيــة، حيــث هجَّ

ــن  ــن املواطن ــخص م ــون ش ــو ملي نح

ذات  األحــواز  مبحافظــة  األحوزيــن 

األغلبيــة العربيــة، إىل مناطــق أخــرى، 

واســتقدم إىل املحافظــة مواطنــن بداًل 

منهــم مــن غــر العــرب، ومنحهــم 

ســكًنا يف املنطقــة حتــى ال يغادرونهــا.

ــران  ــان يف إي ــدد الرتك ــدر ع يق
بحــوايل )1,5( مليــون نســمة.
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ــب  ــث طال ــع بحكــم ذايت، حي ــة، والتمت ــة عــن الدول ــة عرقي أكري

األكــراد بانفصـــال إقليــم كردســـتان إيـــران علـــى غـــرار كردســـتان 

ــم  ــرد له ــام 1979م، أول مت ــن ع ــارس م ــهر م ــهد ش ــراق، وش العـ

عــى نظــام الحكــم الجديــد، مــا جعــل الخمينــي يقصــف مدنهــم 

ــرات، إىل أن تــم إخضاعهــم بعــد قتــل أعــداد كبــرة منهــم  بالطائ

مــن قبــل الحــرس الثــوري عــام 1983م. كــام طالــب األذربيجانيــون 

باالســـتقالل عـــن إيـران واالنضمـام إلـــى أذربيجـان، وكذلك طالب 

األحوازيــون باالنفصــال. وقــد متــت محــاوالت لتحقيــق ذلك، ســواء 

ــلطة،  ــايل للس ــام الح ــويلِّ النظ ــه وت ــد رحيل ــاه أو بع ــد الش يف عه

ــل. ــاءت بالفش ــع وب ــت بالقم ــا قوبل ولكنه

تكويــن أحــزاب وحــركات وجامعــات معارضــة، للدفــاع   .4

عــن حقــوق األقليــات، وتوصيــل أصواتهــم ومطالبهــم إىل النظــام 

يف الداخــل، وإىل املنظــامت والهيئــات الدوليــة يف الخــارج؛ ومنهــا: 

)حـــزب الحيـــاة الحـــرة الكردســـتاين(، الــذي تأســس عــام 2004م، 

و)حركـــة التحريـــر الوطنيـــة األذريـــة(، و)حركة الصحوة الوطنية( 

اللتـــان تعرتضــان عــى محـــاوالت التحقيـــر واالزدراء التــيّ  متــارس 

ضدهــم يف اإلعــالم اإليــراين باســـتمرار، وتطالـــب بالحصـــول علـــى 

الحقـــوق املدنيـــة والثقافيـــة، واسـتخدام اللغـــة األذربيجانيـة فـي 

التعليـــم وفـــي وســـائل اإلعــالم. إضافــة إلـــى أنهام تنشـــطان فـــي 

جمهوريـــة أذربيجـــان، وتواظـــبان علـــى عقـــد املؤمتـــرات الداعية 

إلـــى ضـــم محافظـــة أذربيجـــان الجنوبيــة اإليرانيــة إىل جمهوريــة 

أذربيجــان، وإعــادة النظــر يف ترســيم الحــدود بــن إيــران وروســيا.

قيــام بعــض األقليــات بتكويــن جامعــات مســلحة   .5

ملواجهــة قــوات النظــام، حيــث كــون األكــراد عــدة وحــدات 

عسكرية)32(، أهمها )وحدة حامية شـــرق كردســـتان(، السـتهداف 

عنــارص األمــن والحــرس الثــوري داخــل اإلقليــم، وخارجــه يف بعــض 

األحيــان؛ وكــون األحــواز )الجبهــة العربيــة لتحريــر األحــواز(، التــي 

ــية والوحــدات  ــامت واألحــزاب السياس ــن التنظي ــد م تضــم العدي

العســكرية، مثــل: )املنظمة السياســية للشـــعب العــريب األحوازي(، 

ــزب  ــواز(، و)الحـ ــر األحـ ــة لتحريـ ــة العربيـ ــة الجامهريـ و)الحرك

الطليعـــي العربـــي األحـوازي(، و)حركـــة فدائيو العرب األحوازية(، 

ــة(؛ وجميعهــا تقــوم بالعمــل  ــة األحوازي و)اتحــاد العشــائر العربي

العســكري ضــد النظــام اإليــراين، كــام تعــد هــذه الحــركات  األكثـــر 

عنًفـــا مـــع النظـــام، واألنشـط فـــي تنفيـذ عمليـــات مسـلحة ضـد 

ــم  ــة إلقلي ــورة الجغرافي ــن الوع ــتفيدة م ــه مس ــه ومصالحـ رجالـ

ــش)33(.  ــدودي املهم ــتان الح ــتان وبلوشس سيس

أمــا الجامعــات املســلحة التــي كونهــا البلــوش، فمنهــا: )جنــد 

اللــه(، و)جيــش العــدل(، و)أنصــار الفرقــان الجهاديــة(، و)رابطــة 

ــة(،  ــر بلوشســتان الغربي ــران(، و)منظمــة تحري أهــل الســّنة يف إي

)و حــزب الشــعب البلــويش(. وخــاض ُجــّل هــذه التنظيــامت 

عديــًدا مــن املواجهــات مــع الحــرس الثــوري، أســفرت عــن اغتيــال 

عديــد مــن عنــارصه وقياداتــه، منهــم قائــد الحــرس يف املحافظــة؛ 

فيــام اســتطاع الحــرس اغتيــال عديــد مــن قــادة تلــك التنظيــامت 

ــس  ــي( مؤس ــك ريغ ــد املل ــم )عب ــم، وكان أبرزه ــال بعضه واعتق

تنظيــم )جنــد اللــه(. وعــى الرغــم مــن نجــاح النظــام يف تفكيــك 

بعــض هــذه التنظيــامت املســلحة، فإنهــا رسعــان مــا تعيــد هيكلــة 

ــدة)34(.  ــادات وأســامء جدي ــر بقي نفســها، وتظه

مواصلــة االحتجــاج ضــد النظــام، تعبــرًا عــن الغضــب   .6

وعــدم الرضــا عــن اإلهــامل املتعمــد مــن الدولــة ملناطقهــم، 

ــم  ــردي أوضاعه ــية، وت ــم املعيش ــا بأحواله ــق منه ــا يتعل ــوء م سـ

ــه  ــا ميارس ــم مل ــر، أو برفضه ــة والفق ــي البطال ــادية، وتفشـ االقتصـ

النظــام ضدهــم مــن متييــز عرقــي ودينــي وثقــايف ومذهبــي.

