
 التنمية ومسألة القوميات يف ايران
 يوسف عزيزي بين طرف

)باشراف املؤلف(ترمجة جابر امحد    

 استجابة للدعوة املوجهة من قبل 2002ارسلت هذا الدراسة يف متوز من عام :كلمة البد منها 
رئاسة مؤسسة  املؤسسة العليا للتعليم والبحث العلمي التابعة ملؤسسة امليزانية والتخطيط اليت تتبع بدورها

فاق التنمية وابعادها آ(  انعقدت ندوة حتت عنوان 2003 مارس 3 -1ويف الفترة . اجلمهورية يف ايران 
و قد جاء انعقاد .  ضمت خنبة من الباحثني واملفكرين االيرانيني،مببادرة من املؤسسة املذكورة) يف ايران 

 اخلمسية الرابعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية هذه الندوة على ضوء املنطلقات الفكرية والنظرية للخطة
.والثقافية للجمهورية االسالمية يف ايران   

التنمية ومسألة " حمورا، كان احد هذه احملاور موضوع 18وقد اشتملت هذه الندوة على ما يقارب ال
من نوعها يف  حبوث؛ وتعتربهذه الندوة هي االوىل 5حيث طرحت يف هذا اجملال " القوميات يف ايران 

لقد مت التحضري هلذا العمل الكبري، مبساع حثيثة من قبل الدكتور حسني .تاريخ اخلطط التنموية االيرانية 
عظيمي ، اال انه ومع االسف الشديد، كان على موعد مع لقاء ربه حيث مل ميهله االجل و رحل عن هذه 

 ويف نفس 2002ستديرة يف ديسمرب وقبيل انعقاد الندوة، عقدت طاولة م. 2003الدنيا يف ابريل 
املؤسسة دعا اليها صديقي الكردي احسان هومشند ضمت جمموعة من خنب ومثقفي ابناء القوميات يف 

ايران، فمثلت انا والسيد نوروز محزي الشعب العريب االهوازي ، كما مثل السيد علي رضا صرايف 
ي كل من السادة احسان هومشند وحممد علي جواد هيئت االتراك االذريني ، ومثل الشعب الكردالسيد و

وقد حتدث كل منا حول املسائل . سلطاين، ومثل الشعب البلوشي السيد عبد العزيز دوليت خبشان
االقتصادية واالجتماعية اليت ختص شعبه، ومن املقرر وكما قال السيد احسان هومشند ستنشر هذه 

. رسيةاالحاديث يف املستقبل يف كتاب مستقل باللغة الفا  

ولكن قبل الدخول يف املوضوع املذكور، ارى من الضروري ان اتطرق اىل الظاهرة املخيفة واخلطرة 
 ويف هذا اجملال البد ان اشري اىل احصائيات ذكرها السيد رمحاين حمافظ ؛للمركزة يف العاصمة طهران

من % 20ان  : " حيث قال22/5/2003 بتاريخعاصمة طهران و نشرت يف جريدة مهشهري االيرانية 
سكان ايران يقيمون يف طهران، واستنادا اىل االحصائيات املوجودة يتوقع ان يتجاوز سكان العاصمة يف 



من جمموع صناعات البالد % 35 مليون نسمة ، يف حني حتتوي العاصمة حاليا على 14 حنو 2021عام 
من طلبة البالد % 20 والتأمني االجتماعي والبنوك،مؤسسات من املواصالت املؤمنة و% 80، و

من طالب الدراسات % 83من الكادر املتخصص، و% 90من طالب اجلامعات، و% 40ومعلميها، و
.من االخصائيني % 86العليا و  

ومبالحظة هذا االحصاء واالحصائيات اليت سنأيت على ذكرها الحقا سنالحظ التفاوت والبون الشاسع بني 
و مناطق القوميات من جهة افظات من جهة و بني ساير احمل) مةاملدللة و املدعو( احملافظات طهران و
  . اخري

 املقدمة

و " التنمية"جيب ان نقدم تعريفا ملصطلحي " التنمية و مسألة القوميات يف ايران" قبل ان نبحث حول  
 ويعرف .وهي ذات ارومة عربيةبالفارسية " توسعة" مفردة هناك" التنمية"مصطلح فمقابل ". القومية"
فهوم التنمية بشكل جيد، بعد املصطلح الذي يايت بعده، كامنا نقول التنمية االقتصادية او التنمية م

.السياسية او التنمية الثقافية والتنمية االجتماعية   

خلق (والشعب ) ملت بالفارسية(اما فيما يتعلق مبفهوم القومية ، ميكن القول ان مصطلحات مثل االمة 
 بعد قيام ثورة ،قد دخلت القاموس السياسي واالقتصادي االيراين) قوميت بالفارسية(و القومية ) بالفارسية

.الدستور يف ايران اوائل القرن املاضي  

   .و يعترف الدستور االيراين بالتعددية القومية يف البالد ويصرح بذلك و بضرورة املساواة والتكافؤ بينها 

 التاريخ، ان تكون هذه البالد عرب ومل نالحظ  عديدة؛لشعوبكانت ايران منذ العهود القدمية ، موطنا و  
. موحد اللغة والثقافة اطالقا،، قد سكنت من قبل قومية او شعب مبفرده  

ويعيش اليوم يف ايران اضافة اىل الفرس قوميات اخرى، كاالتراك االذريني، واالكراد، والعرب، والبلوش، 
. ايرانليني يف االصوالتركمان، حيث يعدون من املواطنيني  

 العوامل املشتركة املكونة ا تشتمل عليهذه اجملاميع االنسانية بالقومية او الشعب ، الهنكل من انين امسي 
اال اننا لدينا يف . ية املشتركةنفسان اللغة ، واجلغرافية ، والتاريخ ، والثقافة واخلصائص ال:يللقومية وه

 وقد تفتقد اىل عامل او عدة ؛ها مجيع العوامل املكونة للقوميةايران جماميع انسانية اخرى ، ال تنطبق علي



 ، ني ، والتالشيني ، والبختيارينير ، واللكيوعوامل من العوامل املكونة للقومية، كما هو احلال بالنسبة لل
 فارسية هذه اجملاميع ، خالفا للمجاميع االوىل، ليس هلم لغة مميزة عن اللغة ال.ني ، واملازندرانينيوالكيلكي

، وان كان  او الكردية ويف احلقيقة تعترب لغتهم هلجة من هلجات اللغة الفارسيةاو اللغات االيرانية االخري؛
 ولكن ما ؛ لغة، شبهبعض الباحثني يف شؤون اللغة يعتربون الليكية او الكيلكية وبسبب قواعدها اللغوية

منا اخلصائص الثقافية اخلاصة هبم وان بعض من هذه مييز هذه اجملاميع االنسانية، ليس حديثهم او هلجتهم، وا
.اجملاميع ، هلا كذلك يف داخلها تارخيها وجغرافيتها املشتركة اخلاصة هبا  

. االوىل وب، لكي اميزها عن الشع"قوم"االقوام و مفرده انين اميل اىل تسمية هذه اجلماعات ب  

