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 لمقدمةا-١

 العنصرٌة ومعاداة العرب فً إٌران

فً حٌن أن العنصرٌة هً إلى حد كبٌر نتٌجة الخوؾ والجهل، فمد تم استخدام العنصرٌة دابماً فً النزاعات 

هما " العدو"إن العنصرٌة وكراهٌة . السٌاسٌة والدٌنٌة والعرلٌة وحتى االلتصادٌة عبر تارٌخ البشرٌة

على الرؼم من أن تارٌخ . العامالن األهم فً تحرٌض الجماهٌر وتعببتها للمشاركة الفعالة فً الحروب

العبودٌة ٌعود إلى آالؾ السنٌن، فمد بررت العنصرٌة فً أواخر المرن الرابع عشر فً أوروبا العبودٌة 

. وحولتها إلى تجارة عالمٌة منظمة

لال ربٌس الوالٌات المتحدة، . ٌصادؾ الثامن من ماٌو ذكرى انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة فً أوروبا

حرٌة التعبٌر، وحرٌة الدٌن، : فرانكلٌن دي روزفلت، إن الهدؾ من الحرب هو تحمٌك أربع حرٌات

كما اعتبرتها أوروبا انتصاراً لموى الحرٌة والدٌممراطٌة . والتحرر من لٌود الحاجة، والتحرر من الخوؾ

ولد جعلت أوروبا والوالٌات المتحدة نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة أرضٌةً للتنمٌة . على الفاشٌة والعنصرٌة

االلتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والبشرٌة ولتؤسٌس وتشؽٌل منظمات ؼٌر حكومٌة للدفاع عن الحموق 

وعلى الرؼم من أن هذه المإسسات كانت لادرة على تحسٌن معاٌٌر حموق اإلنسان إلى حد . والمٌم اإلنسانٌة

 تعتبر مشكلة اجتماعٌة فً اً ما بمساعدة بعض الدول المتمدمة، إال أن العنصرٌة ومعاداة اآلخرٌن كانت دابم

 .المجتمع البشري وال تزال تستخدم من لبل األفراد والحكومات بطرٌمة منظمة

فً إٌران، انتشرت العنصرٌة فً شكل معاداة اإلسالم، ومعاداة العرب، واألتران، ومعاداة األفؽان، ومعاداة 

وهنان العدٌد من األمثلة . اآلخرٌن، ولد استخدمت فً العدٌد من الفترات التارٌخٌة ألسباب سٌاسٌة وعرلٌة

 .الواضحة للعنصرٌة فً التارٌخ واألدب والثمافة الفارسٌة

من الناحٌة االجتماعٌة، تختلؾ العنصرٌة ومناهضة اآلخرٌن فً إٌران اختالفاً جوهرٌاً عن العنصرٌة فً 

توجد العنصرٌة فً أوروبا فً الطبمات الدنٌا من المجتمع واأللل تعلٌما . أوروبا وأجزاء أخرى من العالم

بالطبع، إن هذا األمر باإلضافة إلى أنه مرتبط بمفكري الطبمات المتوسطة . من الطبمة المتوسطة والمتعلمة

والمتعلمة فً المجتمع، فإنه مرتبط اٌضاً بدور الدولة والمإسسات المدنٌة والحمولٌة، حٌث تكون فٌها 

ومع ذلن، فً إٌران، تنتشر . العنصرٌة لبٌحة وؼٌر أخاللٌة وتتعارض مع الثمافة والحضارة والمثمفٌن

ظاهرة معاداة اإلسالم والعرب بٌن الطبمة الوسطى والطبمة المثمفة فً المجتمع، بما فً ذلن الُكتاب 

، وهإالء األشخاص (حٌث تظهر عندهم بشكل معاداة العرب)والشعراء والسٌاسٌون وحتى عند رجال الدٌن 

هم الذٌن ٌعبرون عن أفكار عنصرٌة فً شكل شعر، ولصص ورواٌات وكتابات تارٌخٌة وفلسفٌة وكتب 

تعلٌمٌة أو حتى فً شكل أحكام ومعتمدات دٌنٌة وٌنملونها إلى طبمات المجتمع وٌضفون علٌها طابعاً مإسسٌاً 

الشخص . العنصرٌة تُعد جرٌمة فً العدٌد من المجتمعات الرالٌة، والعنصري ٌعالبه المانون إذا ثبتت إدانته

لكن فً . العنصري أٌضاً لٌس له مكانة فً المجتمع إال بٌن أللٌة صؽٌرة من األشخاص ذوي التفكٌر المماثل

إٌران، على الرؼم من أن الدستور ٌجرم إهانة المسإولٌن السٌاسٌٌن والدٌنٌٌن، إال أنه ال ٌوجد ذكر 

. للعنصرٌة أو إهانة األعراق أو اللؽات أو األلوام
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لمد لامت الطبمة المتوسطة والمتعلمة فً إٌران، وألسباب سٌاسٌة وعرلٌة، بإضفاء طابع مإسسً على 

فً حٌن أن معاداة . معاداة العرب واإلسالم فً الثمافة اإلٌرانٌة، حٌث جعلوا العرب فً مواجهة العجم

اإلسالم والعرب فً إٌران تستند أساساً إلى اتهامات كاذبة، ألن جهل إٌران وتخلفه مرتبط بمشكالت البنٌة 

االجتماعٌة والثمافٌة وسوء اإلدارة فً حل المشكالت االلتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة للمجتمع ولٌس 

. مرتبطاً باإلسالم والعرب

كان تؤثٌر العرب المسلمٌن فً أوروبا عمٌماً فً العصور الوسطى فً مجاالت مختلفة مثل الفن والعمارة 

 ً وٌعود ذلن إلى . والموسٌمى واللؽة والفلسفة والطب والصٌدلة والزراعة، ولد أٌده المثمفون األوروبٌون دابما

زمن الخلٌفة العباسً مؤمون حٌث كلؾ أبا ٌوسؾ الكندي، أبا الفلسفة العربٌة، بترجمة الفلسفة الٌونانٌة 

ترجم العرب .والهلنستٌة المدٌمة، مما أدى إلى ظهور الفلسفة اإلسالمٌة الحدٌثة ونملها إلى األندلس وأوروبا

المسلمون فً األندلس الفلسفة اإلسالمٌة الحدٌثة إلى اإلسبانٌة والالتٌنٌة والعبرٌة، وعندها فمط انتشرت 

الفلسفة الٌونانٌة والهلنستٌة واإلسالمٌة فً أوروبا التً كان لها فٌما بعد آثار ملموسة على النهضة األوروبٌة 

كان للفالسفة العرب مثل ابن باجة وابن طفٌل وابن رشد وابن العربً التؤثٌر األكبر على . والثورة الفرنسٌة

ومع ذلن، فً إٌران، لم ٌتم تجاهل تؤثٌر اللؽة العربٌة والثمافة  .انتمال هذه الفلسفة فً األندلس وأوروبا

اإلسالمٌة واللؽة واألدب والفلسفة فحسب، بل ألمى العدٌد من الكتاب الفارسٌٌن باللوم على اإلسالم فً تخلؾ 

فً حٌن أنه لٌس سراً أن اللؽة العربٌة تسببت فً نمو وازدهار اللؽة الفارسٌة ومهدت الطرٌك . إٌران

فً الوالع، ٌعود ظهور وانتشار الفلسفة والفن والعمارة والطب والشعر . لظهور الشعر واألدب الفارسٌٌن

عندما كانت إٌران جزءاً من العالم اإلسالمً،  واألدب فً إٌران إلى العصر الذهبً للحضارة اإلسالمٌة؛

وبالنظر إلى . وكانت دمشك وبؽداد فٌما بعد مركزٌن للخالفة اإلسالمٌة ومركزٌن للعلوم والفنون فً العالم

ألنه لم ٌكن هنان )" اإلٌرانٌٌن"تارٌخ إٌران، ٌمكن مالحظة أن ظهور معظم الشعراء والكتاب والعلماء 

ٌعود إلى نفس الفترة اإلسالمٌة وأعمالهم هً دلٌل على نشؤتهم وتطورهم فً  (هوٌة إٌرانٌة فً ذلن الولت

ومع ذلن، لم ٌتم إثبات . فترة كانت فٌها بؽداد مركز الخالفة اإلسالمٌة ومنارة العلم والمعرفة فً العالم

 .وجود مثل هإالء األشخاص فً إٌران لبل اإلسالم

ٌحاول مإلفو هذا البحث دراسة ظاهرة العنصرٌة المبٌحة فً المجتمع اإلٌرانً من الماضً إلى الحاضر 

وبناًء على ذلن، سٌتم دراسة التارٌخ الفكري للعنصرٌة، ومرور على . ومن الفكر إلى السٌاسة والممارسة

، والعنصرٌة (العنصرٌة المإسسٌة)تارٌخ معاداة العرب فً إٌران، والخطط العنصرٌة للحكومة المركزٌة 

. فً السٌنما واإلذاعة والتلفزٌون، والعنصرٌة فً الرٌاضة

أوالً، ٌتم عرض ممدمة عن العنصرٌة ومعاداة العرب فً إٌران ثم تارٌخ حركة الشعوبٌة والعنصرٌة فً 

والتمٌٌز العنصري  (الفردٌة والمإسسٌة)ومن ثم نؤتً إلى تعرٌؾ الكلمات المفتاحٌة للعنصرٌة . إٌران

وبما أنه ال ٌمكن دراسة الخطاب والسٌاسات العنصرٌة فً إٌران دون تتبع جذور المومٌة اإلٌرانٌة . ومعانٌه

ولهذا الؽرض، سٌتم . لذلن سنتطرق إلى تارٌخ خطاب المومٌة اإلٌرانٌة وأسسها الفكرٌة. وأسسها الفكرٌة

كما سٌتم ذكر أمثلة للخطاب العنصري الشابع فً المجتمع . سرد أمثلة من كتابات لادة هذا الخطاب

. اإلٌرانً، وخاصة لرجال الدولة والمثمفٌن
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تجدر اإلشارة إلى أن جمع كل األمثلة على العنصرٌة فً إٌران ٌتطلب ولتاً وجهداً خاصٌن، وهو ما ٌتجاوز 

الؽرض من هذا الممال هو التروٌج للخطاب المناهض للعنصرٌة، ومن المإمل أن ٌعمل . نطاق هذا الممال

 .اآلخرون بجد إلثراء هذا الخطاب

بعد هذه الممدمة الموجزة ومن أجل دراسة العنصرٌة فً المابة وخمسٌن عاماً الماضٌة، سنموم أوالً بتعرٌؾ 

 .والتمٌٌز العنصري ومعانٌه (الفردٌة والمإسسٌة)الكلمات األساسٌة للعنصرٌة 

 تعرٌف الكلمات األساسٌة للعنصرٌة-٢

العنصرٌة هً شكل من أشكال إطالق األحكام المسبمة والتمٌٌز على أساس االختالفات العرلٌة الناتجة عن 

االختالفات الجسدٌة الظاهرة وكذلن االختالفات الثمافٌة الناشبة عن اللؽة والعادات والدٌن والتارٌخ وما 

من خالل . متفولٌن على الملونٌن (األوروبٌٌن)أبسط مثال على العنصرٌة هو اعتبار البشر البٌض . شابه