يف  تنطلــق  التــي  االحتجاجيــة  الحمــالت  مــؤازرة   .7

إيــران وألي ســبب، بهــدف اســـتنزاف قــوى  أيــة منطقــة يف 

النظــام، وإظهــاره بصــورة ســـلبية يف الخـــارج، وتهيئــة الــرأي 

العـــام الداخلـي ملزيـد مـن هـــذه االحتجاجـات بـداًل مـن رفضهـا، 

ــهد  ــد ش ــا؛ فق ــن له ــن الداع ــام تخوي ــاوالت النظ ــاط محـ وإحبـ

إقليـــم بلوشســـتان احتجاجـــات داعمـــة لألكـــراد يف أعقــاب مقتل 

ــاد خــالل عــام 2017م؛ وشــارك األتــراك  ــاة كرديــة مبدينــة مهاب فت

ــى  ــرب ع ــازدراء الع ــد ب ــواز للتندي ــات األح ــون يف احتجاج األذري

التلفزيــون اإليراين الرســمي، يف أعقاب حادثـــة تدافـــع منـــى عـــام  

2015م؛ وشــاركت جميــع األقليــات األكــراد يف احتجاجاتهــم التــي 

ــى اآلن  ــتمرة حت ــت مس ــا زال ــبتمر 2022م وم ــت يف 16 س اندلع

بســبب مقتــل املواطنــة الكرديــة )مهســا أمينــي( عــى يــد رشطــة 

األخــالق التابعــة للنظــام.

يف  اإليرانيــة  الســفارات  أمــام  املظاهــرات  تنظيــم   .8

كثــر مــن دول العــامل، للتعبــر عــن مســاوئ النظــام ومتييــزه 

ــه باملحتجــن واملعارضــن  ــه وبطشــه وتنكيل ــات وقمع ضــد األقلي

يف الداخــل، والتــي كان آخرهــا تظاهــرات الذكــرى 44 لثــورة 

الخمينــي، التــي اندلعــت يف كثــر مــن العواصــم األوروبيــة يف 

العــام )2023م(. أوائــل فرايــر مــن هــذا 

    رابًعا: مخاطر األقليات عى النظام اإليراين

القائــم  النظــام  تهديــد الســتقرار  األقليــات مصــدر  تعــد      

منهــا: عديــدة  العتبــارات  وذلــك  واســتمراره، 

انتشــار األقليــات يف املحافظــات واملناطــق الحدوديــة،   .1

مــع وجــود قوميــات مشــابهة عــى الجهــة املقابلــة يف الــدول 

ــارج  ــن خ ــا م ــر عليه ــة التأث ــهل عملي ــام يس ــران، م ــاورة إلي املج

الحــدود يف حــال وجــود أزمــات داخليــة.
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ــل  ــا يف الداخ ــاق قادته ــا، واتف ــام بينه ــيق في ــات ــــ للتنس لألقلي

ــا  ــق عليه ــة متف ــط مدروس ــد أو خط ــج موح ــى منه ــارج ع والخ

ــة  ــن املعارض ــا وب ــيق بينه ــن التنس ــاًل ع ــام؛ فض ــة النظ يف مواجه

مــن العــرق الفــاريس رغــم وحــدة هدفهــم جميًعــا، وهــو إســقاط 

النظــام والتخلــص منــه؛ وهــو مــا تجســد يف االجتــامع الــذي عقــد 

يف جامعــة جــورج تــاون األمريكيــة، يــوم 15/ 2/ 2023م، بــن قــادة 

املعارضــة يف الخــارج، مبناســبة الذكــرى 44 الســتيالء النظــام الحــايل 

عــى الســلطة، وأســفر عــن خــالف واضــح بــن املجتمعــن بســبب 

اختــالف األيديولوجيــات واالســرتاتيجيات والتطلعــات التــي يطمــح 

ــة. ــه العرقي ــل ألقليت ــا كل ممث إليه

معارضــة بعــض دول اإلقليــم، ورفضهــا ومقاومتهــا   .3

ــة  ــة الواضح ــن األمثل ــاعيها، وم ــة ومس ــات اإليراني ــداف األقلي أله

ــا والعــراق وســوريا، فضــاًل  يف هــذا الشــأن معارضــة كل مــن تركي

عــن إيــران، الســتقالل األكــراد اإليرانيــن وإقامــة دولتهــم أو متتعهم 

بالحكــم الــذايت كأكــراد العــراق، خشــية مــن إقامــة دولــة كرديــة 

كــرى عــى حســاب أرايض الــدول املعارضــة للمــروع)36(.

ــة  ــدول األجنبي ــل ال ــامالت تدخُّ ــة الحت ــرض الدول تع  .2

ــران، مــام  ــة يف إي ــة واملذهبي ــة والعرقي ملســاندة التنوعــات القومي

اإليــراين. القومــي  األمــن  يهــدد 

تعــدد  القوميــات واألديــان واللغــات، مــام يــؤدي إىل   .3

بــروز اختالفــات وإيجــاد حالــة مــن عــدم االســتقرار نتيجــة تعــارض 

مصالحهــم.

4.  التأثــر عــى السياســة الخارجيــة مــن قبــل القوميــات 

واللغــات والثقافــات غــر املتجانســة، مــام يحجــم مــن دور إيــران 

كالعــب رئيــس عــى مســتوى املنطقــة والعــامل)35(.

والنظــام،  للدولــة  باالنتــامء  للشــعور  افتقادهــم   .5

ــد  ــم عن ــم وقمعه ــم والتســلط عليه ــن حقوقه ــم م جــراء حرمانه

الظلــم  برفــع  تعبــرًا عــن معاناتهــم ومطالبتهــم  احتجاجهــم 

الواقــع عليهــم، مــا يقــوض حامســهم يف الدفــاع عنهــا، ويدفعهــم 

خصومهــا. مــع  للتعاطــف 

االهتــامم العاملــي بقضاياهــم، وهــو وإن جــاء متأخــرًا،   .6

إال أنــه لفــت أنظــار العــامل أجمــع إىل معاناتهــم وقضاياهــم 

العادلــة. 