، والزرادشتيني ، واالشوريني ، والكلدانيني ، كما تعيش يف ايران اقليات دينية ، كالصابئة ، واليهود 
،  ايضا اقليات قومية هي وبعض االقليات الدينية.ة مسيحييهاالخرية  واالقليات الدينية الثالث ؛واالرمن 

مثل االرمن الذين ينتمون اىل القومية االرمنية ، او الصابئة املندائيني الذين ينتمون اىل القومية العربية يف 
. و هم من اتباع النيب حييي بن ذكريا/  االهواز/خوزستان   

 من اكثرية شيعية واقلية سنية، - االسالمية– تتكون ايران من الناحية الدينية ،باالضافة اىل ما ورد 
الكراد والبلوش والتركمان و لفُرس وا خمتلف القوميات االيرانية ، كابنياملذهب السين يوجد معتنقي و

. وبعضا من العرب  

 ية حيث يلعبيرانال ا االمة- الدولة  الشك فيه، ان هذا التنوع القومي والثقايف ، كله موجود يف اطارومما
.شعوب و االقوامالهذه دورا هاما يف الوحدة املعنوية لكل “ االيراين” و“االسالمي”ن العامال   

لك ان هذه القوميات وعندما نتطرق اىل ذكر املناطق اجلغرافية ملختلف القوميات يف ايران، اليعين ذ
فمن الناحية اجلغرافية يسكن الفرس يف احملافظات املركزية والشرقية، . ن احملافظات االيرانية االخرى قطالت

 واالتراك القشقائيني يف حمافظة ، اذرباجيان الشرقية والغربية واردبيل وزجنانظاتو االتراك االذريني يف حماف
ن واذرباجيان الغربية وكرمنشاه وايالم ، و العرب يف حمافظات فارس ، واالكراد يف حمافظات كردستا

  و ايالم /االهواز/خوزستان

 حمافظة سيستان وبلوشستان، والتركمان يف ،ن البلوشقط كما يالشمالية للخليج؛وانئ  اجلزائر و املو
.لستان غوحمافظة   



التخطيط امليزانية وة ؤسس مهتتملكربى،  اهنا املرة االوىل يف تاريخ اخلطط التنموية االيرانية اوبالتاكيد
 الرابعة للتنمية االقتصادية  اخلمسيةلمساعدة يف وضع برنامج اخلطةو ذلك ل“اتالتنمية و القومي”وضوعمب

 ه مت جتاهل، النن نرحب حنن ابناء القوميات غري الفارسية بذلك جيب ااذ. االجتماعية والثقافية يف البالد
  .مثل هذه املسالة حىت االن

اهلوة االجتماعية  "هامة ك ترتبط ارتباطا وثيقا مبواضيع “التنمية والقوميات يف ايران ” ان مقولةيقةقيف احلو 
الثقافية ، و كما ان ابعاد التنمية االقتصادية ، ؛"النظام العاملي " و " االقليميو التوازن التنمية "و" والفقر

ض ارتباطا جدليا الميكن وجود واحدة مبعزل عن االخرى االجتماعية ، والسياسية ترتبط مع بعضها البعو  

ردم اهلوة التنمية املتوازنة ومرهون ب علي املستوي الوطين اي تعريف اطلقناه على التنمية فان جناحها
ساير القوميات بني ة وهيمن امل الفارسيةبني القوميةاي  بني املركز و االطراف  يف ايرانة حالياقائمال
اضعاف الوحدة لتفتت و ها، حيمل يف طياته اناهل مثل هذه االمور، او السكوت ع وان جت؛خرىاال

 فهذا حتدي اساسي تواجهه . وهذا موضوع على غاية االمهية، جيب اخذه بعني االعتبار يف ايران ؛الوطنية
 ركزنا ولعامل  يف االنظام العاملي اجلديد، واالحداث السياسية املتسارعةالبالد حيث اذا نظرنا اليه يف سياق 

تركية  ويف بلدان اجلوار كالعراقعلي حتديات القوي االجنبية و التطورات السياسية و الثقافية للقوميات   

. الوصول ايل آفاق واضحة للتنمية يف ايران باكستان واهلند ميكننا وافغانستان و روسية و   

  يف ايراناتالقوميلالتكافؤ بني ا

 الثورة تلك كان ل، حيث اوائل القرن املاضي،ا بعد انتصار ثورة الدستورعربت مسألة القوميات عن ذاهت
للثورة “ االيراين”ومعين الوجه الوطين هنا الوجه. لوجه الوطين والوجه الدميقراطيا: وجهان اساسيان

 ان ينكر الدور اهلام والفعال لالتراك األذريني، شخص النه الميكن الي ؛“الفارسي القومي”وليس 
 املتطرفة بذلت القومية الفارسيةالجتاهات ا اال ان التيارات وقيام ثورة الدستور؛اريني، واالرمن يف والبختي

 ؛ بالطابع الفارسي، وان تضع املفهوم الفارسي بدال عن املفهوم االيراين“الوطنية”جهودا حثيثة لطبع مقولة 
 ذات الرتعة الشوفينية الفارسية –، وصول رضاشاه االمر الذي اسفر عنه يف هناية املطاف وبدعم خارجي

 و القوميني الفُرس ايت - ذات النفوذ الواسع انذاك–فالتواطؤ بني االستعمار الربيطاين .  ايل السلطة–
 و 1920برضاشاه ايل احلكم حيث وطد سلطته املطلقة علي ايران اثر عملية انقالبية مت تدشينها عام 

. لي البالد عندما توج نفسه ملكا ع1925اكتملت عام   



 ادى ، وملا حيمله من خصوصية دميقراطية)ثورة املشروطية(اماالوجه املعادي لالستبداد لثورة الدستور
 ايراين متت دستوراول يف ) الالمركزية (  الواليات واالياالت فقرةاىل ادخال وجبهود االذرباجيانيني 

 ان رضاشاه مجد قيقةويف احل. هلوي اطالقاة مل تر النور يف العهد البلفقر هذه ا؛ لكن1908صياغته عام 
هي قراطي لثورة الدستور وحصر الوجه الوطين بقومية واحدة ولغة واحدة بشكل تام الوجه الدمي

.الفارسية  

اليت قام هبا نظام رضا شاه االستبدادي )  الدولة –يف اطار االمة ( فقد متت عملية تكوين الدولة القومية  
مع الثقايف و السياسي للشعوب غري الفارسية حيث كانت احملصلة جمتمع ايراين متت بفعل التنكيل و الق

حيت وبعد قيام الثورة االسالمية يف . رازح حتت ربقة االستبداد و حمكوم بالالتكافؤ بني القوميات االيرانية
صل يف  عدم التكافؤ بالرغم من التحسن الطفيف الذي ح  التزال هذه القوميات تعاين من1979فرباير 

.هذا اجملال         

، بعد ثورة الدستور و اثناء احلركة من اجل حقوقهم املشروعةواستمرت جهود النخبة من ابناء القوميات 
وكانت مثرة هذه .  الثورة االسالمية يف ايران وقبل و بعد قيام) 1953 -1941(  االصالحية الوطنية