فً . المول بؤن كونن أبٌض فهو عالمة على التفوق وأنا أبٌض وأنت لست أبٌض، فؤنا متفوق علٌن

. (كالهما بمعنى العنصرٌة)و" نژادگراٌی"أو " نژادستٌزی"الفارسٌة، ٌسمى هذا النماش أٌضاً 

لكن هل العنصرٌة حماً . ، ؼالباً ما نفكر فً األفارلة واألمرٌكٌٌن السود"عنصرٌة"عندما نسمع كلمة 

ممصورة على السود؟ هل سبك لنا أن نظرنا إلى مجتمعنا وما حولنا؟ هل فكرنا فً جٌراننا؟ هل تعلم أنه 

عندما تنصح أطفالن بعدم اللعب مع أبناء جارن العربً، فإن هذا الرأي ٌتناسب مع تعرٌؾ العنصرٌة وأنت 

إلى الحافلة، .. عنصري؟أو عندما تكون جالساً فً الحافلة وٌصعد شخص بزٌه الوطنً، عربً أو بلوش، أو

. أو إذا كان الممعد بجانبن فارؼاً وال تتحرن متعمداً حتى ال ٌجلس بجوارن! إذا تمنٌت أال ٌجلس بجوارن

هل تعلم أن طرٌمة التفكٌر والتصرؾ هذه تسمى عنصرٌة؟ أو هل تعلم أن هذا السلون ٌعتبر عنصرٌاً عندما 

ٌرالبه  (الدشداشة)ٌرالب مدٌر متجر فً األحواز شخصاً عربٌاً عندما ٌدخل متجره مرتدٌاً الثوب العربً

أكثر من ؼٌره من العمالء ألنه عربً؟ 

أٌضاً فكرة أن لعرق محدد مزاٌا ولدرات معٌنة ٌفتمر إلٌها اآلخرون؛ أو أن لعرق آخر سمات لبٌحة ال 

على سبٌل المثال، الرأي المابل بؤن . ٌمتلكها اآلخرون، فإن هذا النوع من النظرة للبشر ٌعتبر أٌضاً عنصرٌة

. أو أن العرب عنٌفون وعدٌمو األخالق هً فكرة عنصرٌة. وجهة نظر عنصرٌة" الفن ملن لإلٌرانٌٌن فمط"

 .وفكرة أن الناس فً مدٌنة معٌنة لٌس لدٌهم ؼٌرة هً فكرة عنصرٌة

 (المنهجٌة)العنصرٌة المإسسٌة 

العنصرٌة المإسسٌة هً نظام من الممارسات أو األنماط فً جمٌع مجاالت الحٌاة مثل التعلٌم، واإلسكان، 

والتوظٌؾ، والجمعٌات المهنٌة، والدٌن، واإلعالم، وما إلى ذلن، تم إضفاء طابع مإسسً علٌها بهدؾ 

.  واستمرارها لصالح مجموعة واحدة على حساب المجموعات األخرىرفاه والنفوذالحفاظ على السلطة وال

نتٌجة لذلن، . هذا النوع من العنصرٌة متجذر فً أنشطة الموى المابمة التً تتمتع بمكانة خاصة فً المجتمع

إن خطورة العنصرٌة المإسسٌة ومداها أكبر بكثٌر من . تلمى إدانة علنٌة ألل بكثٌر من العنصرٌة الفردٌة
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العنصرٌة الفردٌة، ألن افتمارها إلى الوضوح والسرٌة ٌعنً عدم وجود احتجاج معٌن ضدها، أو إذا كان 

. هنان احتجاج، فإن الموى المدافعة عن هذا التفوق ستممع هذا االحتجاج بسرعة

أحد األمثلة الواضحة على العنصرٌة المإسسٌة هو حمٌمة أن جزءاً من المجتمع لدٌه مرافك عامة على 

على سبٌل . ما ٌحدث فً إٌران هو مثال واضح على العنصرٌة المإسسٌة. حساب المطاعات األخرى

المثال، فً مجال الثمافة، ٌتمتع الشعب الفارسً بنسبة مابة بالمابة بالمزاٌا والفرص التً تخص المجتمع 

اإلذاعة والتلفزٌون والصحؾ والسٌنما والتعلٌم والجامعات والمإسسات الثمافٌة والفنٌة وكل شًء فً .بؤسره

بٌنما الشعوب العربٌة . المجتمع ٌخدم اللؽة الفارسٌة بشكل كامل، أو بعبارة أخرى فً خدمة الشعب الفارسً

. والتركٌة والبلوشٌة والكردٌة والتركمانٌة محرومة من هذه المرافك أو أن تمتعها بهذه المرافك لٌس كبٌراً 

 .هذا مثال واحد فمط على العنصرٌة المإسسٌة أو المنهجٌة

التلفزٌون واإلعالم فً النظام اإلٌرانً المركزي، الذي ٌموم على مفهوم الثمافة األحادٌة، ال ٌتحمل أي 

عادات وتمالٌد ثمافٌة ولؽوٌة مختلفة، وٌعتبر االختالفات الثمافٌة واللؽوٌة على أنها أسباب لتخلؾ األلوام ؼٌر 

إن األثر العمٌك للجو األحادي الثمافة على العمل العام فً . الفارسٌة، وٌعتبرها تهدٌداً أكثر من كونها فرصة

 .إٌران هو أن أي لؽة وملبس وعادات ال تتوافك مع هذا الجو تستحك الضحن والسخرٌة واإلذالل

لذلن عندما ٌشاهد الفارسً التلفاز أو ٌمرأ الجرٌدة؛ فإن محتوى هذه الوسابط، الذي ٌتماشى مع الثمافة 

لكن عندما ٌشاهد العربً األحوازي التلفاز أو ٌمرأ صحٌفة أو ٌذهب إلى دابرة ما، فإنه ال . الفارسٌة، ٌسعده

. ٌنتابه مثل هذا الشعور، بل ٌشعر بالؽربة والرفض

. العنصرٌة المإسسٌة تدمر الفرص وتمنع ظهور المواهب فً مختلؾ المجاالت فً المجتمعات المستهدفة

على سبٌل المثال، تضٌع المواهب الثمافٌة والفنٌة لألشخاص ؼٌر الفارسٌٌن فً إٌران أو ال تتطور بسبب 

وهذا هو السبب فً أننا نرى أن نسبة عدد الكتاب والفنانٌن وما إلى ذلن بٌن األشخاص ؼٌر . نمص المرافك

. الفارسٌٌن صؽٌرة جداً وال ٌمكن ممارنتها بالفرس

 التمٌٌز العنصري

ٌموم التمٌٌز العنصري على أي تمٌٌز أو "وفماً لالتفالٌة الدولٌة للمضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري، 

حظر أو تمٌٌد أو تفضٌل على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل المومً أو اإلثنٌة، والؽرض منه 

هو تضٌٌع حموق اإلنسان والحرٌات األساسٌة والتمتع بها فً المجاالت السٌاسٌة أو االلتصادٌة أو 

". االجتماعٌة أو الثمافٌة أو ؼٌرها من مجاالت الحٌاة العامة

بمعنى آخر، ٌعنً التمٌٌز العنصري معاملة شخص أو مجموعة من األشخاص على أساس العرق أو اإلثنٌة 

فً التمٌٌز العنصري، تعتبر السلطة شرطاً أساسٌاً، ألنها تعتمد على . أو لون البشرة أو الجنس وما إلى ذلن

منح الموة أو عدم توفٌر المزاٌا االجتماعٌة، والمرافك، والخدمات، والفرص، وما إلى ذلن من لبل الشخص 

على سبٌل المثال، إذا تجنب . الذي ٌمتلكها وٌحرم منها اآلخرٌن بسبب العرق أو اللون أو األصل المومً

أو إذا حاولت إحدى الجامعات عن . مدٌر شركة توظٌؾ أشخاص ألن بشرتهم سوداء، فهذا تمٌٌز عنصري

أو إذا كان . عمد جذب المزٌد من الطالب الذكور أكثر من الطالبات، فإن هذا ٌسمى التمٌٌز بٌن الجنسٌن
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مدٌر مدرسة فً األحواز ٌفضل الطالب الفرس على الطالب العرب فً اختٌار الطالب المثالٌٌن من بٌن 

وإذا رفض مدٌر مصنع فً . الطالب الذٌن ٌتمتعون بامتٌازات متساوٌة، فإن هذا ٌسمى التمٌٌز العنصري

 .األحواز توظٌؾ العرب ألنهم عرب، فهذا تمٌٌز عنصري

 العنصرٌة فً الماضً- ٣

 حركة الشعوبٌة

ٌعد مبدأ المساواة أحد أهم األسس االجتماعٌة لإلسالم، مما ٌعنً أنه فً التعالٌم اإلسالمٌة ال ٌوجد إنسان 

لمد ورد ذكر مبدأ المساواة بٌن البشر مرات عدٌدة فً المرآن، على سبٌل المثال . أدنى أو أعلى من ؼٌره

ةٍس : " من سورة األنعام98تنص اآلٌة  دَو احِذ نْن نَوفْنسٍس وَو َوُكمْن مِذ ؤ ي أَونْنشَو ُهوَو الَّلذِذ  ".وَو

" الشعوبٌة"فً نهاٌة المرن الثانً الهجري وأثناء الخالفة األموٌة فً العالم اإلسالمً ظهرت حركة تسمى 

وفً عهد الخالفة العباسٌة ومع وصول بعض البرمكٌٌن من بلخ إلى بالط الخلٌفة المسلم هارون الرشٌد 

أساساً للشوفٌنٌة الفارسٌة، التً أسست معاداة العرب " الشعوبٌة"ٌمكن اعتبار . وصلت الشعوبٌة إلى ذروتها

ان  (11/89)كتب شمس الدٌن لرطبً فً كتاب تفسٌر المرطبً . فً إٌران ونملتها إلى أجٌال أخرى

لكن كلمة شعوبٌة مشتمة من الكلمة العربٌة .لشعوبٌة تكره العرب وتإمن بعلو ؼٌر العرب على العرب

ن ذَوكَورٍس :  من سورة الحجرات التً تمول13الواردة فً اآلٌة " أمة"بمعنى " شعب" نَواُكم م ِذ لَومْن ا النَّلاُس إِذنَّلا خَو ُّهَو ٌَوا أٌَو

؛ بالرؼم من أن هذه اآلٌة تعتبر  ِذ أَوتْنمَواُكمْن ندَو َّللاَّل ُكمْن عِذ مَو رَو فُوا، إِذنَّل أَوكْن تَوعَوارَو لَوبَوابِذلَو لِذ نَواُكمْن ُشعُوباً وَو عَولْن جَو أُنثَوٰى وَو " التموى"وَو

فً هذه " لبابل"لبل كلمة " شعوب"العامل الوحٌد لفضل الناس عند هللا، إال أن الشعوبٌة ترى أن ذكر كلمة 

اآلٌة كدلٌل على تفوق ؼٌر العرب على العرب، ألنه، وفماً لتفسٌرهم، تطلك كلمة الشعوب أو األمم على 

شعوب "فً حٌن أن معنى الكلمتٌن العربٌتٌن  .ؼٌر العرب، بٌنما تشٌر المبابل فً هذه اآلٌة إلى العرب