ــم،  ــة مطالبه ــم وتلبي ــق أهدافه ــى تحقي ــم ع إرصاره  .7

ــذ عــرات  ــي من ــع أمن ــن بطــش وقم ــه م ــا يتعرضــون ل ــم م رغ

الســنن.

التوافــق بــن مواطنــي األقليــات واملواطنــن مــن أصول   .8

فارســية، عــى ســوء النظــام وقمعــه للحريــات وتبديــده مقــدرات 

البــالد لتحقيــق زعامــة دينيــة إقليميــة موهومــة، مــا ميثــل خطــورة 

ــقوطه.  ــدد بس ــام، ويه ــى النظ ــة ع بالغ

    خامًسا: التحديات التي تواجه األقليات وتبدد جهودها

    تواجــه األقليــات اإليرانيــة تحديــات كــرى تحــول دون تحقيــق 

أهدافهــا، ومنهــا: 

ــتمرة  ــه املس ــة ومراقبت ــه الدامئ ــام ويقظت ــذر النظ ح  .1

ألنشــطة األقليــات وتحركاتهــا يف الداخــل، والتعامــل معهــا برصامــة 

وقســوة تحــول دون نجاحهــا يف محــاوالت االنفصــال أو اســتمرارها 

األقليــات  قــادة  وتعقــب  واملعارضــة؛  االحتجــاج  حمــالت  يف 

املعارضــة داخــل إيــران وخارجهــا، واغتيالهــم أو اعتقالهــم، وإعــادة 

مــن فــر منهــم إىل إيــران إلعدامــه أو ســجنه لســنوات طويلــة بتهــم 

الخيانــة واإلفســاد يف األرض؛ والنــامذج يف هــذا الصــدد أكــر مــن أن 

تحــى.

املمثلــة  ــــ  السياســية  املعارضــة  حــركات  افتقــار   .2

ــة  ــة والديني ــات العرقي ــت األقلي رفض

التــي  التمييــز  سياســة  واملذهبيــة 

منــذ  ضدهــم  النظــام  مارســها 

اســتيالئه عــى الســلطة، وقــد تجســد 

هــذا الرفــض يف العديــد مــن املظاهــر 

االســتقالل  كمحــاوالت  واملواقــف، 

واملطالبــة بالحكــم الــذايت، والقيــام 

أحــزاب  وتكــون  باالحتجاجــات، 

وجامعــات معارضــة، منهــا جامعــات 

مســلحة. 
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وحشــد القــوات ملواجهــة مــا يســتجد مــن احتجاجــات ومطالبــات.

ــا  ــا، ونجمله ــام اتخذه ــى النظ ــن ع ــي يتع ــوات الت     أواًل: الخط

اآليت: يف 

ــة  ــات العرقي ــوق األقلي ــرتام حق ــة اح ــرتاف بأهمي االع  .1

والدينيــة واملذهبيــة، واملســاواة بينهــم وبــن أقرانهــم مــن الفــرس 

ــف واملشــاركة  ــم والتوظي ــرص التعلي الشــيعة يف الحصــول عــى ف

ــكل  ــايف ب ــم الثق ــاظ عــى تراثه ــم الحف السياســية؛ وأن يضمــن له

تفاصيلــه اللغويــة والفنيــة واالجتامعيــة؛ فمــن خــالل القيــام 

بذلــك، ميكــن للنظــام اإليــراين أن يســاعد يف تعزيــز الشــعور 

ــتقالل  ــة يف االس ــا الرغب ــزع منه ــات، وأن ينت ــدى األقلي ــامء ل باالنت

عــن الوطــن األم، أو الصــدام مــع النظــام الحاكــم ورمــوزه الدينيــة 

والسياســية واألمنيــة... وغرهــا.

الشــعور  تعزيــز  عــى  اإليــراين  النظــام  يعمــل  أن   .2

أيًــا كانــت  التمييــز بــن جميــع املواطنــن،  بالوحــدة وعــدم 

انتامءاتهــم العرقيــة والدينيــة واملذهبيــة، واعتبــار مــا بينهــم 

ــات تضــارب  ــل، ال اختالف ــوع وتكام ــات تن ــات، اختالف ــن اختالف م

وتضــاد، وأن هــذا التنــوع مصــدًرا لــراء املجتمــع أثوبولوجيًــا.