 يف 48 و19 و15ي املواد وهالقوميات ذلك املواد اخلاصة بكواحمللية اجلهود وضع املواد املتعلقة باجملالس 
تشمل مجيع املناطق االيرانية، احمللية  س ل ان املواد املتعلقة باجملا، طبعا.دستور اجلمهورية االسالمية االيرانية

اد  اىل اجي، وتستطيع هذه املواد، يف حال تنفيذها. املواد الثالث االنفة الذكر ختص القوميات انيف حني
ية املناسبة لنجاح عملية التنمية يف املناطق غري الفارسية، اال ان هذه املواد امامل تنفذ او اهنا تشوهبا لفاخل

.بعض النواقص   

) غري الفارسية(املسيطرة و بني ساير القوميات االيرانية ) الفارسية(ان عدم اجياد تنمية متوازنة بني القومية 
نتيجة هذا االضطهاد  كان و. ي اليت تكمن جذوره يف االضطهاد القومي القومتكافؤيعود مرده اىل الال

الفارسي و ليس التعددي االيراين، حيث كانت   االمة احلديثة مبفهومها االحادي -لعملية تكوين الدولة 
. هذه العملية مشفوعة بالقمع والعنف ضد القوميات غري الفارسية و ذلك علي يد الشاه رضا البهلوي

ت ظروف ذاتية بني القوميات غري الفارسية كرد فعل علي االضطهاد القومي خالل االعوام وقد تكون
 السبعني املاضية 

.و ذلك من خالل وعي الشعوب االيرانية حبقوقهم القومية  



 واالقتصادية، ذهبية واملو فاحشا، يشمل خمتلف املناحي الثقافية،  هذه احيانا شكالالتكافؤوتتخذ سياسة ال
 حقوقيا علنيا يف القوانيني االساسية تخذ شكالتمل سياسة  الههذت  وان كان؛ية والسياسيةاالجتماع

 كعرب و كقوميات غري –وهذا يعين اننا . عمل بشكل خفي و من خلف الكواليسها توالعادية، لكن
ولة كن لدينا دتومل ) االبارتيد ( من سياسة الفصل العنصري يف الظاهر  نكن نعاين  مل-فارسية اخري

ة ، هيمنامل الفارسية القوميةاساسا هي دولة  املاضية كانت الدولة ةخالل العقود الثمانيو عنصرية، لكن 
. يف ايران القوميتكافؤنتاج الالعادة اايؤدي دائما ايل  كان التخطيط الذي يتم من قبل احلكومة حيث  

فلذلك  على شكل متايز يف اعطاء الفرص، التمايز بني القومية املسيطرة وساير القوميات االيرانية،يتجلي  
. و احلقوقجيب ان يكون مساواة يف منح الفرصبينها ن اي نوع من املساواة ا  

 يف حقوق املواطنة ، كافؤ االول الت:البعض عند حديثه عن مسألة القوميات، ميزج بني حبثني حقوقيني
. القومية– يف احلقوق اجلماعية كافؤواالخرالت  

 يف تعاملهم مع السلطة حبقهم يف  يطالبون-رس  اوغري فُا كانوارسفُ – ان مجيع االيرانيني  فيهالشكمما  
التراك االذرييني واالكراد والعرب والتركمان ميلك احقوقهم الفردية، لكن اي املواطنة حقوق  يف كافؤالت

واطنة الفردية هي حقوقا اخري عالوه علي حقوق امل  غري فارسية  باعتبارهم مجاعات قوميةووالبلوش 
واملؤسسات املتحدة كد ميثاق االمم يؤحيث ) الوطنية ( احلقوق القومية عرف باسم  تحقوق مجاعية،

 قوقاص حب وان اخر بيان من هذا النوع هو البيان اخل. صراحة على هذه احلقوقااالخرى املرتبطة هب
 وقد جاء يف ؛1992مم املتحدة يف ايلول  القومية والدينية الصادر عن اجلمعية العامة هليئية االاالقليات

:املادة االوىل منه مايلي   

ن جيب على كل بلد وضمن حدوده ان يصون وجود االقليات واهلويات القومية او العرقية، وكذلك ا”
الظروف اليت من شاهنا ان تضمن وتدعم هذه هيء الدينية و اللغوية وان يو فظ على هويتهم الثقافية احي

.“اهلوية   

قد تضمن الدستورااليراين، كذلك صراحة هذه املسالة وادرجها يف املواد اليت تطرقنا هلا سابقا اال ان هذه ل
.املواد مل تنفذ بشكل كامل   

 للسلطة ةالرئيسيباملفاصل ة اليت متسك هيمنالقومية املبينها وبني تجلى حقوق القوميات يف التعامل تو
.دالسياسية واالقتصادية والثقافية للبال  



سياسية واجتماعية و  كل اقتصاديةاويتضح من خالل هذا الطرح ان مجيع املواطنني االيرانيني يواجهون مش
مشتركة وهم يبحثون عرب خمتلف الطرق الجياد حل هلا وهذا ما تسعى اليه اخلطة الرابعة للتنمية حيث 

ث املطروحة يف هذه الندوة وهو ما يشكل عناوبن كربى للبحو. املشاكل املسائل و  مثل هذهسعي حللت
التنمية والتوازن "و "التنمية والقوميات "اال ان التاكيد اخلاص على موضوع .  حبثا 18والبالغة عددها 

.هلا خصوصيتها ومشاكلها اخلاصة هبا يف ايران  ان القوميات ظهري" االقليمي   

لى اساس قومي وليس جغرايف او لتنمية يف ايران عنا ميكن ان نرسم الرسم البياين لمن وجهة نظري ان
:على النحو اآليتوذلك اقليمي   

). الشعوب(  االسفل  يف-) االقوام (وسط يف ال –) ة هيمنالقومية امل( يف املركز   

 تقع القومية السائدة حيت االن و اخلاصة بالتنمية الثقافية و االقتصادية و االجتماعية ويف مثل هذه احلالة
مثل الكيلكية و اللور و البختيارية القمة، تليها االقوام  املسيطرة يف الفارسية  

مثل الترك والكرد و العرب و البلوش الشعوب يف النهاية تقع يف الوسط، و و املازندرانية   

ذا الوضع خالل العقود الثماين قد ابتلينا هب و.هذا الرسم البياينيف اسفل و التركمان وهم يف احلقيقة 
. النزال نعاين منهحيث اىل السلطة وحىت الوقت الراهن خان البهلوي رضا اي منذ وصول،االخرية  

؛ فمثال هناك فرق بني مشاكل كل هذه القوميات ليست متشابه وامنا هناك فوارق فيما بينهااان مشكما  
  .القوميه البلوشية و القومية التركية االذرية

الثقايفتمييز ال  

 

ي او التمايز الوطين ، الن الثقافة تضم م الذي يتجلى فيه االضطهاد القولعل اجملال الثقايف من اهم اجملاالت
العادات والتقاليد اليت تراث، والواالدب ، واملذهب، والدين ، وحتت لواءها مقوالت هامة مثل اللغة ، 

.تتميز هبا كل قومية  

 اال انه ومع  االيرانية؛واليضاح هذا التمايز وابرازه نرى انفسنا حباجة الحصاء سكان الشعوب والقوميات
. االسف مل يتوفر لدينا اي احصاء رمسي او حكومي يف هذا اجملال  