ٌرى شمس الدٌن . فً اللؽة العربٌة لٌس بؤي حال من األحوال عنصرٌاً ولكنه اجتماعً بحت" ولبابل

تعنً المنشعب واالنشعاب، والشعب مثل الشجرة التً تنشعب منها فروع  (جمع شعب)المرطبً أن شعوب 

وجمعها " المبٌلة"وٌرى الجواهري أن كلمة الشعب تعنى انمسام المبابل العربٌة منها، بٌنما تشٌر . أو لبابل

إلى مجموعة اجتماعٌة لها جد مشترن، فإن كل لبٌلة عربٌة عادة ما ٌكون لها شجرة عابلٌة، وهذه " المبابل"

هذه . االشجار العابلٌة باإلضافة إلى تعرٌؾ أسالؾ المبابل العربٌة، تحدد أٌضاً صلتها بالمبابل األخرى

 .الشجرة التً تتفرع منها كل المبابل العربٌة، هً نفسها الشعب أو األمة

 الشٌعة المعادٌن للعرب فً إٌران

 أن اإلسالم والفكر الذي ٌمولتستند معاداة رجال الدٌن الشٌعة للعرب على لضٌة الصراع الشٌعً السنً، 

وهذه الفكرة . الشٌعً مرتبط بالعرق الفارسً واإلسالم السنً ٌعتبر عنٌفاً ومنحرفاً وجاهاًل ومرتبطاً بالعرب

-1923)رابجة حتى بٌن الكتاب المعادٌن للعرب من ذوي المٌول الشٌعٌة، على سبٌل المثال جالل األحمد 

وٌرى أن اإلسالم كان إٌرانٌاً فً . ٌعتبر المعٌار فً كون الشخص إٌرانٌاً هو اللؽة والثمافة الفارسٌة (1969

وبحسب آل أحمد، لوال مشاركة اإلٌرانٌٌن لما . البداٌة وأن تمدم اإلسالم مدٌن إلى اإلٌرانً سلمان الفارسً

 ".إٌرانٌة"أصبح اإلسالم حضارة عظٌمة و 
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ألسم باهلل : وتكثر معاداة العروب فً كتب علماء الشٌعة، ففً تارٌخ الطبري عن علً بن أبً طالب أنه لال

بٌنما . وٌباٌعون الكتاب الجدٌد (اإلمام المهدي)بٌن الركن والممام ٌباٌعه الناس  (اإلمام المهدي)كؤننً أراه 

 ً  .هذا األمر صعب على العرب، وٌل للمتمردٌن العرب من الشر الذي سٌصٌبهم لرٌبا

ات كِذ العرب فإن  لهم خبر سوء، أما أن ه لم : "وٌنمل المجلسً فً بحار األنوار عن جعفر بن دمحم الصادق لوله

 (.333، ص 2013ملكً )ٌخرج مع المابم منهم واحد 

علی العرب شدٌد ولٌس شانه اال المتل، الٌستبمً : "...وٌروي أبو بصٌر عن دمحم بن علً البالر أنه لال

وروي عن جعفر بن دمحم الصادق أنه . (230، ص 2013مالٌكً ). . ." أحداً، وال تؤخذه فی هللا لومة البم 

 (.52، ص 2013المالكً )إذا ظهر المابم لم ٌكن بٌنه وبٌن العرب ولرٌش إال السٌؾ : ٌمول

" بامداد بشرٌت"أما عن الوجود البارز لإلٌرانٌٌن بعد مجًء المهدي، فمد حدد دمحم جواد الطبسً فً كتابه 

وكثٌر . أؼلب أصحاب المهدي من اإلٌرانٌٌن: "حتى مدن أصحاب المهدي، وكتب (بمعنى فجر اإلنسانٌة)

من أصحاب المهدي هم من مرورود، ومرو، وطوس، ومؽان، وجابروان، ولومس، واسطخر، وفارٌاب، 

، ص 2012فرد )”وطالمان، وسجستان، ونٌشابور، وطبرستان، ولم، وكركان، وسٌراؾ، وري وكرمان

53.) 

 

 العنصرٌة فً المرن التاسع عشر

والحركات المومٌة فً أوروبا فً المرن التاسع " الثورة الفرنسٌة الكبرى"تحت تؤثٌر عصر النهضة فً 

كان من . عشر، سعى البعض فً إٌران أٌضاً إلى إحٌاء المومٌة اإلٌرانٌة التً تركز على العرق الفارسً

أبرز هإالء فتح هللا آخوند زاده ومٌرزا آؼا خان كرمانً، اللذٌن لاما، تحت تؤثٌر التمدم االلتصادي 

واالجتماعً فً الؽرب، بتمدٌم اإلسالم باعتباره السبب الربٌسً للتخلؾ االلتصادي واالجتماعً والسٌاسً 

فً حٌن أنه، فً نظر هذٌن . استندت لومٌة آخوند زاده وكرمانً على معاداة اإلسالم والعرب .فً إٌران

اإلٌرانٌٌن، كانت إٌران، لبل اإلسالم، مزدهرة وعظٌمة، وانتهت هذه العظمة والمجد بمدوم اإلسالم إلى 

ٌعتبر آخوند زاده وكرمانً اإلسالم هو الدٌانة السامٌة المفروضة على . إٌران، وحل محله الجهل والتخلؾ

ولم ٌمتصر األمر على إنكار تؤثٌر األدب والشعر العربً والعلوم العربٌة اإلسالمٌة ". النبٌلة اآلرٌة"األمة 

األخرى على إٌران خالل العصر الذهبً للحضارة اإلسالمٌة، ولكنهما أٌضاً لم ٌمدما أي دلٌل علمً أو 

. مادي على مجد إٌران لبل اإلسالم

أسفاً لهذا التمدم المعاكس إلٌران، الذي نشؤ بفعل العرب، : وكتب مٌرزا آؼا خان كرمانً عن تخلؾ إٌران

ألنهم عندما استولوا على إٌران، فرضوا الدٌن العربً، بالسٌؾ، على اإلٌرانٌٌن وأحرلوا جمٌع الكتب 

والعلوم الفارسٌة المدٌمة، وبدالً من ذلن، علموهم المرآن الذي ال معنى له وال ٌفهمه أي أعجمً، واعتبروا 

(. 2013ملكً )". كفانا كتاب هللا"لراءته ثواباً، ولمنوا عوام الناس عبارة 
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، "الفكر المناهض للعرب فً إٌران نشؤ منه"وكتب ملن الشعراء بهار عن مٌرزا آؼا خان كرمانً أن 

 (.2013ملكً )وٌصفه جالل آل أحمد بؤنه كان فاشٌاً 

بدالً من العرب، وهذه الكلمة لٌس لها معنى وال جذور فً اللؽة " تازي"استخدم كرمانً فً كتاباته كلمة 

وتشٌر  (بمعنً المؽٌر أو الؽارة)"تازنده وتازٌدن"ٌسمٌها البعض . العربٌة ومعناها ؼٌر واضح بالفارسٌة

 ً ً  أو طابً"وٌعزوها آخرون إلى المبٌلة العربٌة . هذه المفردة إلى الناس الذٌن ٌؽٌرون دابما كلمة ". ط

 .شابعة االستخدام من لبل مناهضً العرب والشوفٌنٌة الفارسٌة" تازي"

 البهلويإٌران فً عهد 

منذ الملكٌة الدستورٌة فصاعداً، ركز ما ٌسمى بالنماش الفكري فً إٌران على صناعة األساطٌر حول إٌران 

، كانت تهدؾ إلى تضخٌم إٌران ما لبل اإلسالم، ولذلن "الفارسٌة"هذه النظرة . فً فترة ما لبل اإلسالم

عزت كل التخلؾ االلتصادي والسٌاسً واالجتماعً إلى اإلسالم واعتبرت طرٌمة إنماذ إٌران هً العودة 

 .إلى تلن الحمبة

ووصول رضا بهلوي إلى السلطة، أصبح هذا الرأي أحد أهداؾ النظام الحاكم وتم " الماجار"بعد نهاٌة ساللة 

حاول رضا بهلوي، ومن خالل استلهام سٌاسات كمال . تطبٌمه بشكل منظم ومنهجً ضد األمة ؼٌر الفارسٌة

كان الؽرض الربٌسً من هذه السٌاسات هو تشكٌل . أتاتورن فً تركٌا، تنفٌذ بعض هذه السٌاسات فً إٌران

ٌعتمد لٌون  .هوٌة واحدة، تتمحور حول فارس، لجمٌع الشعوب والمجموعات العرلٌة التً تعٌش فً إٌران

بوالكوؾ )هً جوهر المومٌة اإلٌرانٌة الحدٌثة " العصر الذهبً إلٌران لبل اإلسالم"بولٌاكوؾ أن أسطورة 

، تملٌداً لتجربة كمال أتاتورن فً تركٌا، نفذت 1935بعد إنشاء أكادٌمٌة اللؽة الفارسٌة عام . (1977

فً الخطوة األولى، تم تؽٌٌر أسماء المدن والمرى ومناطك الشعب ". التفرٌس"الحكومة المركزٌة سٌاسة 

على . العربً االحوازي على نطاق واسع إلى الفارسٌة؛ المدن والمرى التً تتشابن أسماإها مع التارٌخ

سبٌل المثال تم تؽٌٌر اسم مدٌنة المحمرة إلى خرمشهر، والخفاجٌة إلى سوسنكرد، وعبادان إلى آبادان، 

ومعشور إلى ماهشهر، وؼٌرها من مدن ولرى الشعب العربً تؽٌرت إلى أسماء أجنبٌة لم ٌمبلها السكان 

األصلٌون أبداً، وبعد سنوات عدٌدة الزالت األسماء األصلٌة لهذه المدن والمرى شابعة بٌن السكان 

ومع ذلن، فإن األسماء الفارسٌة المزٌفة لٌس لها استخدام آخر إال فً الدوابر الرسمٌة  .األصلٌٌن

كانت سٌاسة بناء الثمافة والهوٌة فً إٌران فً المرن العشرٌن متماشٌة مع الخطاب المعادي . والحكومٌة

ٌتبع هذا الخطاب العنصري نفس التراث الثمافً المعادي . لإلسالم والعرب بٌن كت اب وشعراء تلن الفترة

أحد مإلفً هذه الفترة هو صادق ". الشعوبٌة"للعرب فً المرون الماضٌة، والذي نشؤ بشكل ربٌسً من 

ٌعتبر هداٌت التمالٌد  .الذي تتجلى معاداة اإلسالم والعروبة فً معظم أعماله (1902-1951)هداٌت 

(. 2003سعد )اإلسالمٌة أجنبٌةً ووجودها هو نتٌجة انتصار العرب الشرٌر على األفكار اإلٌرانٌة الحمٌمٌة 

فهو ٌعتبر . هداٌت، مثل معظم كتاب وشعرا تلن الفترة، كان أسٌر التارٌخ الخٌالً إلٌران ما لبل اإلسالم

العصر "اإلسالم دٌناً عربٌاً لضى على الهوٌة الحمٌمٌة إلٌران، والطرٌمة الوحٌدة للخالص هً العودة إلى 

هداٌت ٌهاجم العرب وٌعتبرهم فً صراع مع اإلٌرانٌٌن وذلن من أجل . إلٌران ما لبل اإلسالم" الذهبً