التعامــل  مــع جميــع املكونــات الســكانية مبعايــر   .3

إىل  ويســعى  الجميــع  إليهــا  يطمــح  التــي  العامــة،  املصلحــة 

ــة أو  ــة أو عرقي ــة أو مناطقي ــر أيديولوجي ــس مبعاي ــا، ولي تحقيقه

نحوهــا. أو  مذهبيــة  أو  دينيــة 

املســارعة إىل معالجــة املظــامل االقتصاديــة واالجتامعيــة   .4

لألقليــات؛ فافتقــار مناطــق األقليــات إىل التنميــة االقتصاديــة 

ــة، يــؤدي إىل الشــعور باإلهــامل والتهميــش والحرمــان  واالجتامعي

ــام،  ــج املشــاعر ضــد النظ ــدوره إىل تأجي ــؤدي ب ــام ي ــتياء، م واالس

ويســهم يف تنامــي الحــركات االنفصاليــة؛ ولتــاليش ذلــك ينبغــي أن 

يحــرص النظــام عــى االســتثامر يف تطويــر البنيــة التحتيــة وبرامــج 

ــن  ــص م ــيلة للتخل ــق، كوس ــة يف هــذه املناط ــة االجتامعي الرعاي

ــامل. ــة للمظ ــباب الجذري األس

ــن خــالل  ــات م ــع األقلي ــاء جســور م ــى بن ــل ع العم  .5

ــن خــالل االنخــراط يف حــوار  ــك م ــاون؛ وذل ــز الحــوار والتع تعزي

ــراق  ــن األع ــز التفاهــم ب ــات واملنظــامت، وتعزي ــادة األقلي ــع ق م

واألديــان، واتبــاع سياســات تعطــي األولويــة الحتياجاتهــم ومصالــح 

ــز  ــود يف تعزي ــذه الجه ــاعد ه ــن أن تس ــث ميك ــم؛ حي مجتمعاته

الشــعور باالندمــاج واملشــاركة بــن األقليــات وتخفيــف التوتــرات 

ــراين. ــع اإلي ــح املجتم ــف رشائ ــن مختل ب

السياســية  القضايــا  معالجــة  إىل  النظــام  مبــادرة   .6

ــن  ــر م ــة والكث ــدول اإلقليمي ــن ال ــد م ــل العدي تجاه  .4

دول العــامل لقضايــا األقليــات وتطلعاتهــم، واعتبارهــا شــأنًا داخليًــا، 

فباســتثناء االحتجاجــات األخــرة، التــي تــم تســليط الضــوء عليهــا 

ــا ــــ إلدانــة النظــام وتجرميــه، وألســباب تتعلــق باملامطلــة  ــــ دوليً

ــا، مل  ــد أوكراني ــا ض ــيا يف حربه ــه لروس ــووي، ودعم ــف الن يف املل

ــا األقليــات اإليرانيــة، رغــم  يكــن هنالــك اهتــامم ذي شــأن بقضاي

مــا يتعرضــون لــه مــن ظلــم وقمــع، ورغــم أن معاناتهــم تعــود إىل 

عهــد الشــاه، وتواصلــت وتضاعفــت يف العهــد الحــايل، كــام ســبقت 

ــارة. اإلش

غيــاب قضايــا األقليــات وحقوقهــم عــن التغطيــة   .5

ــة  ــعبية اإليراني ــات الش ــي باالحتجاج ــامم العامل ــة واالهت اإلعالمي

الحاليــة، عــى الرغــم مــن الــدور الرئيــس الــذي لعبتــه األقليــات 

العرقيــة يف إيــران يعــّد أهــم جانــب يف تلــك االحتجاجــات، التــي 

يعــد مقتــل املواطنــة الكرديــة )مهســا أمينــي( ســببًا لهــا؛ فمــع أن 

ــاء  ــق أبن ــازر بح ــكاب مج ــت يف ارت ــة تورط ــن اإليراني ــوات األم ق

بعــض األعــراق يف املناطــق النائيــة، مثلــام حــدث مــع البلــوش يف 

همــدان، إال أن تســلط الضــوء يرتكــز عــى حريــة املــرأة اإليرانيــة 

ولباســها واضطهــاد النظــام لهــا؛ واألعجــب مــن ذلــك هــو اســتغالل 

عــن حقــوق  للدفــاع  االحتجاجــات  تلــك  الدوليــة  املنظــامت 

املثليــن يف إيــران، وليــس عــن حقــوق األقليــات العرقيــة والدينيــة 

واملذهبيــة! 

    سادًسا: دور النظام للحد من خطر األقليات:

ــن  ــة ب ــور العالق ــة تط ــن الدراس ــابقة م ــث الس ــرزت املباح     أب

النظــام اإليــراين واألقليــات العرقيــة والدينيــة واملذهبيــة، ومــا 

ــود  ــدى العق ــى م ــف ع ــدام مل يتوق ــن رصاع وص ــا م ــب عليه غل

املاضيــة، وتصاعــد التوتــرات بينهــام إىل حــد الــرصاع املســلح. وقــد 

أدى ذلــك إىل انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وإىل غيــاب التنميــة 

االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية لهــذه املناطــق، مــام أدى إىل 

ــالد.  ــة للب ــد الوحــدة الوطني تهدي

    ومــن املحتمــل أن يســتمر هــذا الوضــع لعقــود أخــرى قادمــة، 

مــا مل تتحــول العالقــات بــن الطرفــن إىل عالقــات ســوية، يحصــل 

فيهــا كل طــرف عــى حقوقــه ويــؤدي مــا عليــه مــن واجبــات تجــاه 

ــات  ــن األقلي ــر ب ــل التوت ــزع فتي ــم ن ــم يت الطــرف اآلخــر، ومــن ث

والنظــام، وهــو خطــوة حاســمة ليســود األمــن والســالم واالســتقرار 

بــن مكونــات املجتمــع يف إيــران. 

    وســوف نســتعرض يف هــذا املبحــث عــدًدا مــن الخطــوات التــي 

ميكــن أن تســهم يف نــزع فتيــل األزمــة بــن الطرفــن، وترفــع عــن 

ــش،  ــر واإلهــامل والتهمي ــم والقه ــات الشــعور بالظل كاهــل األقلي

ــتنفار  ــب واالس ــذر والرتق ــاء الح ــام أعب ــل النظ ــن كاه ــع ع وترف
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األساســية التــي تســاهم يف مظــامل األقليــات، كقضايــا الفســاد 

وعــدم املســاواة والقمــع الســيايس الــذي ميكــن أن يؤجــج املشــاعر 

املناهضــة للحكومــة بــن مجتمعــات األقليــات. وال شــك أن اتخــاذ 

ــن  ــع اإليراني ــة لجمي ــة آمن هــذه الخطــوة سيســهم يف إيجــاد بيئ

ويقلــل مخاطــر العنــف والــرصاع.

مقرتحــة،  انتقاليــة  أي حكومــة  يف  األقليــات  إرشاك   .7

أو زعــامء مــن  تتضمــن ممثلــن  أن  أنــه يجــب  يعنــي  مــام 

ــية  ــة والبلوش ــة والعربي ــة ــــ الكردي ــات العرقي ــات األقلي مجموع

واألذريــة والرتكيــة، وممثلــن عــن األقليــات الدينيــة ــــ مــن بهائيــة 

ومســيحية وزرادشــتية ويهوديــة ــــ فضــاًل عــن ممثــي أتبــاع 

املذاهــب: الشــيعي، والســني، واالســامعيي، حتــى تعكــس النســيج 

االجتامعــي الــري يف إيــران.