:بني لنا النسب على النحو التايلتاما االحصائيات غري الرمسية   

%35-33االتراك االذريون    

%10االكراد   

%5العرب   

%2،5 شالبلو  

 التركمان %2،5

%55-53اجملموع   

رية واللهجات اللالقوام املتحدثة باللغات و نهم او اء الفرس مااما االخرون سو   

%47 – 45 املازندرانية وغريها فيشكلون قرابة و الكيلكية و اللكية  و البختياريةو  

ومبا انه من املقرر ان تدرس هذه البحوث يف اطار دستور اجلمهورية االسالمية احلايل فانين لن اتطرق اىل 
،  وبني اتباع املذهب الرمسي من سكان ايران% 15-10 الذين يشكلون بني اهل السنة املذهيبيزيالتم

 التنمية غري ساعد علي ان تكوناالمر الذي ؛ على مواد مت نقضها يف اطار نفس الدستورفقط كد ؤاحيث 
 من 15ة فقرقد اكدت الو.  من جهة اخريوغري الفارسيةمن جهة موزونة بني سكان املناطق الفارسية 

:ة االسالمية على مايلي دستور اجلمهوري  

لكتابة و الوثائق  ا وجيب ان تكون؛تكون اللغة والكتابة الرمسية والعامة للشعب االيراين هي الفارسية” 
وجيوز استعمال اللغات احمللية والقومية االخرى ؛ سالت واملتون الرمسية والكتب الدراسية هبذه اللغةاواملر

".  آداهبا يف املدارس اىل جنب اللغة الفارسيةمة ، وتدريسيف جمال الصحافة ووسائل االعالم العا
 يف البداية خالفا لوجهة نظر اولئك. ويف املمارسة فقد مت تنفيذ هذه املادة بشكل ناقص ومتحيز        .

ن ان ووينواملادة    بعدم اجبار احلكومة لتنفيذ هذه" جيوز" لفظ تفسريالذين يريدون القوميون الفرس 
دستور (  ايراين دستوراول يف ) الالمركزية (“ جمالس الواليات واالياالت” كمصري مادة اهجيعلوا مصري

 تتعهد الدولة بشكل تام مبهمة – دون استثناء – جيب ان نقول، انه يف مجيع بلدان العامل )ةياملشروطثورة 
يف اوقات السلم واحلرب  التاريخ و عرب غري الفرس سامهوا ونيوظيفة التربية والتعليم ومبا ان االيراني



من ف، وهم اليوم يدفعون ضرائبهم بشكل متواصل، ته وسياد الوطنامواهلم وانفسهم دفاعا عن استقاللب
.حقهم على الدولة ان تنفذ هذه املادة بشكل كامل  

  او بعدها ، فانه باالضافة اىل وجود فرع للغة االرمنية يف بعض االسالميةوكما الحظنا سواءا قبل الثورة
حيث يدرسون لغتهم وتعاليمهم الدينية يف مدارسهم باللغة االرمنية يف ايران واطنني االرمن املاجلامعات فان 

االقلية االرمنية وهي ومثلما تفعل احلكومة هذا العمل جتاه .  التربية التعليم وذا العمل بواسطة وزارةيتم ه
  .غري الفارسيةر القوميات االيرانية ئاه ساجتفعليها ايضا ان تفعل نفس الشيء  دينية –اقلية قومية 

 و اداهبا يف املرحلة االبتدائية واىل جانب اللغة الفارسية امر  غري الفارسيةيعترب تدريس لغة القوميات
 او عمدا  كان سهوا–  ضروري للغاية، وان التأخري يف تنفيذ هذه املادة اوتعليقها منذ ما يقارب الربع قرن

.ة اىل عواقب قضائية وجزائية كوم ميكن ان يعرض احل-  

 يتركون دراستهم يف املرحلة  االهوازينيمن الطالب العرب% 33استنادا اىل املعطيات املتوفرة لدينا ان و 
منهم يف املرحلة الثانوبة وحسب رأيي ان % 70-60منهم يف املرحلة االعدادية ، و% 50االبتدائية ، و

. االيراين من الدستور15دة ال عدم تنفيذ املا هو هذه الظاهرةسبب  

 تفتقد اىل وجود املدارس /االهواز/ يف حمافظة خوزستان كما ان الغالبية العظمى من مناطق الريف العريب
وان هذا الوضع ليس افضل . االبتدائية ، ناهيك عن النقص املتزايد يف جمال املدارس االعدادية والثانوية

 للعام  احلكومية طالب جامعي يدرسون يف جامعة االهواز30000 فمن بني ؛منه على املستوىاجلامعي
من % 66وهذا يعين ان .  طالب منهم من العرب 2000 هناك مايقارب ال2001 -2000الدراسي 

من املقاعد الدراسية يف اكرب جامعة يف حمافظتهم، وان هذه % 6،6 يشغلون  االهوازينياملواطنني العرب
. بكثري مما عليه علي مستوي احملافظةقلالنسبة على مستوى البالد هي ا  

 هناك اربعة  2003 -2002واستنادا اىل بعض االحصائيات املتوفرة لدينا انه يف العام الدراسي لعام 
 طالب منهم من 6000 االيرانية ، ميكن القول ان هناك  و املعاهدماليني طالب يدرسون يف اجلامعات

 تصل - حصة العرب االهوازيني–من كل سكان البالد % 5الالعرب االهوازيني ، وهذا يعين ان حصة 
ان من بني كل %) 15،0( و تعين النسبة املذكورة .دمن حجم كل التعليم اجلامعي يف البال%15،0اىل 

. طالبا منهم من العرب االهوازيني 15 طالب ايراين هناك 10000  

 و ، النائب السابق يف الربملان خبشانواستنادا اىل االحصاء الذي كشف عنه السيد عبد العزيز دوليت
اواخر لتعليم والبحث العلمي املنعقد يف لاملستشار احلايل لوزير التربية والتعليم يف احتماع املؤسسة العليا 



 1977 يف العام –بلوشستان  عاصمة حمافظة –زاهدان انه كان يدرس يف جامعة  2001ديسمرب 
 20 اىل 2003 -2002صل هذا العدد يف العام الدراسي طالب بلوش ، وقد و) 9(مايقارب التسعة 

 واستنادا اىل هذه ؛ مليون نسمة2 غلبواستنادا اىل تصرحياته ان عدد السكان البلوش يف ايران ي. طالب 
 طالب 200التصاريح اذا اعتربنا ان عدد الطالب اجلامعيني البلوش يف مجيع اجلامعات االيرانية يصل اىل 

 مليون طالب جامعي ايراين تصل 4 احلالة تكون حصة البلوش من بني جامعي، يف مثل هذه
طالب  5 طالب جامعي ايراين هناك 10000 طالب جامعي وهذا يعين ان من بني كل %0،005     ايل

. من جمموع سكان ايران% 3 واليفوتنا القول ان البلوش يشكلون ؛منهم من البلوش  

واذا قسنا نسبة الطالب اجلامعيني العرب والبلوش مع النسبة الكلية الذي اعلن عنها مصطفى معني وزير 
 ان نسبة الوزيرلقد قال . نستنج اختالفا ومتايزا فاحشا  5/2/2002فتاب يزد املؤرخة يف آالعلوم جلريدة 