وٌحاول هداٌت، فً كتاباته، جاهداً أن ٌعتبر الثمافة واللٌالة  .ؼرس وتعزٌز الثمافة المعادٌة لإلسالم
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مهدي أخوان ثالث . واألصالة صفات إٌرانٌة، والوحشٌة، والمسوة، والعٌش فً الصحراء كصفات عربٌة

شاعر آخر مناهض للعرب فً تلن الفترة، وٌتوق مثل صادق هداٌت إلى عصر ما لبل  (1369-1927)

إلٌران ما لبل اإلسالم، فمد عزا كل لبح ولذارة مجتمع " العصر الذهبً"ومن أجل إثبات نظرٌة . اإلسالم

العربً شٌطان، " أخوان ثالث"ففً لصابد . عصره إلى اإلسالم والعرب، من خالل تضخٌم تلن الفترة

: واإلٌرانً طاهر وجمٌل

 فً هذا الزمان على الرؼم من أن الؽرب"

 ٌصول وٌجول بؤنواع الفساد

 إال أن العربً أكثر لذارةً 

 هذا الحزن المدٌم أكثر شراسة

 كل ما هو جمٌل

 وكل ما هو نمً وإلهً

 ذهب به هذا الشٌطان العجوز

 (.2003سعد )"لتل ولتل وأكل وأكل 

لمد كان معادٌاً للعرب . هو مناهض للعرب مختلؾ تماماً عن معاصرٌه (1923-1969)جالل آل أحمد 

 ً ٌعتمد آل أحمد أن اإلسالم كان إٌرانٌاً منذ البداٌة وطوره سلمان الفارسً . لدرجة أنه اعتبر اإلسالم إٌرانٌا

اإلسالم أصبح إسالماً عندما "فمد كتب أن .ولم ٌكن لٌصبح حضارة إٌرانٌة عظٌمة بدون مشاركة اإلٌرانٌٌن

سعد )" وصل إلى المرى التً تمع بٌن نهري دجلة والفرات ولبل ذلن كان ٌمثل بدابٌة العرب وجهلهم

، بالطبع، لم ٌتضح سبب ذكر آل أحمد للمرى بٌن نهري دجلة والفرات، ألن سكان هذه المناطك هم (2003

أٌضاً من العرب وتارٌخ حضارة بالد ما بٌن النهرٌن أطول بكثٌر من الحضارة الخٌالٌة إلٌران المدٌمة 

. اإلسالم" إٌرانٌة"وبالتالً ال عاللة له بمسؤلة 

، من موالٌد بروجرد، محافظة لورستان، كان كاتباً مناهضاً (1999-1922)عبد الحسٌن زرٌن كوب 

ر للمارئ "لرنان من الصمت"للعرب، استخدم األساطٌر واألكاذٌب واإلسماطات فً كتاب  ، حٌث صو 

: وكتب عن اللؽة العربٌة. ولد وصؾ العرب بكل صفات المبح والمذارة. صورة وهمٌة من الحمبة الساسانٌة

لكن عندما ٌعلو  .تعتبر لؽة شبه المتوحشٌن، وال تتمتع باألنالة والظرافة (العربٌة)" التازي"كانت لؽة 

فً تلن األٌام، . صوت المرآن واألذان فً فضاء المملكة اإلٌرانٌة، فإن اللؽة البهلوٌة تعجز أمامه وتصمت

، تمأل أرجاء المصر بؤلحانها العذبة الملكٌة، كانت اللؽة "نكٌسا"و" باربد"وعندما كانت أنؽام الملحنٌن، 

تؤتً ادعاءات زرٌن كوب عن .(1951- زرٌن كوب)العربٌة أكثر جفافاً وألل فاعلٌة من رمال الصحراء 

، بمعنى أن الشعر العربً "الشعر دٌوان الدٌوان العرب"اللؽة العربٌة فً حٌن أنه كان منذ المدٌم ٌمال إن 

إن .  كان بمثابة كتاب ٌسجل تارٌخ ولٌم ومالحم وعواطؾ ورواٌات ولصص وعلوم العرب ومعتمداتهم
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المرتبط بمبات السنٌن لبل  (سمى اإلسالم تلن الفترة بسبب الشرن باهلل بالجاهلٌة)األدب والشعر الجاهلً 

ظهور اإلسالم، والذي ٌتكون من الشعر الؽنابً، والشعر الملحمً، والتصوؾ والحكمة، والفكاهة، وما إلى 

ذلن، وهو من أهم الكنوز فً تارٌخ األدب والشعر اإلنسانً، الزال ٌدرس فً جامعات مرمولة فً الدول 

المعلمات السبعة، التً كانت محفوظة فً الكعبة، هً اسم سبع لصابد شعرٌة شهٌرة لشعراء  .العربٌة والعالم

تشهد هذه المصابد البلٌؽة والجمٌلة والمثٌرة للفكر والهادفة على حمٌمة أن األدب . عرب ما لبل اإلسالم

والشعر من أهم سمات الحضارة العربٌة التً ال مثٌل لها فً أي من األمم المدٌمة، وأن ادعاءات زرٌن 

 .كوب فً هذا الصدد واهٌة وتفتمر إلى الدلٌل العلمً

 حزب بان إٌرانٌسم

مع سموط اإلمبراطورٌة العثمانٌة فً بداٌة المرن العشرٌن وتؤسٌس نظام جدٌد فً تركٌا بمٌادة كمال 

مصطفى أتاتورن وحدوث موجة جدٌدة من المومٌة العرلٌة فً تركٌا والعالم العربً، نشؤت فً إٌران، عام 

بواسطة محسن بزشكبور ودارٌوش فروهر، ودمحم رضا عاملً " بان إٌرانٌسم"، حركة تسمى 1947

حزب ملت "بالطبع، بعد عام، انفصل دارٌوش فروهر عن ألرانه وأسس .طهرانً وآخرٌن فً طهران

ألول مرة إلى الثمافة السٌاسٌة  (بان إٌرانٌسم)دخل مصطلح المومٌة اإلٌرانٌة . بؤفكار لومٌة إٌرانٌة" إٌران

 وأعلن أن هدفه هً مواجهة التٌارات المومٌة العربٌة والتركٌة 1927إلٌران بواسطة محمود أفشار فً عام 

، كرس هذا الحزب جهوده لترسٌخ هوٌة لوم "أمة واحدة، عَولَوم واحد"ولكن عملٌاً، وبشعار . (2012فرد )

فارس كهوٌة للدولة والشعوب فً إٌران؛ الهوٌة التً تتعارض مع البنٌة التارٌخٌة واالجتماعٌة والثمافٌة 

والسٌاسٌة التً تحكم الجؽرافٌا السٌاسٌة إلٌران وتهدد هوٌة األمم والشعوب التً تسكن أراضٌها التارٌخٌة 

تم تنفٌذها كسٌاسة حكومٌة فً أوابل المرن العشرٌن،  (بان إٌرانٌسم)إن أفكار المومٌة اإلٌرانٌة  .والطبٌعٌة

كان . إلى إٌران (برشٌا) من بالد فارس1935مع إنشاء النظام الملكً البهلوي وإعادة تسمٌة البالد فً عام 

الؽرض الربٌسً من هذه السٌاسات الفاشٌة هو محو الهوٌة العرلٌة للشعوب ؼٌر الفارسٌة، وخاصة الشعب 

هذه السٌاسات تلزم الحكومة بتوفٌر البنٌة  .العربً األحوازي، وتؽٌٌر التركٌبة السكانٌة لمدن ولرى األحواز

التحتٌة االلتصادٌة الالزمة للهجرة الجماعٌة لمبات اآلالؾ من األشخاص من مختلؾ أنحاء إٌران، وخاصة 

إن سٌاسات تؽٌٌر التركٌبة الدٌمؽرافٌة، ومصادرة األراضً . من المحافظات الفارسٌة، إلى مدن األحواز

الزراعٌة، وتجنٌد العمالة الوافدة، وإخالء المرى الحدودٌة، وحظر اللؽة العربٌة واألنشطة الثمافٌة والفنٌة فً 

المدن والمرى والمناطك العربٌة، بدأت فً الفترة البهلوٌة األولى وتكثفت بشكل متزاٌد فً الفترة البهلوٌة 

 .الثانٌة وفترة نظام والٌة الفمٌه

 حقٌقة القومٌة االٌرانٌة- ٤

 :لمحة تارٌخٌة

كما ذكرنا سابماً، ٌعود ظهور أفكار المومٌة اإلٌرانٌة الحدٌثة إلى المرنٌن الثامن عشر والتاسع عشر 

المٌالدي، وبعد إلمام المثمفٌن اإلٌرانٌٌن بالمفاهٌم الجدٌدة للعلوم االجتماعٌة الشابعة فً أوروبا، حاولوا نسخ 

تمت متابعة هذه المضٌة بجدٌة من خالل إرسال الطالب اإلٌرانٌٌن إلى . النتابج التً توصل إلٌها الؽرب
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كانت مفاهٌم مثل الدولة المومٌة، . الؽرب وتعرٌفهم بشكل وثٌك بؤفكار العلوم االجتماعٌة والفلسفة الؽربٌة

. وتفوق العرق اآلري، والحاجة إلى التوحٌد الثمافً نتٌجة لتلن الحمبة

بدأ بعض المثمفٌن فً ذلن الولت فً إعادة إنتاج ونسخ األفكار الؽربٌة إلٌران وتصدٌر األفكار الرابجة فً 

وعلى الرؼم من أن . أوروبا إلى المجتمع اإلٌرانً، مع التركٌز على موضوع تفوق العرق اآلري

األوروبٌٌن أنفسهم لد الؽوا هذه األفكار العنصرٌة وتبرإوا منها، بعد مرور عمود من الزمان، إال أن 

المثمفٌن اإلٌرانٌٌن حتى ٌومنا هذا ٌصرون بعناد على التمسن بهذه األفكار الالإنسانٌة وٌعتبرون تجاوزها 

-1853)ومٌرزا آلا خان كرمانً  (1812-1878)ٌُعرؾ مٌرزا فتح علً أخوند زاده  .خطٌبة ال تؽتفر

ولد تؤثر ُكتاب مثل أحمد كسروي، وصادق هداٌت، وعلً دشتً، . بكونهما أبوي المومٌة اإلٌرانٌة (1896

فرٌدون آدمٌت، )وصادق جوبن، ودمحم علً جمال زاده، وؼٌرهم، تؤثروا بشكل أو بآخر، بآلا خان كرمانً 

كما أن فرٌدون أدمٌت بصفته باحثاً معاصراً، هو أحد المومٌٌن الجدد وهو أٌضاً معجب بؤخوندزاده . (1978

؛ ففً هذا الكتاب ٌتؽلب "دراسة أفكار آلا خان كرمانً"وهذا األمر واضح تماماً فً كتاب  .وكرمانً

. الشعور المومً آلدمٌت على روحه البحثٌة وٌمنعه من التعبٌر عن حمابك أفكار كرمانً المعادٌة للعرب

والزال المومٌون الجدد اآلخرون، مثل سٌد جواد طباطبابً، ٌواصلون لرع طبول العصور المدٌمة وإلماء 