تهديــدات  لتقليــل  األبعــاد  متعــدد  نهــج  اتبــاع   .8

ــات  ــراين؛ مــن خــالل تحســن العالق ــات لألمــن القومــي اإلي األقلي

ــة أو  ــة أو ديني ــات عرقي ــا مكون ــي يوجــد به ــع دول الجــوار الت م

مذهبيــة مامثلــة ملكونــات األقليــات اإليرانيــة؛ ودعــم النظــام 

ومعالجــة  والخــارج،  الداخــل  يف  األقليــات  حقــوق  الحــرتام 

ــع  ــاون م ــز الحــوار والتع ــة، وتعزي ــة واالجتامعي املظــامل االقتصادي

مجتمعــات األقليــات. فمــن خــالل ذلــك ميكــن للنظــام اإليــراين أن 

يعمــل عــى بنــاء وتعزيــز مجتمــع أكــر شــمولية وســلمية ميكــن 

لجميــع اإليرانيــن أن يزدهــروا فيــه)37(.

    ثانيًــا: الخطــوات التــي يتعــن عــى األقليــات اتخاذهــا، ونجملهــا 

يف اآليت:

التفكــر يف الدخــول يف حــوار مــع الســلطات اإليرانيــة   .1

الحــوار،  فمــن خــالل  الجذريــة ملظاملهــم؛  األســباب  ملعالجــة 

ميكــن ملمثــي األقليــات التفــاوض مــن أجــل املســاواة يف الحقــوق 

ــا  ــم أيًض ــام ميكنه ــز. ك ــن التميي ــة م ــيايس والحامي ــل الس والتمثي

ــم. ــت ضده ــي ارتكب ــابقة الت ــاء الس ــن األخط ــاءلة ع ــب املس طل

تعهــد األقليــات للنظــام بالتوقــف عــن أعــامل العنــف   .2

بــكل صــوره، فــور التــزام النظــام بتعهداتــه تجاههــم برفــع الظلــم 

واملســاواة مــع غرهــم مــن املواطنــن، والبــدء يف تنميــة مناطقهــم 

ــا. ــامم به واالهت

التــي  املــدين  املجتمــع  منظــامت  مــع  االنخــراط   .3

ــذه  ــن له ــث ميك ــات؛ حي ــوق األقلي ــة حق ــن أجــل حامي ــل م تعم

املنظــامت أن تســاعد يف خلــق الوعــي بالتحديــات التــي تواجههــا 

ــن  ــام ميك ــة؛ ك ــاواة والحامي ــوة إىل املس ــات والدع ــذه املجتمع ه

ــع املجتمــع  ــن خــالل العمــل م ــا ــــ م ــات أيًض ــات األقلي ملجموع

ــة  ــة الصحي ــل الرعاي ــم مث ــات الدع ــول إىل خدم ــدين ــــ الوص امل

القانــوين. والتمثيــل  والتعليــم 

ــم  ــع أصواته ــالم لرف ــوة وســائل اإلع ــن ق االســتفادة م  .4

ورفــع مســتوى الوعــي بالتحديــات التــي يواجهونهــا؛ وميكــن القيام 

بذلــك مــن خــالل املشــاركة النشــطة يف حمــالت وســائل التواصــل 

االجتامعــي، وإنشــاء منافــذ إعالميــة بديلــة، والوصــول إىل وســائل 

اإلعــالم الرئيســة لتغطيــة قضاياهــم ومطالبهــم العادلــة. كــام ميكــن 

ــة  ــات الصــور النمطي مــن خــالل وســائل اإلعــالم ، أن تبــدل األقلي

والروايــات الســلبية التــي روجــت عــن مجتمعاتهــم خــالل العقــود 

ــف  ــي بالتعاط ــعور مجتمع ــق ش ــى خل ــاعد ع ــام يس ــة، م املاضي

ــم. ــي واحــرتام ثقافته ــم الوطن ــم، والشــعور بانتامئه معه

ــوق اإلنســان  ــة لحق ــن املنظــامت الدولي االســتفادة م  .5

ــا؛  ــم وحاميته ــرتام حقوقه ــة الح ــة اإليراني ــى الحكوم ــط ع للضغ

حيــث يوفــر القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان الحاميــة لألقليــات 

مــن التمييــز والتهميــش والقمــع؛ وبالتــايل ميكــن لألقليــات اإليرانية 

ــم  ــب الدع ــم وطل ــن حقوقه ــاع ع ــون للدف ــذا القان ــتخدام ه اس

الــدويل يف ســعيهم لتحقيــق املســاواة والحاميــة.

ــن  ــم، الذي ــم ومعارفه ــم وأصدقائه ــتعانة بأقاربه االس  .6

ــم؛  ــم قضيته ــدويل لدع ــع ال ــوة املجتم ــارج، لدع ــون يف الخ يعيش

فمــن خــالل مشــاركة تجاربهــم وقصصهــم مــع العــامل، ميكــن 

ــة  ــة اإليراني ــى الحكوم ــام ع ــط ع ــق ضغ ــة خل ــات اإليراني لألقلي

حقوقهــم)38(. وحاميــة  مخاوفهــم  ملعالجــة 

    نتائج الدراسة

    نخلص من الطرح السابق إىل النتائج التالية:

ــل  ــوته يف التعام ــران وقس ــم يف إي ــام الحاك ــة النظ     أواًل: عنرصي

ــل  ــذي جع ــر ال ــة؛ األم ــة واملذهبي ــة والديني ــات العرقي ــع األقلي م

املواطنــن مــن تلــك األقليــات اإليرانية يشــعرون بالتمييــز العنرصي 

ضدهــم، وبحرمانهــم املتعمــد مــن حقوقهــم القوميــة والسياســية 

والثقافيــة واإلنســانية التــي أقرهــا الدســتور اإليــراين نفســه يف 

ــع.   ــق عــى أرض الواق ــا مل تطب ــواده، ولكنه بعــض م

ــت  ــا، وبذل ــة بحقوقه ــن املطالب ــأم م ــات مل تس ــا: أن األقلي     ثانيً

يف ســبيل ذلــك الكثــر مــن الوقــت والجهــد والــدم، وســلكت 

كل الطــرق املتاحــة ــــ الوديــة واالحتجاجيــة وصــواًل إىل املقاومــة 

ــك، مــازال النظــام يتجاهــل تلــك املطالــب،  املســلحة ــــ ومــع ذل

ــطتهم(. ــداء وأنش ــب األع ــج ملطال ــات( و)تروي ــا )مبالغ ويعتره

    ثالثًــا: ســتبقى األقليــات اإليرانيــة )قنبلــة موقوتــة( تهــدد أمــن 

النظــام اإليــراين واســتقراره، مــا مل يعــرتف بحقوقهــا ويبذلهــا لهــم 

ــيعية  ــة ش ــية ومذهبي ــول فارس ــن أص ــن م ــن اإليراني ــم م كغره
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ــل  ــط ب ــرس فق ــًكا للشــيعة الف ــران مل ــة؛ فليســت إي ــى عري اثن