 وهذا يعين ان االبا جامعي ط2500من سكان ايران تصل اىل سمة  ن100000الطالب اجلامعيني ازاء كل 
.الغالبية العظمى من الطالب اجلامعيني هم من الفرس   

من شأنه ان يثري احلساسيات نفسها  من الدستور بني القوميات غري الفارسية 15ان التمييز يف تنفيذ املادة 
 بالصدور واذا  فارسية–، مسح فقط لشهرية واحدة عربية ات فعلى سبيل املثال يف جمال صحافة القوميه؛بين

ميكن القول ان هناك / االهواز /استثنينا الصحافة الفارسية العامة وهي توزع بكثرة يف حمافظة خوزستان
 وخالل السنوات الثالث املاضية مسح . صحيفة وجريدة فارسية تطبع وتوزع يف هذه احملافظة15ارب قماي

ة سبوعيالعلم ان صاحب امتياز هذه اال فارسية و اخرى اسبوعية بالصدور، مع –لصحيفة شهرية عربية 
ليس عربيا وقد خصص مساحات قليلة من صفحات صحيفته للغة العربية، من هنا فان وجود دوريتان 

الكثر من ثالث مليون عريب اهوازي يبني لنا مدى التمييز القومي يف منح التراخيص يف اصدار الصحف 
 صحيفة وجريدة فارسية تطبع 15اكثر من  واليوم هناك  /.االهواز/ حمافظة خوزستان باللغة العربية يف 

 فارسي وبذلك يصل جمموع مايصدر من - اثنتان منها تصدر مناصفة عريب،وتنشر وتوزع يف هذه احملافظة
 فاننا يف الواقع ، فارسي–عريب بشكل ومبا اثنتان منهما وكما قلنا تصدر مناصفة . 17صحف اكثر من 

  الصحف صحيفة فارسية واذا قسمنا16 صحيفة عربية واحدة و)االهواز (لدينا يف حمافظة خوزستان
: حنصل على النتائج التالية) غري عريب  مليون 1،5 عريب ويني مال3(  مليون من السكان 4،5    على  

. من الصحافة احمللية% 6تساوي ) االهواز(يف حمافظة خوزستان ) عربال(من السكان % 66حصة    

.من الصحافة احمللية% 94تساوي يف احملافظة ) غريعرب  ( من السكان% 34حصة    



املوزعة يف احملافظة يف هذه االحصائية ، فانه يف  الصادرة يف طهران و و اذا ادخلنا الصحافة االيرانية العامة
 اىل اقل –اللغة العربية –ر الصحف بلغة االم ااحلقيقة تصل حصة الشعب العريب االهوازي من حق اصد

%. 0،5ي حنو  ا%6من   

/ االهواز / خوزستانحمافظة  يف عالملدى االدارة العامة لال ) 2002 عام (ويوجد يف الوقت احلاضر  
 طلبا للحصول على امتياز الصدار صحف عربية او عربية 30 اكثر من عالم يف طهرانوكذلك وزارة اال

.  فارسية اال انه مل تتم املوافقة على هذه الطلبات حىت االن–  

 ومنهم – اوامر وتوصيات اليستطيع مبوجبها املواطنيني من غري الفرس حوال الشخصية،دى دوائر االول
 تسمية اطفاهلم اال بامساء فارسية، ومنعوا من اطالق امساء لغة االم على اطفاهلم، وان -العرب االهوازيني 

يز القومي يمنوذج واضح للتم ولعل هذا ؛ة للمواطنينيعديد واوجد مشكالت اعوامهذا القانون ينفذ منذ 
ومتتد هذه السياسة لتشمل الكتب . وجتاهل متعمد النتهاك احلق االنساين للقوميات غري الفارسية يف ايران 

نصوصا مترافقة بتحقري  -التارخيية منها واالدبية  -املدرسية ايضا حيث نصادف احيانا يف هذه الكتب 
 ان االستفادة من كتابات شخصيات فكرية والشك. ة والعربيةواهانت القوميات وخباصة القوميتني التركي

وادبية معروفة بعدائها هلاتني القوميتني يف الكتب املدرسية، من شأنه ان يؤجج االحقاد والعدواة واحلزازاة 
 وهذا االمر ينطبق ؛االمر الذي يتطلب من وزارة التربية والتعليم التدقيق يف مثل هذه االمور. القومية 

 و كما ان بعض الصحف .الكتب غري املدرسية اليت تسمح وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي بنشرهاعلى 
  الثقافية  والكتب التارخيية

 مملوء املاضية  80 االعوام الة خاللهيمن عام خطاب القومية املشكل الروايات االدبية وبو السياسية و
.من مثل هذه التعاليم الفاشية واملعادية للعرب   

. كما ان االذاعة والتلفزيون تبث احيانا برامج من شاهنا اثارة احلساسية لدى االكراد واالتراك والعرب 
  همالروائيني واملؤرخني الفرس البارزين،و من الشعراء % 90-80 يتنب لنا ان بني بسيطويف احصاء 

ونشاهد مثل هذا النهج .  تقافتهم معادين للعرب و حيقروهنم يف مؤلفاهتم االدبية والتارخيية ويتطاولون على
 ، و فروغي، و حممد عليخوند زادهآ مريزا فتحعلي ، وفوبوضوح يف املؤلفات املعاصرة كمؤلفات طالب

و سعيد نفيسي، وملك الشعراء هبار، و هبروز،  اهللاذبيحو فره وشي، ، و عشقي، و مريزادهحممود افشار
 هم نصيب البتة قد منحوا االتراك االذريني ايضاو.  اخوان ثالث وغريهموصادق هدايت ،وزرين كوب، 

.من هذا اخلطاب العنصري   



 قد خصص مدة قصرية جدا من براجمه للبث - احملتكر من قبل الدولة -اما البث االذاعي والتلفزيوين  
 فعلى سبيل املثال فيما يتعلق بالعرب االهوازيني خصص نصف اىل ساعة ات غري الفارسية؛بلغات القومي

 لغات هذه القوميات همن براجمه للبث باللغة العربية وقد نظمت هذه الربامج بطريقة تظهر فيواحدة 
 اكثر وضوحا و ان تصل هلذه  هذا الربنامجكونيبشكل مشوه يف حني واستنادا للقانون جيب ان 

. القوميات بلغة ادبية افضل  

 حمافظةجد يف البث التلفزيوين لتلفزيون ن حىت من نصف الساعة هذه، واليوواما البلوش فاهنم حمروم 
.بلوشستان ، اي خربعن اللغة البلوشية   

وتصدق النسبة اليت حتدثت فيها عن الصحافة اىل حد كبري على نشر الكتاب وعدد املكتبات العربية وغري 
ايران واليت  على سبيل املثال يف مدينة االهواز وهي سادس مدينة من حيث االمهية يف .العربية يف احملافظة