. اللوم على العرب فً تدمٌر الحضارة اإلٌرانٌة المدٌمة

بعض الصحؾ والدورٌات التً روجت للمومٌة اإلٌرانٌة فً ذلن الولت كانت إٌرانشهر، وفرنكستان، 

. وآٌنده، وتجدد، وما إلى ذلن

: األسس الفكرٌة للمومٌة اإلٌرانٌة

كراهٌة العرب، وتمدٌس العصور المدٌمة لبل اإلسالم، والولع بالؽرب، : األسس الفكرٌة للمومٌة اإلٌرانٌة هً

 .والتفرٌس

فً السنوات األولى من ظهور المومٌة اإلٌرانٌة، نُشرت نصوص سعت إلى استعادة الماضً الجاهلً 

كان الشؽل الشاؼل لهذه النصوص هو إدانة إٌران ما بعد . والتفاخر باألوهام التً خلمتها أذهان مإلفٌها

ٌعتمد دمحم توكلً  .اإلسالم والعداء للؽة العربٌة والتعالٌم اإلسالمٌة، واالعتزاز بالماضً المختلك لبل اإلسالم

أن االهتمام بإٌران المدٌمة ٌرجع إلى  (2016)" الحداثة األصلٌة وإعادة التفكٌر فً التارٌخ"طرلً فً كتابه 

شارستان "، و"مدرسة المذاهب"، و(بملم آذر كٌوانٌان)" دساتٌر: "نشر النصوص التً تمتدح إٌران مثل

وهو ٌعتمد أن هذه . م19/  هـ 13. فً النصؾ األول من المرن األول (بملم بهرام فرزانه)" تشهار شمن

 .النصوص لم ترسً فمط أساس المومٌة اإلٌرانٌة، بل كانت أٌضاً من مإسسً العنصرٌة بٌن اإلٌرانٌٌن

ٌعتبر توكلً هذه النصوص على أنها شعوبٌة إٌرانٌة جدٌدة، وٌذكر مثاالً من الجزء األول من نصوص 

ٌعتمد الفرس وسكان إٌران، الذٌن نشؤوا على نفس الطرٌمة المدٌمة، أن أبناء بالد فارس هم ": "شارستان"

" أفضل المخلولات وأن اآلخرٌن هم أدنى منهم فً كل شًء، عملٌاً ونملٌاً ومن ناحٌة الجمال والشكل

وٌمضً توكلً إلى استنتاج أن التفوق فً اإلثنٌة والكفاءة اللؽوٌة فً المرن الثالث عشر . (34توكلً، ص )

والرابع عشر والتاسع عشر والعشرٌن بعد المٌالد لد وفر العنصرٌن األساسٌٌن للهوٌة اإلٌرانٌة والروح 

. الحداثٌة
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المستشرلٌن األوروبٌٌن المإٌدٌن لالستبداد، : أن" إٌران كؤمة خٌالٌة"ٌعتمد مصطفى وزٌري فً كتابه المٌم 

تماشٌاً مع أهدافهم السٌاسٌة والعرلٌة، جعلوا إٌران واإلٌرانٌٌن أمة تتمتع بخصابص لومٌة وعرلٌة متفولة 

لمد تم استخدام نتابج علم اللؽة الممارن وعلم اآلثار بشكل منهجً إلعادة تفسٌر وإنتاج شعور االنتماء ... 

ص - وزٌري، ممدمة )اإلٌرانً بالمعنى اآلري وعلى النمٌض من هوٌات الجٌران العرب واألتران وؼٌرهم 

3-4 .)

وفماً لوجهة النظر التارٌخٌة للمومٌٌن اإلٌرانٌٌن، كان الحكم العربً والحكم اإلسالمً من األسباب الجذرٌة 

فً هذه المفاهٌم التارٌخٌة، ال ٌمكن استعادة عظمة إٌران المفمودة إال من . للعدٌد من االضطرابات اإلٌرانٌة

ومع االنتباه إلى . األوروبٌون، وفصله عن الثمافة العربٌة" استعاره"خالل العودة إلى أصلها اإلٌرانً، الذي 

عظمة إٌران المدٌمة واالهتمام بالمرابة مع الؽرب، تم تصوٌر العرب على أنهم السبب فً تخلؾ إٌران عن 

( 58-57توكلً ). لافلة الحضارة

فً سٌاق إعادة إنتاج التارٌخ، كانت ظاهرتا الولع بالؽرب ومعاداة العرب فعالتٌن فً إعادة تخٌل الهوٌة 

لمد سعوا، . اإلٌرانٌة فً المرن التاسع عشر، ومن ناحٌة أخرى، أذهل تمدم الدول الؽربٌة وتطورها الفرس

. ، ووجدوا الحل فً التشبه بالؽرب وعداء العرب"ؼفلتهم"منذ البداٌة، للبحث عن سر تمدم الؽرب و 

المومٌة اإلٌرانٌة ومعاداة العرب 

هذا العداء واضح تماما فً نظر ُكتاب ومإسسً . من المبادئ األساسٌة للمومٌة اإلٌرانٌة العداء للعرب

المومٌة اإلٌرانٌة، فهم ٌعتبرون العرب سبب بإس إٌران وتخلفها، وبالتالً ٌحاولون تبرٌر مشاكل المجتمع 

أدى تروٌج هذه األفكار . (من وجهة نظرهم)اإلٌرانً، وإلماء اللوم كله على العرب واإلسالم كدٌن عربً 

إلى ظهور ظاهرة معاداة العرب فً المجتمع اإلٌرانً والتً تظهر بٌن الحٌن واآلخر الٌوم، حٌث أعادت 

. فً أذهان المومٌٌن اإلٌرانٌٌن" اآلخر"و" الذات"معاداة العرب وكراهٌتهم بناء مفهوم 

كان مإسسو األفكار المومٌة اإلٌرانٌة، وخاصة أخوندزاده وكرمانً، ٌعتمدون أن العرب واإلٌرانٌٌن عرلان 

هذان الشخصان ال ٌمبالن العرب واإلٌرانٌٌن كمجموعتٌن من البشر لدٌهم أوجه تشابه فً . متعارضان

. بعض النواحً واختالؾ فً البعض اآلخر؛ بل كانوا ٌعتمدون أن العرب واإلٌرانٌٌن عرلان متعارضان

ولد حاولوا جاهدٌن التروٌج لهذه الفكرة، حتى أن طرٌمة التفكٌر هذه لد تؽلؽلت حتى اآلن فً جزء كبٌر من 

. المجتمع اإلٌرانً وٌبدو أن التخلص منها، أمر صعب، إن لم ٌكن مستحٌالً 

وفً إجابته عن سبب تخلؾ إٌران الحالٌة بعد تلن الفترة من عظمة ما لبل اإلسالم التً لم ٌكن فٌها فمراء 

وكان الملون ٌحكمون بالعدل، ٌعتبر أخوند زاده، كواحد من لادة المومٌة اإلٌرانٌة، ٌعتبر العرب الحفاة 

وبحسب ما ٌعتمده أخوند زاده، فإن األمة العربٌة مسإولة عن . وؼٌر المتحضرٌن السبب الربٌسً فً ذلن

أصبحت وجهات نظر أخوندزاده هذه المعتمدات الراسخة للمومٌة اإلٌرانٌة، والتً ٌمكن . كل مصابب إٌران

، الذي كتب "ثالث رسابل"كتاب مٌرزا آؼا خان كرمانً . رإٌتها فً كتابات المومٌٌن اإلٌرانٌٌن اآلخرٌن

، هو فً الوالع وثٌمة لعداء طوٌل األمد مع العرب وعدابهم المصطنع "رسابل"على طرٌمة كتاب أخوندزاده 

. لإلٌرانٌٌن
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وهو ال ٌكتفً بهذا وٌذكر . وٌصؾ كرمانً العرب بصفات مثل الحمٌر، والوحشٌٌن، والجٌاع، والمشردٌن

، وأكلة الجرابٌع ...الحفاة، اللصوص... البصك على العرب"تصرٌحات ؼٌر البمة ضد العرب مثل 

، وذوي الوجوه ...، واللصوص راكبً الجمال...، وألبح الناس...، والحٌوانات الشرٌرة...المشردٌن

كرمانً، ثالث رسابل، )السوداء، وذوي الصفات الحٌوانٌة أسوأ من الحٌوان، وعدٌمً الشرؾ، والفجار 

( 401، 139ص 

-1877)فٌما ٌلً أمثلة على آراء كل من دمحم حسٌن أدٌب أصفهانً المعروؾ باسم ذكاء الملن فروؼً 

ومٌرزا آلا خان كرمانً كشخصٌتٌن مإثرتٌن فً الخطاب اإلٌرانً والمومٌة اإلٌرانٌة اللذٌن أكدا  (1942

: على الكراهٌة والعداء للعرب

أطاحوا بحضارة العجم ودمروا . العرب لو لم ٌكن نور االسالم معهم لملنا انهم شعب عنٌؾ وؼٌر مهذب

ولوكان الحكام المسلمون لد عملوا وفك أحكام اإلسالم، وهً العدل واإلنصاؾ . أعمال المثمفٌن اإلٌرانٌٌن

وكان لدٌنا حٌاة مزدهرة وآخرة . والصدق وبناء البالد واالهتمام بالعباد، لكان تم تعوٌض ذلن الدمار

فروؼً، ). ولكن لألسؾ حرمنا من األولى، ونؤمل أن نحافظ على األخرى من أهواء الشٌطان. معمورة

( 6تارٌخ إٌران، ص 

 [فمط]وتدمٌره، ولم ٌطٌحوا " كٌمباد"وتاج " ٌكان"لم ٌكتفوا باالستٌالء على عرش  (العرب)آه، إن التازٌٌن "

ً "كاوٌانً"بعلم  السلطة والثروة، ": ، بل نهبوا أٌضاً كل ما كان لدى األمة اإلٌرانٌة وسرلوه منهم تدرٌجٌا

والرخاء والحضارة، والدٌن، وأسالٌب الحٌاة، والمزاج، واألخالق، والعادات اإلنسانٌة، والعلم، والمعرفة، 

والفن، والصناعة، واللؽة، والبٌان، والشراب، واللباس، والمعٌشة، بل كل ضرورات الحٌاة اإلٌرانٌة تم 

تدمٌرها، وبدالً عن هذه العادات الجٌدة والفضٌلة، تركوا لنا أنواع الوحشٌة، والمسوة، والالانسانٌة، 

والبطالة، والكسل، وسفن الدماء، واالعتماد على الجهل المطلك، والصالة التً ال معنى لها والمضرة 

صؾ"والمرٌرة لإلله الموهوم الذي ٌمول العرب عنه إنه  ن ولَون ٌوَو ثالثة - كرمانً )". لَون ٌعرؾ ولَون ٌدرَو

( 145-144- أحرؾ 

، فإن "حالعرق وسٌاسة النزو: ظهور المومٌة اإلٌرانٌة"وفماً لما ٌراه رضا ضٌاء إبراهٌمً، مإلؾ كتاب 

على سبٌل . كراهٌة العرب فً النصوص األصلٌة للمومٌة اإلٌرانٌة شدٌدة، وؼالباً ما تكون مروعة وعنٌفة

المثال، زرع جالل الدٌن مٌرزا العداء للعرب وصورهم فً أعماله على أنهم أعداء إلٌران، لكن أخوند زاده 