ــوش ...  ــرب وبل ــرك وع ــرد وت ــن ك ــن م ــكل اإليراني ــك ل ــي مل ه

ــوا شــيعة أو ســنة. وغرهــم، ســوًءا كان

    رابًعــا: تكتســب األقليــات اإليرانيــة خطورتهــا عــى األمــن 

الوطنــي اإليــراين مــن تواجدهــا فـــي املحافظــات الحدوديــة 

التـــي تتســـم بصعوبـــة جغرافيتها الجبـــلية ــ كمحافظة سيســـتان 

ـــ كــام تكتســب خطورتهــا مــن امتداداتهــا العرقية يف  وبلوشســـتانـ 

دول الجــوار خــارج حــدود الدولــة، مــام يهــدد اســـتقرار املناطــق 

ــي  ــاع تنام ــك األوض ــهل تل ــث تس ــر؛ حي ــكل كبيـ ــة بشـ الحدودي

ــادة فــرص ودواعـــي  الجامعــات املســلحة املعارضــة للدولــة، وزيـ

االســـتقواء بالخـــارج، أو محاولـــة نقـــل النشـــاط املعـــادي للنظـام 

اإليــراين خـــارج حـــدود الدولــة، مثلــام يحــدث مــع عرب األحـــواز، 

الذين نقلوا نشاطهم منذ ســـنوات إىل عديـــد مـــن دول املنطقـــة، 

ــتان  ــن كردس ــن ميارســون نشــاطهم م ــراد، الذي ــل األك ــام فع ومثل

ــراق. الع

    خامًســا: عــى الرغــم مــن خطــورة األقليــات العرقيــة والدينيــة 

هــذه  أن  إال  اإليــراين،  القومــي  لألمــن  وتهديدهــا  واملذهبيــة 

وإرباكــه،  النظــام،  إضعــاف  عنــد مســتوى  ســتظل  الخطــورة 

وتشــويه صورتــه الدوليــة، دون أن ترقــى إىل أن تتمكــن مــن 

الحصــول عــى حقوقهــا، مــا مل تجمــع صفوفهــا وتوحــد جهودهــا 

ــع  ــادة موحــدة، وتقــوي أوارصهــا، وتنســق جهودهــا م تحــت قي

ــه؛  املعارضــة الفارســية، وهــو مــا يتطلــب نوافــق الجميــع وتعاون

وقــد أكّــد ذلــك أحــد الكتــاب بقولــه: "ال ميكــن للوحــدة أن تكــون 

ــاج إىل عمــٍل حقيقــي وجــاد.  ــل تحت فكــرًة رومانســيًة غامضــة، ب

ــذا  ــا يف ه ــؤدي دوره ــية أن ت ــة الفارس ــات املعارض ــى جامع وع

ــال  ــألة النض ــن مس ــرب م ــة الته ــن محاول ــف ع ــدد وأن تتوق الص

القومــي للشــعب العــريب األحــوازي أو األكــراد والبلوشــين واألتراك 

ــم")39(.  ــالك، وغره ــامن والجي والرتك

ــامم دويل  ــن اهت ــة م ــات اإليراني ــاه األقلي ــا تلق ــا: أن م     سادًس

ــك  ــى تل ــع ع ــا يق ــود إىل م ــارض، ال يع ــت الح ــا يف الوق بقضاياه

األقليــات مــن مظــامل وانتهــاكات لحقوقهــا، بقــدر مــا يعــود 

إىل ترصفــات النظــام املقلقــة واملرفوضــة مــن القــوى الدوليــة 

واإلقليميــة، مــا جعلهــا تســتخدم قضيــة األقليــات وقمعهــا يف 

ــه  ــات عــى قادت ــد مــن العقوب االحتجاجــات األخــرة لفــرض املزي

ــدم  ــو أق ــام ل ــامم في ــذا االهت ــع ه ــع تراج ــه يُتوقَّ ــوزه. وعلي ورم

النظــام عــى املوافقــة عــى إحيــاء االتفــاق النــووي، وأوقــف دعمــه 

ــوار. ــع دول الج ــه م ــن عالقات ــيا، وحسَّ لروس

    ســابًعا: أن نــزع فتيــل الــرصاع واملواجهــة بــن النظــام واألقليــات 

ليــس مــن املســتحيل، فيــام لــو تالقــت إرادة الطرفــن عــى ذلــك، 

واتخــذ كل طــرف منهــام الخطــوات الالزمــة لتحقيــق األمــن 

والســلم املجتمعــي الــذي يعــد أساًســا الســتقرار الــدول والشــعوب 

وارتقائهــا.

يف  اإليرانيــون  اليهــود  يعيــش 
مــدن أصفهــان وطهــران وشــراز.
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/https://alarab.news

)15( البختياريــون هــم إحــدى القبائــل الكرديــة العريقــة يف إيــران وهــم جــزء مــن تشــكيلة قبائــل اللــور الكرديــة. ال زالــت نســبة مــن 

البختياريــون تعيــش حيــاة البــداوة والرتحــال يف حــن ان الغالبيــة قــد اســتقرت يف حيــاة حريــة. يتواجــد البختياريــون يف مناطــق غــرب 

إيــران وخصوصــاً يف رشق محافظــة خوزســتان ومحافظتــي جهــار محــال بختيــاري وبويــر احمــد. البختياريــون مســلمون عــى املذهــب 

ــات،  ــة( عــى شــبكة املعلوم ــع: )معرف ــة. انظــر: موق ــه البختياري ــي تســمى باللوری ــم الخاصــة والت الشــيعي اإلثناعــري ولهــم لهجته