 ؛من جمموع سكاهنا،مل يعطى اي ترخيص الي ناشر لفتح دار للنشر باللغة العربية% 70يشكل العرب 
يف حني .  الصدار كتبهم  او طهران قميتاالمر الذي يضطر فيه الشعراء والكتاب العرب الذهاب اىل مدين

لعشرات من دور النشر واملكتبات وليس يف مدينة االهواز فحسب، ا) االهواز( حمافظة خوزستان تنشط يف
. الفارسية  

اىل حصول الكاتب على فقط يعود  االهوازي ان ذكر بعض من االمثال والنسب حول الشعب العريب 
. االحصائيات املتوفرة حول هذه القومية  

من سكان % 55 حنوان نتيجة مفادها  نستطيع ان نتوصل اىل  بسيطاننا ومن خالل احصاء سريع و 
من صحف البالد بلغاهتم القومية وهذه النسبة بالترتيب تقع يف % 5 حنويصدرون )  غري الفرس (يران ا

. تقريبااما حصة البلوش يف هذا اجملال فهي الشئ . اختيار االتراك اآلذريني ، االكراد، العرب والتركمان 
صحف البالد ، من % 95ميتلكون ) الفرس ( من سكان البالد % 45و بعبارة اخرى ميكن القول ان 

علي االجهزة وهذا االمر يصدق   

مع العلم ان صحافة القوميات هي املنفذ الثقايف و السياسي . و املؤسسات والقوي البشرية املتخصصة
. 1997الوحيد اليت انفتح هلذه القوميات بعد ان اصبح خامتي رئيسا للجمهورية يف ايران عام   

لقوميات كاقامة احلفالت االخري لة يثقافالاالت اجمل يف خمتلف  ايضاقائمانين اعتقد جازما ان هذا التمايز  
). السي دي (  املضغوطة قراص االشرطة التسجيلية واالو نشرالكتاب و السينماء و املسرح واملوسيقية 

 ان القسم االعظم من مسؤويل قيقة ويف احل؛ونشاهد هذا التمييز القومي يف عملية االهتمام بصيانة التراث



يعتقدون ان التراث الوطين االيراين اليشمل التراث يف وزارة الثقافة و االرشاد االيرانية ه الدائرة هذ
وان اكرب مظاهر هذا التخريب هو االساءة اىل قصر الشيخ . الوطين والتارخيي للقوميات غري الفارسية

 القصر اوائل  متر يف االهواز، حيث سوي هذا24 شارع نادري و شارع مفرق خزعل الواقع يف 
كما ان قصره الرئيسي يف .  لنقل الركاباملدينةالتسعينات مع التراب وحول اىل موقف لشركة باصات 

  .مهمل وآيل علي الدمار) خورمشهر( احملمرة  مدينةمنطقة الفيلية يف

اب  اقل االمكانات الثقافية والفنية يف متناول الشعراء والكت)االهواز(خوزستان حمافظة ويضعون يف 
 عاما من عمر اجلمهورية االسالمية االيرانية نراها 23 وكمثال لو راجعنا ؛واجملاميع الفنية والثقافية العربية

 يف اضخم القاعات يف طهران ومل توجه للقوميات و احملافظاتقد اقامت العديد من املهرجانات املوسيقية 
، يف حني دعيت هلذا املهرجانات حسبواحدة فالدعوة اىل الفرق املوسيقية العربية يف خوزستان اال مرة 

فرق موسيقية قومية وحملية من خمتلف املناطق االيرانية بدءا من بوشهر وبرازجان وبلوشستان حىت 
 مبيتا جتاه مسالة تطور  شوفينيااال يعين ذلك موقفا. مازندران واذرباجيان وكردستان صحراء التركمان

واطنني العرب االهوازيني؟ ترى هل هذا املوقف حباجة اىل التصحيح ؟ وتنميته بني اوساط امل العريبالفن  

 او كتابة او تستطيع ان متنع اى سلوك ل، حيث مسؤولية كربى يف هذا اجملاان احلكومة تتحملالشك  
معمول به اليوم يف هو  وهذا ما  غري الفارسيةحديث او دعاية عنصرية ضد اي من القوميات االيرانية

.وبية البلدان االر  

يز االقتصادي واالجتماعييالتم  

  االيرانية القوميات سائرو من جهة ةهيمنيز القومي واالجتماعي بني القومية امليستمد التمي 

( بناء الدولة القومية تكوين االمة و اصوله من سياسة القهر والعنف اليت رافقت من جهة اخري، يستمد
رضاشاه وبدعم واحياء من االجانب، حيث مت تكريس سلطة على يد ) مبفهومها الفارسي و ليس االيراين

االمر الذي حال دون التطور الطبيعي للتنمية لدى ساير ؛ القومية الواحدة سياسيا واقتصاديا وثقافيا
 وعدم وجود ات غري الفارسيةالشعوب االيرانية ، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء ختلف مناطق القومي

. االقتصادية والتقافية فيهاجتانس وتوازن للتنمية  

اهلوات القومية و ا الثغرات حتتل فيهة  معقدة واجتماعية اقتصاديتركيبة نشاهد يف بالدنا حننيف احلقيقة  
. مكانة بارزة   



 واضح للعيان، ومل يعد  و التخلف املستشري فيهاالوضع االقتصادي للمحافظات الكردية والبلوشيةف
 الطبيعية، صادرامليف  نقصان ايل قسم من هذا التخلف رباء بعض اخليعزوو . هناك من ليس له اطالع عليه

 وبشكل جيد املصادر الطبيعية و  حىت االنتستغل مل ،االول:  هذا االسنتاج غري منطقي لسببني لكن
.طق االثروات االقتصادية املوجودة يف هذه املن  

ودون مواالة هلذه القومية او تلك احملافظة، وان  العمل بشكل حمايد ،من واجبات الدولة الوطنية: ثانيا 
. يف مجيع احناء البالد ةها هذا قائم على تنمية متوازنليكون عم  

  انه  اعلنت2001وز عام دها الصادر يف متاعد احد ا يفااليرانية“ نوروز”اعلنت جريدة 

وهي  ( يف حمافظة كرمانخالل مثان سنوات من رئاسة السيد هامشي رفسنجاين، بلغ حجم االستثمارات و 
وهي ( ل  ضعفا مما هو عليه يف حمافظات آذرباجيان الشرقية والغربية وزجنان واردبي300 )مسقط راسه

). حمافظات تقطنها اكثرية تركية آذرية  

قياسا ، اىل حد كبري) االهواز(خوزستان حمافظة  يف اتوعلى هذا املنوال اخنفض مستوى حجم االستثمار 
 ويف احلقيقة ان .استنادا اىل تصرحيات املسؤولنيوذلك ورة وحىت قبل احلرب العراقية االيرانية اىل ماقبل الث

 اغىن حمافظة من د تعحيث منها،  خترج- حىت غري النفطية منها–القسم االكرب من ثروات هذه احملافظة 
   الزراعيةو الناحية الصناعية 

. من عائدات البالد % 90-80 منها ما يعادل  يشكل النفط املستخرجاذ. اجلمركية و اخلدميةو   

