
  
 ! خامنئي تكشف االضطهاد؟إلى إيران السنة في أهلرسالة 

 
 وآما إيران والقوميات الغير فارسية في األقليات من  اإليراني الموقف إزاءفي 

السنة  أهل صراحة ما نراه هو العكس صحيح ،وان والمساواةيدعون في العدالة 
 بتحسين  مطالبااألخيرة صوتهم اخذ يعلو في الفترة إن خصوصا إيران يف

 السنة في أهلعن طريق نواب  السنة رسالة أهل، ولقد بعث إيران داخل أوضاعهم
 . خامنئيإلىمجلس الشورى 

 لتكشف،أسابيع وجهت منذ والتي الرسالة المكتوبة بلغة دبلوماسية، إنورغم 
 آشف عن إنها إال إيران السنة في أهلالحقيقة عن العديد من المظالم الواقعة على 

 الرسمية من راديو وتلفزيون في التهجم على األعالمذي تقوم به وسائل الدور ال
 .اإليرانية المؤمنين وعقائد السنة مما يؤآد الطابع الطائفي للدولة وأمهاتالصحابة 

 السنة من أهل المأساوية التي تعيشها مناطق األوضاعآما بينت الرسالة جزءًا من 
 15 المادتينتفعيل أهمية إلىعليا، وأشارت  الاإلداريةالبطالة ومنعهم من المناصب 

ال  اللغة العربية وذلك الن اللغة العربية أهمية من الدستور التين تنصان على 19و
 السنة أهل، آما رآزت على تغييب السلطات )!اإلسالميةالجمهورية ( حقها في لتنا

 . يكون علماء السنة هم الذين يتولون شؤونهمأن وأهميةعن عالج مشاآلهم 
 خامنئي اعتراضا على إلى الشورى السنة في المجلس أهلوجاءت رسالة نواب 

،في هذا الكتاب المذآور لقد )آتاب الحقيقة والوحدة في الدين(صدور آتاب باسم 
 لم يشيروا في أنهمعلى الرغم من  الخليفة الثاني ،وإلى واضحة إهانةآانت 

 اعترضوا على ما أنهم إال مضمون هذا الكتاب،إلىرسالتهم بشكل صريح وواضح 
 . السنةألهل إهانةجاء فيه من 

 نعتقد بأن أي شخص في اى إننا: (وخاطب نواب مجلس الشورى خامنئي قائلين
 الشعوب أبناء بين واألحقاد في موقع مسئولية ويساعد على بث الفرقة أومنصب 

 فهدال ي عنصرية،تأثيرات غير مباشرة تحت أو،سواء بطريقة مباشرة إيرانفي 
 القوى الوطنية والوحدة الوطنية وإهدار خالفات المذهبية، البث إالمن وراء ذلك 

  ظهور جيل إلى الدنيئة تؤدي األعمال، وان مثل هذه األعداءوالدينية لصالح 
 الذي يمكن األمرمتعصب، وتزيد من البغض والفرقة بين عناصر الوحدة الوطنية 

 .لدولة حسب تعبير الرسالة تواجه االتي األخطار يزيد من حدة إن
 للمسلمين السنة باعتباره رجل اإلساءة خامنئي لوقف لبسرعة تدخوطالب النواب 

 للجميع أوامره،وان يصدر واإلرشادمكانه توجيه النصح  دين واآبر مسئول با
 وغير الدينية، والتي فضال عن األخالقية غير أعمال للسنة من اإلساءةباعتبار 

 وضرورة  القومي،فنها تتعارض مع مصالح جميع المسلميناألمنآونها تعارض 
 والتلفزيون ، اإلذاعة الجماعية، وخاصة مؤسسة األعالم بتوقيف وسائل يأمر أن

 . السلبيةاألعمالعن مثل هذه 
 صحابة الرسول صلى اهللا وعليه سلم إهانةوذآر النواب في رسالتهم انه فضال عن 

 ترسيخ إلى أيضالنبوية فان ذلك قد يفضى  السنة تخالف السيرة اأهلومعتقدات 



 البطالة فيها، ومنعهم من األحجام وإغفال مناطق السنة إهمال إنالعنصرية، خاصة 
 الدفاع إلى اإلنسان العليا قد يدفع المنظمات الدولية لحقوق اإلداريةتقلد المناصب 

واب  بغير عمد ، ثم حدد النأو سواء آان عمد إيران السنة في أهلعن حقوق 
 :مطالبهم في

  الثقافية واالقتصادية والدينية لمناطقاألوضاع لجنة من قبل خامنئي لبحث إرسال-
 .السنة المعدمة ،واقتراح سبل مواجهة المشكالت الموجودة

 السنة حتى يمكن النظر في أهلتعيين مستشارين ونواب من بين علماء ومفكري -
 .قضايا ومشكالت السنة بشكل مباشر وبدون وسيط

 اى نظرة على إن،ذلك بإيرانعدم التمييز بين السنة والشيعة في المناصب العليا -
 السنة خاصة في المناصب العليا بالسلطة التنفيذية والقضائية أهلعملية توظيف 

 تؤآد هذا األخرى بعض المؤسسات الحكومية أو الجامعات أووالسفارات 
 إيران السنة في أهل مواطنية في الرغم،فلماذا تظل مثل هذه النظرة من عدم الثق

 خدماتهم وإهدار في آافة المجاالت،إمكانياتهمواستمرار عدم االستفادة من 
 .المخلصة للدولة

 نظرا الن إيران الشعوب في أبناء المساواة والعدالة وعدم التفريق بين إتباع-
 على إيران والقوميات الموجودة في األقليات قد آفل حقوق جميع إيرانالدستور 