 /https://www.marefa.org :ــط الراب

ــت، منشــور عــى  ــت ن ــداد: أورين ــن إع ــر م ــي هــل هــي عــى وشــك االنفجــار؟( تقري ــي واملذهب ــوع العرق ــة التن ــران: قنبل )16( )إي

ــخ: 13/ 8/ 2014م. ــة(، بتاري ــة: )مك صحيف

)17( منــى فيــاض: )سياســات إيــران املتهــورة املهــددة لوحدتهــا(، مقالــة منشــورة عــى موقــع: )الحــرة(، بتاريــخ: 2/5/ 2023م، الرابــط 

ــة يف  ــؤون اإليراني ــة يف الش ــول الباحث ــات، تق ــن األقلي ــن م ــة املحتج ــز  يف معاقب ــذا التميي ــن ه : https://www.alhurra.com . وع

ـــ يف حديــٍث لهــا مــع قنــاة )إيــران  )منظمــة العفــو الدوليــة( واملحاميــة املتخصصــة يف حقــوق اإلنســان يف لنــدن الســيدة )رهــا بحرينــي(ـ 

إنرتناشــيونال(: "يف حــن يطلــق النظــام عصابــات )الباســيج( الوحشــية التــي ترتــدي مالبــس مدنيــة لــرب املتظاهريــن ومهاجمتهــم 

ــة يف  ــات الحربي ــة واملروحي ــة الثقيل ــات واملدفعي ــات والدباب ــة واملدرع ــات الثقيل ــتخدم الرشاش ــران، يس ــم يف طه ــراوات وإرهابه باله

كردســتان وبلوشســتان واألحــواز. وعــى الرغــم مــن أن قــوات )الباســيج( التابعــة للنظــام وحشــية متاًمــا مثــل )رشطــة األخــالق(، تبقــى 

األحذيــة والهــراوات والعــي الصاعقــة أقــل فتــًكا بكثــر مــن القــوة العســكرية الثقيلــة التــي يوجههــا النظــام ضــد البلــوش واألكــراد 

ــة  ــة األخــرى". انظــر النــص يف:)الشــعوب غــر الفارســية تطالــب بالحري ــات العرقي ــراك األذربيجانيــن والعــرب األحوازيــن واألقلي واألت

واالعــرتاف بحقوقهــا القوميــة مــع توّســع االحتجاجــات املناهضــة للنظــام يف جميــع أنحــاء إيــران(، تقريــر مــن إعــداد: رحيــم حميــد 

.https://www.washingtoninstitute.org  :ــط ــرة(، الراب ــدى فك ــع: )منت ــور يف موق ــر، منش وروث رييلج

)18( يوســف عزيــزي: )إيــران... الثــورة واملــارد املناهــض(، مقالــة منشــورة عــى موقــع: )إندبندنــت عربيــة(، بتاريــخ: 2022/11/13م، 

 https://www.independentarabia.com :الرابــط

)19( )اتهامــات الســتخبارات »الحــرس الثــوري« بـ»اغتصــاب« ســجينات يف زاهــدان(، تقريــر منشــور عــى صحيفــة: )الــرق األوســط( 

بتاريــخ: 11/ 2/ 2023 مـــ. وتشــر منظمــة العفــو الدوليــة إىل أن التعذيــب لإلجبــار عــى االعرتافــات قــد شــمل الرجــال، حيــث تضمــن 

تقريــر املنظمــة مــا نصــه: " ووفًقــا ملــا ذكرتــه مصــادر مطّلعــة، مــارس املحققــون التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة الســيئة بحــق 

الشــباب، مبــا يف ذلــك العنــف الجنــي، إلرغامهــم عــى اإلدالء بـــ )اعرتافــات(؛ فقــد غــرزوا إبــرًا يف األعضــاء التناســلية إلبراهيــم نــاروي 

https:// :ورضبــوا منصــور دهمــرده رضبـًـا مرًحــا لدرجــة أنهــم كــرسوا أســنانه وأنفــه". انظــر: موقــع )منظمــة العفــو الدوليــة(، الرابــط

iran-chilling-execution-spree-with-escalating-use-of-death-penalty-/03/2023/www.amnesty.org/ar/latest/news

/against-persecuted-ethnic-minorities

ــة مــع توّســع االحتجاجــات املناهضــة للنظــام يف جميــع  ــة واالعــرتاف بحقوقهــا القومي )20( )الشــعوب غــر الفارســية تطالــب بالحري

https://www.  :أنحــاء إيــران(، تقريــر مــن إعــداد: رحيــم حميــد وروث رييلجــر، منشــور يف موقــع: )منتــدى فكــرة(، الرابــط

.washingtoninstitute.org

)21( انظــر تقريــرًا بعنــوان: )النظــام اإليــراين يصعــد ضــد إمــام أهــل الســنة يف زاهــدان وصحيفــة املرشــد تصفــه بأنــه "تابــع إلرسائيــل"(، 

https://www.iranintl.com :منشــور عــى موقــع: )إيــران انرتنشــنال(، بتاريــخ : 1/14/ 2023م، الرابــط
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)22( )االنقســامات العرقيــة يف إيــران تغــذي االنتفاضــة(، تقريــر منشــور عــى موقــع: )العــرب نيــوز(، بتاريــخ: 21/ 10/ 2022م، الرابــط: 

/https://alarab.news

 Brenda Shaffer )Iran Is More Than Persia(  :Foreword by Reuel Marc Gerecht   Ethnic Politics in انظــر:   )23(

 the Islamic Republic, FDD PRESS, A division of the FOUNDATION FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES

 2.p,2021  Washington, DC, April

)24( منــى فيــاض: )سياســات إيــران املتهــورة املهــددة لوحدتهــا(، مقالــة منشــورة عــى موقــع : https://www.alhurra.com ، بتاريــخ: 

2/5/ 2023م

)25( حسام الحداد: )أهل السنة يف إيران: التاريخ والواقع واملستقبل(، مرجع سابق.

)26( انظر: فهمي هويدي: )إيران من الداخل(، مرحع سابق، ص  354.