وفً الممابل، تجاهل العرب . كان متمدماً بخطوة، وأثنى على مفاخر اإلٌرانٌٌن ورفعهم إلى مستوى رفٌع

واحتمرهم، ولم ٌكتؾ أخوندزاده بإهانة الشعب العربً، بل ذهب أكثر من ذلن وأهان ممدسات اإلسالم بشكل 

بكلمات ؼٌر البمة لن نذكرها فً هذا الممال اجالالً لمكانة نبً  (ملسو هيلع هللا ىلص)ولد وصؾ نبً اإلسالم دمحم . ممذع

.  لمشاعر المارئ المحترماً  واحترام ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم

                                                           
النزوح هو المصطلح الذي ٌستخدمه مترجم الكتاب للعبارة اإلنجلٌزٌة . تمت ترجمة هذا الكتاب مإخًرا إلى اللؽة الفارسٌة فً إٌران تحت نفس االسم-

Dislocation ،وكما ٌمول ضٌاء إبراهٌمً . تم استخدامه فً هذا النص وربما ٌمكن استخدام معادل فارسً أكثر مالءمة لنظرٌة النزوحولهذا الؽرض

فً ممدمة كتابه، فإن نظرٌة النزوح ال تعنً النزوح الجسدي مثل الهجرة من دولة إلى أخرى، بل ٌمصد من خالل استخدام هذه النظرٌة فً كتابه، 
وهم ٌنكرون وٌتجاهلون الحمٌمة المتمثلة فً أن ؼالبٌة . وجعلهم ٌعتمدون أنهم من أصل آري أوروبً. النزوح العملً الذي اجتاح الشعب اإلٌرانً

 .الشعب اإلٌرانً هم مسلمون وٌعٌشون وٌعملون بٌن دول الشرق األوسط
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لم ٌمتصر وجود األفكار المعادٌة للعرب بٌن المومٌٌن اإلٌرانٌٌن على الفكر فحسب، بل أدت أٌضاً إلى اتخاذ 

لكن جذور هذه المسؤلة تعود إلى ما لبل . لرارات عملٌة، وظهر أوضح مثال لها فً عهد الحكومة البهلوٌة

فً ذلن الولت، الترح المومٌون المناهضون للعرب، من أجل تحمٌك األفكار المعادٌة للعرب . عصر البهلوي

إلى  (األحواز)واالنتمام من الشعب العربً، الترحوا نمل أراضً الشعب العربً فً عربستان 

على الرؼم . لمٌرزا ألا خان كرمانً" (خوزستان)رسالة عمران عربستان "الزرادشتٌٌن،جاء ذلن فً كتاب 

من أن هذا االلتراح لم ٌتم تنفٌذه خالل فترة الماجار، لكنه تم تنفٌذه خالل فترة بهلوي وتم التنازل عن 

ً )األراضً الساحلٌة لنهر كارون فً منطمة سٌد خلؾ فً األحواز  كان الشهٌد . للزرادشتٌٌن (كٌانبارس حالٌا

دمحم شرٌؾ النواصري من أوابل األشخاص الذٌن كتبوا مماالً مفصالً عن رسالة عمران خوزستان، ونحٌل 

. إلٌه المهتمٌن

وكان إصدار التعلٌمات بتؽٌٌر التركٌبة الدٌمؽرافٌة للشعب العربً فً األحواز خالل رباسة دمحم خاتمً هو 

وبعد أن علم . أحد األمثلة الواضحة على الحمد على العرب وعلى عداوة النظام اإلٌرانً للشعب العربً

الشعب العربً فً األحواز بهذه الوثٌمة العنصرٌة، اندلعت انتفاضة واسعة النطاق، والتً عرفت فً 

". 2005نٌسان / أبرٌل15انتفاضة "األدبٌات السٌاسٌة لألحواز باسم 

الشًء المهم الذي توصلنا إلٌه أثناء إعداد هذا الممال هو البحث الذي أجرته جامعة كٌالن على فصٌلة دم 

 Anthropologischer فً المجلة األلمانٌة 1988نُشرت الدراسة عام . الشعب العربً فً األحواز

Anzeiger . وبحسب نتابج هذه الدراسة، فإن فصٌلة الدم لدى السكان العرب فً األحواز تختلؾ عن فصٌلة

حسٌن .كمالً، وت. س.مرزبان، م.م)فرٌك البحث المكون من ثالثة أشخاص . دم سكان إٌران اآلخرٌن

لم ٌحدد سبب إجراء هذا البحث، ولكن أجراء مثل هذا البحث إلثبات الفرق بٌن البشر ٌتعارض مع  (باسً

. البروتوكوالت العالمٌة المناهضة للعنصرٌة

وهذه الوثٌمة دلٌل واضح . وبحسب المعاٌٌر الدولٌة فإن إجراء هذا البحث ٌعد عمالً عنصرٌاً فً حد ذاته

على وجود سٌاسات عنصرٌة فً المإسسات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة فً إٌران ضد الشعب العربً فً 

. األحواز

فً ذلن . ، فهو ٌصادؾ نهاٌة الحرب العرالٌة اإلٌرانٌة(1988)وإذا نظرنا إلى العام الذي أجري فٌه البحث 

الولت، كانت هنان مشارٌع عنصرٌة ومعادٌة للعرب تم متابعتها بموة، مثل مشروع لصب السكر، حٌث تم 

.  هكتار من األراضً الزراعٌة من الشعب العرب200000ًمصادرة أكثر من 

العرب فً نظر كثٌر من "ٌعتمد مجٌد دمحمي أن هذه األفكار والكتابات لٌست خاصة بالمومٌٌن األوابل، بل أن 

، (انظر األحادٌث الٌومٌة والشبكات االجتماعٌة)" هم أناس ٌؤكلون السحالً أو الجراد اإلٌرانٌٌن المعاصرٌن

 اإلدران  شًء منوفً النكات العنصرٌة لإلٌرانٌٌن الفارسٌٌن نجد لوم اللور واألتران أٌضاً ٌنمصهم

". والفهم
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ومن بٌن . دلٌل على ادعاء مجٌد دمحمي" كوروش"والشعارات المعادٌة للعرب التً ُرددت بمناسبة ٌوم 

الكل ٌمول إنها ٌد "، "نحن آرٌون، ال نعبد العرب: " نذكر ما ٌل2016ً أكتوبر 28شعارات المتجمعٌن فً 

". هللا، كل المصابب من العرب

لمصطفى بادكوبه اي ألول مرة دون معرفة اسم شاعرها، ٌعتمد أن " إله العرب"أو إذا لرأ المرء لصٌدة 

 :وإلٌكم فٌما ٌلً ممتطفات من هذه المصٌدة. شاعرها ٌجب أن ٌكون من لومًٌ المرن التاسع عشر

 (..لصٌدة إله العرب)مصطفى بادكوبه اي 

خذنً الى قاع الجحٌم ٌا رب العرب 

بشرط أال ٌكون فٌها صوت عربً 

علٌك ألف وصمة عار إن لم تفهم 

غٌر الكلمات الملٌئة بالعنف واالنحناء العربً 

 ألم تقكن مقولتك؟ "أشد كفراً ونفاقاً،"

فلماذا ٌكٌل الجاهلون كل هذا الثناء للعرب؟ 

ال ٌنبغً إنكار القساوة العربٌة 

فهل كانت واقعة كربالء العرب كذبا؟ 

على عتبة زرادشت، أبوح بسر الروح 

ولٌس الجنة التً تحت أقدام العرب 

لو كان العرب قد تركوا أرض األمل النقً 

 العرب جفاءلم تكن لتصاغ مثل هذه القصٌدة فً 

ٌا إلهً، إله القلب؛ اقسم علٌك بالحب 

 أن تحرر بلدي من نكبة العربٌة

 

 فً القومٌة اإلٌرانٌة القدٌمةتقدٌس العصور 

اإلٌمان بروعة إٌران لبل اإلسالم وخلك صورة خٌالٌة مثالٌة إلٌران المدٌمة تشبه الحلم والوهم إلى حد 

، مثل مٌرزا آلا اإلٌرانٌونٌصور المومٌون . كبٌر؛ وهذا الوهم ٌشکل إحدى األسس الفكرٌة للمومٌة اإلٌرانٌة
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خان كرمانً و أخوند زاده، فترة إٌران ما لبل اإلسالم بؤنها خالبة من أي نمص، والمواطنون محترمون 

وكانوا . وٌتمتعون بحرٌة التفكٌر ومطٌعون للمانون وکانوا الشعب النموذجً المنشود بٌن الشعوب األخرى

أناس : من جهة أخرى کانت والزالت لدی العرب سمات كرٌهة مثل. أناساً منصفٌن مولرٌن وناجحٌن

عراة، حفاة، جابعون، مستبدون، متعصبون، كذابون، لصوص، ؼٌرمتحضرون، متوحشون، وٌؤکلون 

. الضباب

شب ه آخوند زاده إٌران لبل اإلسالم بالمدٌنة الفاضلة التً هً أشبه ما تكونبجنة عدن منها إلى المجتمع 

 (ضٌاء إبراهٌمً).البشري الحمٌمً

لمد وصؾ أخوندزاده إٌران المدٌمة عن طرٌك اختٌار وتجمٌع البٌانات ؼٌر المتجانسة، والتً ؼالباً ما تكون 

. أسطورٌة بطبٌعتها، وربطها بسرد وهمً، ولدم تمٌٌما تارٌخٌا جدٌدا ألمراض المجتمع اإلٌرانً

ولم ٌكن . ٌري آخوند زاده أن الشعب اإلٌرانً آنذان، كان ٌحكمه ملون محسنون ومبرإون من العٌوب

. الناس فً ذلن الولت ٌعرفون الفمر وال التسول ولم ٌکن هناک متسول

وٌصؾ أخوندزاده النظام . المستشفٌات متوفرة باإلضافة إلى عالج الناس والسكن والمؤوى للمحتاجٌن أٌضا

فً النظام الضرٌبً إلٌران المدٌمة، كان دافعو . الضرٌبً العادل إلٌران المدٌمة بؤنه نظام لٌس له نظٌر

الضرابب ٌتبرعون بدفع ضراببهم ضعفٌن، من تلماء أنفسهم  

باإلضافة إلى التمتع بهذه النعم، كان . وٌتم االحتفاظ بعابدات الضرابب فً مكان آمن وإنفالها بحكمة

فً البالد األجنبٌة كان اإلٌرانٌون ٌحترمون وٌمدرون، ولد اشتهر ملون إٌران . اإلٌرانٌون أحراراً فً بلدهم

 .فً جمٌع أنحاء العالم بالمجد والعظمة

من . خالل الحكم البهلوي، بلػ اإلهتمام بالعصور المدٌمة ذروته وکانوا ٌتخذون لرارات واسعة للتروٌج لها

، الذي کان (2010-1918)الشخصٌات الربٌسٌة للعصر البهلوي التً ٌجب ذكرها هً شجاع الدٌن شفا 

 عام من الحكم الملكً وتؽٌٌر التارٌخ إلى 2500ٌعمل كمستشار ثمافً و صاحب فكرة االحتفال بـ 

لورش نم لرٌر العٌن نحن "الشاهنشاهی وٌنسب له بعض خطابات الشاه اإلٌرانی اٌضا کالخطاب المعروؾ 