 - 20، مل ينجز اال الربملان االيراينيف ) خورمشهر(واستنادا اىل تصرحيات نواب مدينيت عبادان واحملمرة  
االيرانية من اكثر  - قبل احلرب العراقية ا، يف حني اهنما كانحسبمن اعادة اعمار هذين املينائني ف% 30

.نشاطااملوانئ االيرانية   

ل اامهمت  االيرانية وحاليا بسبب استمرار حالة الال سلم والالحرب - بسبب احلرب العراقيةو يف املاضي 
 ناهيك عن ان شط ،هذين املينائني اهلامني متاما وحل حملهما موانئ اخرى كموانئ بندرعباس وجاهبار

.  من خملفات احلرب بعدهرطالعرب والذي يعترب اهم شريان حيوي ملدينيت احملمرة وعبادان مل ي  



 املواصالت البحرية واالرضية فلهذين املينائني االفضلية علي ساير املناطق االيرانية االخري يف جمال 
 ومنذ سنوات و اهايل هذه املدن . البىن التحتية الصناعية والنفطية واخلدمية اجهزة احلديدية وكوالسك

ان هذا ملشروع  غري، فيهماة منطقة اقتصادية حرقامةيطالبون با  

يف منذ عقد من الزمن اختريت مدينة سريجان و لكن .  على ورق ودون تنفيذارغم اقراره اليزال حربو 
كمنطقة اقتصادية ، اختريت  ميناءا وال متتلك خصوصية هذي املينائنيت ليساوهي اساسحمافظة كرمان 

.حرة   

راقية ومن هناك بسورية تستطيع ان تلعب دورا  احلديد يف احملمرة مبدينة البصرة العكان ربط خط سك 
. هنة واعادة ازدهارها االقتصادي اليها اهاما يف اخراج هذه املدينة من ضائقتها الر  

 وكرمان و  يران وخباصة طهرانوسطي ال ان املركزة املتزايدة للتنمية االقتصادية يف املناطق القيقةيف احل
ومبا ان ممثلي . يف التخطيط االقتصادي للبالد  الفارسيجه القومي يزد و اصفهان يبني لنا التووسريجان 
لسلطة ، فاهنم اختذوها وسيلة لالستفادة منها يف التنمية ة ل الرئيسيفاصلة ميسكون باملهيمنالقومية امل

.االقتصادية يف مناطقهم اكثر من املناطق االخرى   

 الذي مل يكتمل -“ بيشني“سد ني اي سد ماعدي مل يتم تدش)ذات االغلبية البلوشية (بلوشستانمنطقة يف 
ان رباء يف حني يؤكد اخل.  الذي اسس يف عهد الشاه،لنسيجل“ بلوش”معملاي معمل ماعدي  و–بعد 

.اراضي هذه املنطقة صاحلة لزراعة املوز واحلمضيات   

قتصادية خسائر ا) 1988-1980(لقد تركت احلرب العراقية االيرانية و اليت استمرت مثاين سنوات 
واجتماعية كثرية تركت اثارها السلبية على حياة املواطنني العرب االهوازيني يف املناطق احلدوية ،واملدن 

ولعل الدمار والتخريب الناتج عن . االهواز مدينة  عبادان وو احملمرة و الشوش واالهوازية مثل اخلفاجية 
خوزستان حمافظة يران ، حيث اليزال اهاىل احلرب يف هذه احملافظة ، اكثر من اي حمافظة اخرى يف ا

 يف يتطابق حاليايف احلقيقة و . بصورة عامة ، والعرب بصورة خاصة، يعانون من آثارهاا املدمرة ) االهواز(
 هوة  هناكجدحيث تو الطبقي ضطهاداالضطهاد القومي مع اال - وبشكل تقرييب –املناطق العربية 

لبية ا فعلى سبيل املثال ان العرب اليوم يشكلون الغ.ب و غري العرب بني العر ثقافية عميقةواقتصادية 
. دينةوسط املمن غري العرب يف غنية ن بذلك اقلية واصرحيالعظمى من حزام البؤس حول مدينة االهواز و

 22( يف الفترة مظاهر االنفجار السياسي هلذه اهلوة يف مظاهرات االيام العشرة اليت حدثت وقد شاهدنا 
. يف اي حلظةثوركن ان ينشط و يميكالربكان هي هذه اهلوة و  ) 31/12/2002 -  



 اساسا )االهواز (يف خوزستان -  سواءا التجاري منه او الصناعي او اخلدمي–السوق والقطاع اخلاص  
بيد غري العرب ، وان كان العرب يسجلون حضورا داكنا يف قطاع اخلدمات ، اال اننا يف اجملموع نشاهد 

ونشاهد هذا التميز ايضا حىت يف جمال اشغال . طاع اخلاص متييزا قوميا حىت يف تقسيم العمليف الق
 والذي يشمل املديريات )االهواز(حمافظة خوزستان  منصبا حكوميا هاما يف 25 فمن ؛الوظائف احلكومية

مدينة وتصل هذه النسبة يف % 5 اي اقل من  مناصب منها بيد العرب3 -2العامة وماشاهبها هناك 
من املناصب % 5يشغلون اقل من ) عربال(من السكان % 66و هذا يعين ان % 15-10االهواز اىل 
.  يف احملافظةالرئيسية  

يف قائمقام بلوشي مرة ول  وال2002 عني عام ،سنةمنطقة يقطنها البلوش من اهل اليف بلوشستان وهي 
اان ؛ كمبلوشستان وسيستانحمافظة من السكان يف % 70رغم ان البلوش يشكلون  ذلك واحد مدهنا 

 واستنادا اىل تصرحيات السيد. تواجدهم يف مراكز هامة كمديرية احملافظة يكاد ان يكون حمدودا 
او الثوري احلرس قوات  نادرا ما نشاهد البلوش يف صفوف - االنف الذكر– دوليت خبشان عبدالعزيز

  و االستخبارات، القوى االمنية

ة العظمى منهم احيلوا اليوم اىل يبل الثورة يعملون يف صفوف اجليش االان الغالبيف حني كان البلوش ق
.التقاعد   

 مدينة  وامام) من سكاهنا عرب%70-65( سنة املاضية كان امام مدينة عبادان 23خالل و 
 وهذا كلهم من غري العرب) عرب% 85 (- خورمشهر–احملمرة مدينة وامام ) عرب% 75(االهواز

يف جمال االدمان على و. الثورة حيث كان معظم ائمه هذه املدن من العرب االهوازينيخالفا لقبل 
 ومل تكن ؛وبلوشستان اكثر مما تعانيه ساير املناطق االيرانية) االهواز(خوزستان حمافظيت املخدرات تعاين 

. وناجعةاالساليب املتبعة يف مكافحتها فعالة  

 احملافظةحصة وبلغت ) االهواز( يف حمافظة خوزستان وامليزانيةخطيط تاستنادا اىل احصاء املديرية العامة لل
 والبالغ وزهنا )2002 مارس -2001مارس (1380  االيراينعامال املكتشفة يف ترامن معدل مجيع املخد

 رمبا قد يكون هذا الرقم املتزايد ليس لالستهالك احمللي يف .غ كل103137 لغ، بلغت حنوك111936
امنا بقصد التهريب اىل البلدان العربية اجملاورة ، وعلى كل االحوال فانه حقا رقما  و فحسباحملافظة
.مذهال  