 إزالةاختالف عقائدهم ومذاهبهم،وآما آفل لهم حرياتهم، ومن هذا المنطلق، تتحتم 
 .آافة العقبات التي تحول دون احترام هذه الحقوق والواجبات

 من نواب السنة في مجلس أنها خاصة جدا،وذلك أهميةوتحمل هذه الرسالة 
،وهم في الغالب من الذين على عالقات جيدة بالسلطات الشيعية اإليرانيالشورى 

 أقلية وآان الشيعة إيران في األآثرية السنة هم أهل، والى عهد قريب آان إيرانفي 
 ، مثل قم وقاشان او آاشان، ونيسابور ، ولما اإليرانيةمحصورة في بعض المدن 

 السنة على أهلبر هجرية اج907 الحكم سنةإلى الصفوى إسماعيلوصل  الشاه 
الموت وآانت وراء هذا الملك قوى شيعية آبرى التشيع حين خيرهم بينه ، وبين 

 مدنا إال السلطة، واللهم إسماعيل شيعية عند استالم الشاه إيرانتحرآه، ولم تكن 
 الشاه المذهب الشيعي مذهبا رسميا فأعلنقليلة ، ومنها قم وآاشان ونيسابور، 

 .في رقاب الذين لم يعلنوا تشيعهم، واعمل السيف إليران
 السنة منذ البداية، أهل منذ عهد الخميني موقفها من اإليرانيةوقد حددت الحكومة 

 اإلسالم دين الدولة إنحين نصت في المادة الثانية عشرة من دستورها على 
 إن،ومع األبد  إلى عشري،وهذه المادة غير قابلة للتغييرىوالمذهب الجعفري االثن

 السنة التي عبرت عنهم بالمذهب الحنفي ، أهل حقوق إلى أشارتة نفسها الماد
 .أصال من حيث الواقع لم تعترف بوجودهم إنها إال، والمالكي، والحنبلي، والشافعي

 ،واعترف اإلسالمية، غير األقلياتوفي الوقت نفسه حفظ الدستور حقوق 
 اإليرانيين إنة عشر  في المادة الثالثدفقد وربوجودها، ومنحها حق العبادة،

الزرادشت واليهود والمسيحيين هم االقليات الدينية الوحيدة المعروفة التي تتمتع 
 السنة وحدهم الذين يتعرضون أهل ىلذلك يبق مراسيمها الدينية، أداءبالحرية في 

 :بشكل مستمر لمضايقات تؤثر على حريتهم في العبادة،ومن هذه المضايقات



 ءمساعدات لبنا ألتقدمقلة المساجد الخاصة بهم،فالدولة  السنة من أهل انييع-
 قامت بهدم مساجدهم آما حصل لمسجد أنها على هذا بل األمرمساجد، ولم يقتصر 

 السنة بسبب خطبة ألهل مسجد بندر لنكه التابع كرجال آذلجزيرة قشم، آما هاجم 
 وقتل فيه عدد  وحاولوا قتله، فحصل صدام مسلح بين الطرفين،إسماعيلي.  دألقاها

 .األشخاصمن 
 عددهم يتجاوز المليون، مع انه يوجد إن مسجد في طهران، بالرغم من دال يوج -

 .اإليرانية جميعها في العاصمة لألقليات عبادة أماآن
 أهل تجهيل إلى تؤدي تعلميه منذ عهد الخميني سياسة اإليرانية وضعت الحكومة -

 بهدم بعض المدارس الدينية التابعة رانيةاإليالسنة وتضليلهم،حيث قامت السلطة 
 المدارس أسماء،آما قامت بتغيير !ألميرآا السنة بحجة القائمين عليها عمالء ألهل

- بكر الصديقأبي على مدرسة أطلقت الشيعية،فقد األسماء إلىالسنية الحكومية 
– على مدرسة عمر بن الخطاب وأطلقت اهللا بهشتي، أيةاسم –رضي اهللا عنه 

مدرسة قنبر ، آما فصلت السلطة عددا آبيرا من مدرسي الدين في –اهللا عنه رضي 
 مكانهم مدرسين وأحلت منهم على الطالب، التأثيرالمدارس السنية، خاصة ذوي 

 السنة، وفرضت تدريس آتب شيعية في المدارس السنية أهلشيعة يدرسون عقيدة 
 .الحكومية

 من سمات النظام،ولو إنهات فردية بل  السنة ليسأهل الممارسات السلبية تجاه إن
 نتيجة ممارسات فردية صادرة عن شواذ إيران السنة في أهلآان الظلم الواقع على 

 الن مثل هذه التصرفات قد تحدث بين الطائفة الواحدة، لكن الذي يحدث األمرلهان 
 أصحابحاليا يتجاوز الممارسات الفردية من حيث التنظيم له، ودعمه من 

،وليدة ظروف ه طارئوأحداثاولو آانت هذه المعاملة مواقف عابرة، القرار،
 الظلم الذي يتعرض له إن يلتمس لها عذر،ويرجى زوالها، غير أنخاصة،المكن 

 . السنة يزداد يوما بعد يوم،وخاب من ظن انه سحابة صيفأهل
 أهل مليون نسمة،ويتوزع معظم 19 إلى 16 ما بين إيران السنة في أهلويقدر عد 

 أو األهواز(نعر بستا – هآرمان شاالسنة في المحافظات الحدودية المختلفة وهي 
 جلستان–خراسان الشرقية -سيستان وبلوشستان-سبندر عبا-،بوشهر)حوازألا
 السنة في طهران وينتمي أهل مليون من حواليتوالش  ورغم وجود -)نآلستا (

بية والترآية والبلوشية  عدة قوميات آالكردية والعرإلىهؤالء المسلمون السنة 
 . الفارسيةإلىوالقليل 
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