". الحضارة الکبٌرة"واٌضا " ٌمظون

على . سادت فكرة تمجٌد الذات واالهتمام بالعصور المدٌمة فً أذهان معظم رجال الدولة فً العصر البهلوي

باعتماده على منصب ربٌس الوزراء لعدة سنوات، ٌإكد كالم شخص  (1980)سبٌل المثال، فرٌدون هوٌدا 

ضٌاء إبراهٌمً، )إذا كنت ترٌد أن تعرؾ إٌران، فعلٌن أن تمرأ ؼوبٌنو :"عنصري مثل آرثر دي ؼوبٌنو

(. 169ص 

تجدر اإلشارة إلى أن جوزٌؾ آرثر دي ؼوبٌنو كان أرستمراطٌاً فرنسٌاً اشتهر بشرعنة العنصرٌة باستخدام 

وٌعتمد آرثر ". العرق اآلري المتفوق"وكذلن تطوٌر نظرٌة " نظرٌة التوزٌع العنصري على أساس العرق"

." أدمؽة الشعوب األسٌوٌة لم تصنع مثل أدمؽة الشعوب األوروبٌة"أن  (1866)دي جوبٌنو 
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اآلرٌة األوروبٌة النزعة 

أحد أسس المومٌة اإلٌرانٌة ٌموم على العرق اآلري وأن اإلٌرانٌٌن من أصل آري متجذر فً أوروبا؛ ووجود 

على على هذا . اإلٌرانٌٌن فً الشرق األوسط وبٌن الشعوب الدونٌة مثل األتران والعرب لد جاء صدفة

األساس، فإن المومٌٌن مثل ذكاء الملن، وسٌد حسن تمً زاده، وسٌد فخر الدٌن شادمان، ممتنعون جمٌعاً 

. بضرورة تعلم الحضارة الؽربٌة

لمد ذهب مٌرزا آلا خان كرمانً إلى أبعد من ذلن لٌثبت بؤمثلة تافهة أن اإلٌرانٌٌن واألوروبٌٌن من جذور 

انظر اشتماق الكلمات والعبارات : "ماٌلً " سه مکتوب"على سبٌل المثال، كتب كرمانً فً كتابه . واحدة

الفرنسٌة، سترى أكثر من خمسة آالؾ كلمة لها جذور واحدة فً الفرنسٌة والفارسٌة وال ٌختلفان فً 

. األسلوب والتعبٌر، وهذان الشعبان ولدا من أم وأب واحد

 :علی سبٌل المثال

أندرٌه، = ، إنتره (أحضر)آورده = ، أٌمته (عبد)برده= ، بربه (أب)بدر = ، بٌر (رجل)مرد = مٌرت 

إٌل وبٌل، = ، وٌل (ركبة)زانو=، جانو (شفاه)لب ولو= ، لور (سن)دندان= ، دان (عماب)تنبٌه= تلبٌٌة 

 (.270- ثالثة أحرؾ - مٌرزا آؼا خان كرمانً )بمعنى مدٌنة، مثل أردبٌل وجاوٌل، والتً أصبحت زابول 

وهو . ٌروي كرمانً لصة مختلمة إلثبات أن اإلٌرانٌٌن متساوون مع األوروبٌٌن باللجوء إلى الخٌال والوهم

. ٌعتمد أن األمة الفارسٌة واألمة الفرنسٌة ولدا من ام وأب واحد. أشبه بمصص الجدات

كان هنان شمٌمان، أحدهما هاجر إلى الؽرب، ونال، تلن الدرجة من التمدم والحضارة والثرو والمجد، کما "

ی الدماء،  نالت فرنسا، واألخ الثانً الفارسً ذهب إلی  الشرق حٌث تم أسره من لبل اللصوص وسفاکٍس

 (403-404کرمانی، سه مکتوب، ص )األشرار أكلة اإلبل والسحالً و المتوحشٌن الشٌاطٌن العرب  

لدرجة أن دمحم رضا شاه . استحوذت هذه الخٌاالت واألوهام أٌضاً على رجال الدولة المومٌٌن  البهلوٌٌن

اإلٌرانٌٌن من أصل " صرح بشكل خاص للسفٌر البرٌطانً فً طهران آنذان، السٌر أنتونً بارسونز، بؤن

أن وجدت إٌران نفسها فً " مصادفة جؽرافٌة"أری وفً الوالع أعضاء فً األسرة األوروبٌة، وكانت مجرد 

( 147ضٌاء ابراهٌمً ص )الشرق األوسط ولٌس بٌن نظرابها األوروبٌٌن 

استٌمظً "المومٌون اإلٌرانٌون المدماء، مثل المومٌٌن األلمان فً الحمبة النازٌة الذٌن کانوا ٌرددون شعار 

 .رمزاً لنهضتهم" لورش إرلد بسالم فنحن ٌمظون"استخدموا شعار " ألمانٌا

وفً عهده . أظهر دمحم رضا بهلوي، بعد وصوله إلى السلطة باختٌاره لمب أرٌا مهر، شؽفه بالجنس اآلري

الصحؾ . أٌضا، استمر تفرٌس الشعوب ؼٌر الفارسٌة بالتركٌز على العرق اآلري واللؽة الفارسٌة

على سبٌل . واألحزاب التً سمح لها فً عصره كانت فً الؽالب ذات مٌول عنصرٌة إلی المومٌة الفارسٌة

، کان ٌموم بنشر مواضٌع مهٌنة ضد العرب واألتران فً جهاز الدعاٌة باسم "بان إٌرانٌست"المثال، حزب 

 لهذا الحزب المعادي للعرب فً مدٌنة المحمرة دلٌل على الربٌسًووجود الممر. الدعوة إلى المومٌة اإلٌرانٌة

. وجود خطة معادٌة للعرب
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وكان الجنرال بهرام . باإلضافة إلى ذلن، کان الشاه ٌختار من حوله من بٌن أصحاب المعتمدات العنصرٌة

وکان لد الترح أن ٌتم جمع المصاحؾ . العرب أرٌانا، أحد ألارب دمحم رضا بهلوي، مشهوراً فً معاداة

. وتوزٌع كتاب الشاهنامه للفردوسً بدالً منها على الناس وتعزٌز لدسٌتها

 

التعصب للفارسٌة 

وبما أن اللؽة هً العامل . رأى المومٌون اإلٌرانٌون فً وجود دول ؼٌر فارسٌة تهدٌداً لخطتهم التوحٌدٌة

األكثر أهمٌة فً هوٌة أي مجموعة عرلٌة، فمد وضع المومٌون الفارسٌون فكرة التوحٌد اللؽوي على جدول 

 (مانٌفست)بحٌث أصبحت هذه الفكرة إحدى ركابز البٌان الرسمً . أعمالهم للتؽلب على الشعوب األخرى

. للمومٌٌن اإلٌرانٌٌن

براون، وفالدٌمٌر مٌنورسكً، ودبلٌو . جی. المستشرلون مثل جورج راوٌلسون، وجٌمس دارمستٌتر، وإي

والعدٌد من اآلخرٌن، لدموا صورة مبسطة للتارٌخ فراي، . بوسورث، ور. سی. سبولر، وإي. بارتولد، وب

اعترؾ المستشرلون . من خالل ربط اللؽة الفارسٌة بالتمالٌد واألحداث التارٌخٌة األخرى بالهضبة اإلٌرانٌة

فً الولت نفسه، فمدت اللؽات األخرى أهمٌتها وسمطت . بالفارسٌة كلؽة وطنٌة وثروة ثمافٌة تارٌخٌة إلٌران

بمنطمة جؽرافٌة كاملة إلنشاء  (فً هذه الحالة، الفارسٌة)من درجة االعتبار وتم ربط تارٌخ لؽة واحدة 

األسس المومٌة الضرورٌة بٌن الثمافة واألرض، وهً الطرٌمة التً نجح بها المومٌون فً أوروبا وبالتالً 

( 5وزٌري، ص )فً إٌران 

على الرؼم من أن األفكار المومٌة اإلٌرانٌة لد تشكلت خالل فترة الماجار، إال أنه من الناحٌة العملٌة فً عهد 

البهلوي، تم متابعة تنفٌذها المإسسً وتحمٌمها، وفً جوهرها، شكلت اإلٌدٌولوجٌة العنصرٌة للمومٌة 

. اإلٌرانٌة أساس سٌاسات النظام البهلوي

كانت بعض المرارات والتدابٌر الثمافٌة فً فترة رضا شاه لخلك هوٌة ثمافٌة جدٌدة فً المجتمع اإلٌرانً 

، لانون األحوال (1924)لرار النواب بدعوة الحكومة لترمٌم لبر فردوسً : الناشا على النحو التالً

، لانون (1938)" إٌرانً" من التعدٌل الدستوري فً موضوع كلمة 37تفسٌر المادة ،  (1925)المدنٌة 

، (1927)، لوابح استخدام السنة الشمسٌة بدالً من السنة الممرٌة (باألسماء الفارسٌة)تؽٌٌر اسماء األشهر 

، تؽٌٌر أسماء أماكن ومدن البالد إلى أسماء (1930)إستخدام تسمٌة إٌران بدالً من بالد فارس وبرشٌا 

، النظام األساسً لثمافة اللؽة (1534)، إنشاء جمعٌة اللؽة واألدب الفارسً (1935)فارسٌة ولدٌمة 

(. 1935)، النظام األساسً لمجمع اللؽة اإلٌرانٌة (1935)الفارسٌة 

 وإعادة بناء لبر فردوسً، وكذلن النظام األساسً جنسٌة والحوال المدنٌةتم اعتماد لوانٌن مثل لانون األ

ق لٌم المومٌة اإلٌرانٌة ي اللؽة الفارسٌة، والتً كانت أهم خطوة فً تطوٌر اللؽة الفارسٌة من أجل تحكمجمعل

 .وتدرٌس اللؽة الفارسٌة بدالً عن مادة التعلٌمات العامة
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 فً إللٌم عربستان واستبدالها بالمدارس (المدٌمة) خالل الفترة البهلوٌة األولى، تم إؼالق المدارس العربٌة

تم تطبٌك إجراء مماثل فً و. واز من المناطك الوسطىحتم إرسال المعلمٌن الفارسٌٌن إلى األ. الفارسٌة

. ولم ٌكن ذلن كافٌاً، بل تم منع توظٌؾ المعلمٌن المحلٌٌن. مناطك أخرى للشعوب الؽٌر فارسٌة

 اللهجة ؼٌر من ذويحظر توظٌؾ المعلمٌن " الصورة أدناه وثٌمة صدرت فً عهد رضا شاه مما ٌدل على 

 .فً أذربٌجان وكوردستان" الفارسٌة

 

 : زارة دفاع رضا خان إلى وزارة المعارؾوجزء من رسالة 

 المحافظات الناطمة باللؽة التركٌة أو  مدارسمنع مدرسً اللؽة التركٌة والكردٌة من التدرٌس فًٌجب "

 .الكوردٌة
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ٌجب التخلً عن اللؽة التركٌة والكردٌة فً إٌران فً أسرع ولت ممكن، وإذا لم ٌتم اتخاذ اجراء أساسً 

لتدمٌر معتمداتهم المختلفة، فإن تعلٌم أطفالهم فً النظام لد ٌصبح ٌوماً ما ٌداً لوٌة لألجانب، ألن السكان 