 92ادت )  امرأة59+رجل 72(  حالة 131عام يف نفس ال عدد حاالت االنتحار يف خوزستان وصل 
يسكنها (ويف نفس العام بلغت حاالت االنتحار يف طهران . اىل الوفاة ) امرأة42+رجل 50(حالة 
 حالة منها اىل الوفات وبلغت هذه يف حمافظة مسنان اىل 177 حالة انتحار ادت 205)  نسمةمليون15
. حالة انتحار فقط 27  

 مارس -1999 مارس ( 1378  االيراينعام يف ال- االهواز–خوزستان حمافظة  معدل البطالة يف غلب 
وكان هذا املعدل قد اخنفض . يف ايران املرتبة الثانية ، كرمنشاه حمافظةوحتتل بعد% 21،46اىل ) 2000

مشلت دائرة الرفاه االجتماعي يف حمافظة اصفهان % . 19 اىل 1380 االيراينعام يف النسبيا و وصل 
 عائلة 67909 حمافظة االهواز هذه الدائرة يف ت يف حني مشل معوزة،عائلة18029برعايتها مايقارب 

 يف حني ان ؛)خوزستان( حمافظة االهواز مخس ،اصفهان حمافظةوبلغ معدل السرقة واالجرام يف معوزة؛ 
 كما ان ارتفاع رعاية العوائل املعوزة يظهر ارتفاع . حمافظة االهوازاصفهان اكثر من سكانحمافظة سكان 

.مستوي الفقر يف االهواز قياسا باصفهان وهي اغين منها ثروة  

على ؛ ف بني العرب وغري العرب)االهواز( خوزستانحمافظة خيتلف الوضع االقتصادي ومعدل البطالة يف 
 1380عام ية بلغ ة غري عربيغالبتقطنها ي مدينة هسبيل املثال بلغ معدل حجم البطالة يف مدينة دسبول و

 –اغلبية عربية  و مها ذات –) خورمشهر(  يف مدينيت عبادان واحملمرة عدل املايف حني بلغ هذ% 7 حنو
  %. 50و % 31على التوايل بلغ 

 سكان احياء الصفيح حول  حتويلهم ايلالخطر من هذا كله هتجري و مصادرة اراضي القرويني العرب ووا
.املدن الكربى  

"بادااميش غ "و" رفيش اباد  "و" لشكراباد" فقرية مثل احياء شعبية ووجود   

 " و“شيةاملال”و" سيد خلف"و "الدغاغلة"و " انقالزر "و" الزويه "و"حصري اباد "و" كوت عبداهللا" و
 تبني لنا ،مدن البالداكرب  سادس  وهياالهوازمدينة والعديد من االحياء الفقرية االخرى يف  " الدايرة

. يز القومي ية املتبعة خالل السنوات املاضية والقائمة على التماطئالسياسات االقتصادية اخل  

ضتهم الشديدة ملشاريع مصادرة  عن معارالربملان االيراينلقد اعرب نواب الشعب العريب االهوازي يف 
ة كمشروع جربهاراضي الفالحني العرب ، هذه االراضي اليت تصادر حتت عناوين خمتلفة لصاحل مشاريع م

 مماثلة يف الشوش واملدن شركات غري عربية يف احلويزة و)ايثاركران ( ةقصب السكر يف االهواز وشرك
.ية االخرى هوازاال  



 ان قسما من العلل الراهنة وارتفاع مستوى اجلرمية و -هاد القوميلى عامل االضط عالوة ع-يبدو 
وال . االيرانية –العراقية ية للحرب نفسانالسرقة يف حمافظة خوزستان ، ناتج عن االعراض االجتماعية وال

ية وموت الفجئة واالمراض القلبية نفسانه القلبية ، واالمراض اللطمنلك دليل اخر الرتفاع مستوى اجل
دية والسرطانية اال كوهنا كلها من خملفاتواجلل  

.و بقايا احلرب اليت استمرت مثان سنوات   

يز القومي يف مجيع ي التم تعاين من الالتكافؤ يف الفرص و ميكن القول ان القوميات غري الفارسيةنهايةو يف ال
 يشاهد من خالل توزيع  و يف احلقيقة هو نوع من التمييز؛ االقتصاديةو االجتماعية واجملاالت الثقافية 

؛  بني خمتلف القومياتتشاهبا واتساعه ليس متمييزان حدة الوالشك . خلريات والثروات االجتماعية العامةا
تارخيية ه الذا االمر اسبابان هل طبعا و  

.جتماعية الغرافية واو اجل  

:  على مايلي 19نص املادة  االيراين حيث ت من الدستور48 املادة  و19ملادة الالتكافؤ القائم يعارض اان 
 ويتمتع افراد الشعب االيراين من اي قومية او عشرية كانوا ، باملساواة يف احلقوق ، وال يعترب اللون " 

كما تنص املادة". او اللغة وماشابه ذلك سببا لالمتياز العنصر  

صادر استغالل املجمال الجيوز التمييز بني خمتلف احملافظات واملناطق يف : "  من الدستور على مايلي48
خمتلف احملافظات و مناطق النشاط االقتصادي يف وتقسيم  واملوارد الوطنية العامة و تنظيم للثروةالطبيعية 

رأس املال و االمكانات الضرورية يف حدود حاجاهتا واستعدادها ال كل منطقة وظف يفالبالد، حبيث ي
" .للنمو   

 مع بعض –فعال  نفي التميز القومي اال انه مل تنفذ يكد عليؤ اجلمهورية االسالمية وان كان دستور
 اليكفي ان يكون الدستور مناسبا، بل جيب ان يكون قيقةيف احل.  48  و19 و15املواد  -االستثناءات 

استقرار  حيتاج اىل  يف ايرانان احلل الشامل للمسالة القومية.  ما جاء به طبيقلدينا تنفيذا مناسبا لت
 والعدالة اىل سلوك وتفكري ، مبادئ التكافؤيف اجملتمعات الدميقراطيةتتحول ، النه و تطويرها الدميقراطية

.اىل ثقافة اي   

يف اجملتمع االيراين املتعدد القوميات هي مشاركة النخب القومية غري اكثر انواع الدميقراطية موضوعية  
ة اىل منيهمن دولة القومية امل حول يرانية وتتشاملة جلميع القوميات االالدولة،  لتكون ،الفارسية يف السلطة



 و كما ان السماح لنشاط مؤسسات اجملتمع املدين مثل االحزاب واملؤسسات الثقافية .دولة مجيع القوميات
. نه ان يساعد يف حتقيق هذا التوجه ا االجتماعية واالقتصادية اخلاصة بالقوميات والشعوب من شواالدبية 

  على املدىو الصحيح والعملي ملواد الدستور اليت مل تنفذ طبيقفان التري و املتوسط وعلي املدي القصلذا 
  ادارة البالد على اساس نوع من الفيدرالية احمللية من شانه ان حيمل يف طياته التنمية  البعيد،

. الوطنية وسيادته  و وحدة البالد ات القوميلتكافؤ بني او العدالة و  

 انتهى
 