)27( انظــر: )انفصــال أكــراد العــراق وانعكاســاته عــى الــدول اإلقليميــة وعــى أكــراد ســوريا(، ملخــص دراســة أعدتهــا الباحثــة مبركــز 

https://www. :الحــوار العــرىب بواشــنطن )نرسيــن عبــود(، منشــورة عــى موقــع صحيفــة )الــروق(، بتاريــخ: 14/ 10/ 2017م، الرابــط

shorouknews.com

)28( انظر: فهمي هويدي: )إيران من الداخل(، مرجع سابق، ص  354.

)29( يف عــام 2018، بلــغ عــدد الســجناء السياســين مــن األكــراد ـــــ وأكرهــم مــن أتبــاع )املذهــب الســني( ـــــ نحــو 467 ســجيناً كرديــاً 

ــاً اتهمــوا مبحاربــة اللــه وأعــدم 63 منهــم. انظــر: عمــرو أحمــد: )أكــراد إيــران ...  مــن إجــاميل 1152 ســجيناً سياســياً، 93 ســجيناً كردي

احتفــوا بالثــورة ضــد الشــاه وأنكرهــم النظــام الجديــد(، مــن حــوار أجرتــه )اإلندبنــدت عربيــة( مــع مصطفــى هجــري، املســؤول التنفيذي 

https://www.independentarabia.com :للحــزب الدميقراطــي الكردســتاين اإليــراين، منشــور عــى املوقــع بتاريــخ: 2023/2/4م، الرابــط

)30( حسام الحداد: )أهل السنة يف إيران: التاريخ والواقع واملستقبل(، مرجع سابق.

)31( )أهــل الســنة هــم األكريــة يف إيــران خــالل الـــ 20 عاًمــا القادمــة(، تقريــر إيــراين منشــور عــى موقــع: )الشــبكة الوطنيــة الكويتيــة(، 

https://www.nationalkuwait.com :بتاريــخ: 2014/3/8م، الرابط

ــه بإجــراء اســتفتاء عــام عــى نظــام  ــراين، حيــث طالب ــه السياســية الســلمية مــن النظــام اإلي ــد زهــي مطالبات ــد الحمي ــع عب )32( وتاب

الحكــم بحضــور مندوبــن دوليِّــن، وهــي مطالبــة غــر مســبوقة، وجــرأة كبــرة يُبديهــا ســني مــن داخــل إيــران. كــام أنـّـه َحّمــل القائــَد 

األعــى ، خامنئــي ، مســؤوليَة "الُجمعــة الدمويـّـة" يف مدينــة زاهــدان، ومســؤولة التطويــق التــي تســبب فيهــا املحتجــون يف أرجــاء إيــران 

كُلِّهــا. ليَكــون عبــد الحميــد بذلــك قــد انضــّم إىل اإلصــالح يف مناحــي الحيــاة كافــًة..

ــة- ــة املعارضــة الكردي ــران وُمعضل ــرة: إي ــٌف واحــد، وِحســاباٌت كث ــة املســلحة يف: )مل )33( انظــر أهــم األحــزاب، والجامعــات الكردي

اإليرانيــة يف إقليــم كردســتان العــراق(، دراســة مــن إعــداد: فــراس إليــاس، منشــورة عــى موقــع: )مركــز اإلمــارات للسياســات(، بتاريــخ: 

https://epc.ae/ar/details/featured :الرابــط 2022/10/19م، 

)34( انظــر: )10 حــركات عربيــة تناهــض 'االحتــالل الفــاريس' لألحــواز( تقريــر منشــور عــى موقــع: )الحــرة(، بتاريــخ: 9/25/ 2018م، 

..https://www.alhurra.com :الرابــط

)35( )احتجاجــات بلوشســتان.. ثــورة ضــد اإلقصــاء والظلــم(، دراســة مــن إعــداد: بــه زبــان فــاريس، منشــورة عــى موقــع: املعهــد الــدويل 

https://rasanah-iiis.org :للدراســات اإليرانيــة )رصانــة(، بتاريــخ: 5 /10/ 2022م، الرابــط

)36( بختيــار أحمــد صالــح: )األقليــات اإليرانيــة.. ثغــرات تســمح باخــرتاق ورضب األمــن القومــي!(، مقــال منشــور يف صحيفــة :)الــرق 

األوســط(، بتاريــخ 06/ 8/ 2015 مـــ.
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)37( انظــر: )إيــران: األقليــات العرقيــة والدينيــة(، مجموعة حقــوق األقليــات الدوليــة، الرابــط: https://minorityrights.org/country؛ 

iran-s-ethnic-and-/03-12-2019/https://www.bloomberg.com/opinion/articles ، ــرج ــة(، بلوم ــات اإليراني ــكلة األقلي و)مش

https:// ، ــدل إيســت آي ــورة بعــد( ، مي ــه الث ــاذا مل تنت ــران: مل ــة يف إي ــات العرقي religious-minorities-pose-a-threat-to؛ و)األقلي

ــف  ــة: ضع ــات اإليراني www.middleeasteye.net/opinion/iran-ethnic-minorities-movement-revolution-not-over؛ و)األقلي

irans-/01/2021/https://www.usip.org/publications ، ــالم ــدة للس ــات املتح ــد الوالي ــام (، معه ــي للنظ ــكل األمن ــل يف الهي محتم

minorities-potential-weakness-regimes-security

ــط:    ــارس 2022م؛ الراب ــخ: 2 م ــة، بتاري ــو الدولي ــة العف ــع: . منظم ــى موق ــر منشــور ع ــران(، تقري ــوق اإلنســان يف إي )38( انظــر: )حق

https://www.amnesty.org ؛ و)إيــران: الحقــوق الثقافيــة وحقــوق األقليــات العرقيــة والدينيــة(، منشــور عــى موقــع: مجموعــة حقــوق 

ــران(، منشــور عــى  ــة يف إي ــات العرقي ــط: https://minorityrights.org؛ و)املشــاركة السياســية لألقلي ــة )2017(، الراب ــات الدولي األقلي

ــس  ــع: املجل ــى موق ــور ع ــران(، منش ــات يف إي ــط: https://iranian.com؛ و)األقلي ــو 2017م، الراب ــخ: 8 يولي ــراين(، بتاري ــع: )اإلي موق

الوطنــي للمقاومــة اإليرانيــة، )2023م(، الرابــط: https://www.ncr-iran.org؛ و)الحــوار واملصالحــة يف إيــران: دليــل لألفــكار وأفضــل 
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