لم ٌمدموا حتى اآلن خدمة شرٌفة للوطن الذي "األتران واألكراد واآلشورٌٌن الذٌن ٌعٌشون فً إٌران 

. احتضنهم ورباهم

من أجل . استمرت سٌاسة التفرٌس وحماٌة اللؽة الفارسٌة على نطاق أوسع خالل نظام الجمهورٌة اإلسالمٌة

الحفاظ على امتٌازات اللؽة الفارسٌة وتوسٌعها وفرضها، باإلضافة إلى وجود وسابل اإلعالم العامة مثل 

اإلذاعة والتلفزٌون والصحؾ والمجالت والنشرات والكتب المدرسٌة واستخدام اللؽة الفارسٌة فً جمٌع 

، فإن الحكومة خصصت مٌزانٌة كبٌرة لتطوٌر اللؽة الفارسٌة؛ ومع ذلن، فإن لؽات ...الدوابر والهٌبات 

. الشعوب الؽٌر فارسٌة ال تحظى بؤي دعم

 فً تفرٌسالمإسسات والمنظمات الحكومٌة التالٌة هً مثال صؽٌر علی متابعة واستمرار إستراتٌجٌة ال

 .راهنالعصر ال

أكادٌمٌة اللؽة الفارسٌة وآدابها 

المشروع العام للوثٌمة الوطنٌة لتطوٌر اللؽة الفارسٌة وآدابها  -

مجلس تنمٌة اللؽة الفارسٌة - 

أمانة مجلس تطوٌر اللؽة الفارسٌة وآدابها  -

مركز تطوٌر اللؽة الفارسٌة وآدابها  -

جمعٌة تروٌج اللؽة الفارسٌة وآدابها 

جمعٌة اللؽة الفارسٌة وآدابها 

مركز بحوث اللؽة الفارسٌة وآدابها 

الرابطة الدولٌة للؽة الفارسٌة  -

الرابطة الدولٌة لمعلمً اللؽة الفارسٌة وآدابها  -

الرابطة العلمٌة لمعلمً اللؽة الفارسٌة وآدابها  -

جمعٌة الشعراء الفارسٌٌن العالمٌة  -

 (الترحه حداد عادل)مركز تنسٌك المصطلحات اللؽوٌة إلٌران وطاجٌكستان وأفؽانستان - 

 (خطة نظام الجمهورٌة اإلسالمٌة)اتحاد الدول الناطمة بالفارسٌة - 
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العدٌد من الندوات الحكومٌة باللؽة الفارسٌة فً اإلذاعة والتلفزٌون - 

… البرامج التلفزٌونٌة الخاصة بالفارسٌة   - 

األولمبٌادات الحكومٌة العدٌدة للؽة الفارسٌة وآدابها - 

المإتمرات الحكومٌة والجامعٌة حول اللؽة الفارسٌة  - 

المإتمر السنوي ألبحاث اللؽة الفارسٌة وآدابها - 

دورات اللؽة الفارسٌة للطالب األجانب - 

المجالت الحكومٌة للثمافة واللؽة واألدب الفارسً   - 

مإسسة الموسوعة الفارسٌة الكبرى - 

مإتمر شبكة النساء باللؽة الفارسٌة - 

إٌران وطاجٌكستان وأفؽانستان : الشبكة التلفزٌونٌة باللؽة الفارسٌة للدول الثالث- 

إن فكرة إعطاء األولوٌة للؽة الفارسٌة الزالت راسخة حتى اآلن فً أذهان ؼالبٌة المثمفٌن والمومٌٌن 

، خطابا ٌهٌن 2020فمد ألمى شفٌعً كدكنً، الشاعر وأستاذ األدب الفارسً الشهٌر، فً ٌونٌو . اإلٌرانٌٌن

فٌه لؽات الشعوب ؼٌر الفارسٌة وٌصر علی ذلن وٌمول بؤن هذه اللؽات ال تملن المدرة على إنشاء نصوص 

كدكنً ٌرفض االهتمام باللؽات . وٌحاول الدفاع عن اللؽة الفارسٌة باستخدام عبارات بذٌبة. أدبٌة وعلمٌة

 !المحلٌة وحمها فً االزدهار، وٌعتمد أنه إذا تم فتح المجال للؽات المحلٌة، فعلٌن التبول على األدب الوطنً

. الملٌل من التمعن فً الخبر األتً ٌكشؾ حمٌمة سٌاسة التفرٌس وكراهٌة مخططً الحكومة اإلٌرانٌة الحالٌة

لال دمحمبالر بالرزاده؛ مدٌر عام إذاعة محافظة جٌالن، فً مإتمر صحفً مع وسابل اإلعالم ٌوم الخمٌس 

إنه سٌتم بث برامج األطفال باللؽة الفارسٌة على شبكات المحافظات بتوجٌه من  (2020 ٌونٌو 30)

. هذه مسؤلة وطنٌة وانه مرسوم عام وٌجب تطبٌمه فً ؼالبٌة المحافظات. طهران

 واالستٌعاب منذ الطفولة، والذي ٌستهدؾ الشعوب الؽٌر تفرٌستهدؾ هذه التعلٌمات إلى تنفٌذ مشروع ال

الفارسٌة 

 

أمثلة على الخطاب العنصري والمعادي للعرب فً المجتمع اإلٌرانً المعاصر - ٥

الجمهورٌة اإلسالمٌة سٌاسة نظام الماللً حكم من أكثر األمثلة وضوحاً على العنصرٌة ضد العرب خالل 

هذه السٌاسة االستراتٌجٌة . المتمثلة فً إشعال النار فً الشرق األوسط وتدمٌر الدول العربٌة المجاورة

 مع نهج المومٌة اإلٌرانٌة والعداء االستراتٌجً للعرب، والتً جعلها هذا النظام تتماشىللجمهورٌة اإلسالمٌة 

إذا نظرنا إلى مناطك نفوذ إٌران وسٌاساتها التدخلٌة، ٌتضح أن استراتٌجٌة إٌران فً الدول . حمٌمة والعة
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العربٌة مثل العراق وسورٌا والٌمن والبحرٌن والسعودٌة ودول أخرى فً الخلٌج العربً دلٌل على هذا 

 .االدعاء

ٌظهر الخطاب المعادي للعرب والنظرة المهٌنة للعرب فً ألوال وأفعال حكام ونخب المجتمع اإلٌرانً من 

 .ولت آلخر بطرٌمة خاصة

فمد لدم مشابً، مدٌر مكتب أحمدي نجاد ربٌس جمهورٌة إٌران آنذان، فً خطابه العنصري، فً الثانً من 

العرب مدٌنون "وزعم أن . ، مثاالً واضحاً على وجهة نظر التفوق العنصري2019 (أؼسطس)آب 

لإلٌرانٌٌن حتى فً ازدهار لؽتهم، مما ال شن فٌه أنه لوال اإلٌرانٌون لکان اإلسالم الٌوم مدفوناً تحت کم 

ر لألنباء ). إٌران مرادفة للعلم والثمافة والحضارة واإلنسانٌة." هابل من اوهام المومٌة العربٌة هْن  (وكالة مِذ

مع وصول حكومة روحانً إلى السلطة، لم ٌصبح خطاب المومٌة العربٌة أكثر انتشاراً فحسب، بل أصبح 

خالل هذه السنوات سعت وسابل اإلعالم الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة إلى التروٌج للمعتمدات . أٌضاً مبرراً 

المعادٌة للعرب، وأصبحت األماكن العامة، مثل المالعب الرٌاضٌة واألماكن الثمافٌة فً مناسبات مختلفة، 

الٌوم، حتى  أنصار النظام األکثر . اصبحت أماكن للتروٌج للمشاعر المعادٌة للعرب وبدعم حكومً أٌضا

على سبٌل المثال، بعد التوتر السٌاسً بٌن إٌران والسعودٌة عمب . تطرفاً ٌستخدمون كلمات معادٌة للعرب

التفتٌش الجسدي ألحد المسافرٌن اإلٌرانٌٌن، لال حجة اإلسالم والمسلمٌن، دمحم تمً رهبر، إمام جمعة 

األمة اإلٌرانٌة بکل عظمتها تم تحمٌرها من لبل حفنة من ": ... "نامه نٌوز"أصفهان، فً ممابلة مع صحٌفة 

. ، ان العنصرٌة المدٌمة المتطرفة واضحة فً هذه الكلمات(2015مولع عصر إٌران، )" آکلً السحالً

 .توضح هذه األمثلة مدى تؽلؽل الخطاب العنصري للمومٌٌن اإلٌرانٌٌن فً المجتمع

العب کرة المدم فً نادي برسٌبولٌس ٌنشد لصٌدة معادٌة للعرب لبل أن ٌلعب مع فرٌك عربً، مؽنً راب 

ٌدعى بهزاد بكس ٌؽنً أؼنٌة تسمى لاتل العرب، ممثلو األفالم ٌتحدثون بفخر عن إذالل العرب، الممدمون 

األصولٌون ٌعتبرون العرب أؼبٌاء ومستخدمً اإلنترنت بعد الهجوم الصاروخً علی المملکة العربٌة 

. السعودٌة ٌصفونه بتدمٌر العرب

أطلك مولع . أصبحت معاداة العرب سابدة فً السنوات األخٌرة لدرجة أنها انتشرت إلى ألعاب الكمبٌوتر

ً " ضرب العرب"إٌرانً لعبة على اإلنترنت تسمى  ٌُطلب من المشاركٌن فً اللعبة .. وٌمكن تنزٌلها مجانا

المولع الذي . اختٌار ضرب أو تمدٌم سحلٌة كؽذاء لرجل ٌرتدي مالبس عربٌة تملٌدٌة وهو مربوط بعمود

. نشر هذه اللعبة لدٌه تصرٌح تسجٌل رسمً من وزارة الثمافة واإلرشاد
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وذهبت الكراهٌة للعرب إلى حد أن الصحؾ الوطنٌة نشرت خبر انتخاب خمس وزٌرات فً حكومة 

النساء العربٌات؛ من الوأد فً التراب إلى : اإلمارات العربٌة المتحدة بعناوٌن معادٌة للعرب وعنصرٌة

هذا النوع من الكالم واستخدام . وكؤن اإلمارات تمثل العالم العربً كله أو العصر الجاهلً. الوزارة

األسلوب التعمٌمً، كما ورد فً ممدمة هذا الممال، هو مثال واضح على العنصرٌة، وعالمة على الحمد 

. والعداوة التً ٌكنها العنصرٌون الفرس للشعوب العربٌة

 

 

 للشعب العربً االحوازيإهانة جرٌدة اطالعات 

. العرب فً األحواز على أنهم ؼجر" اطالعات"، وصفت صحٌفة 1985 ماٌو 5فً ٌوم األحد الموافك 

لبابل العرب الؽجر من لبٌلة لراشً : "وكانت إهانة هذه الصحٌفة الرسمٌة للحكومة اإلٌرانٌة كما ٌلً

بعد أن اطلع المواطنون العرب على . فنهم الرلص وؼٌره. منتشرة فً نواحً مختلفة من محافطة خوزستان

هذا الممال، خرجت مظاهرات كبٌرة فً مدٌنة األحواز ومدن أخرى، والتً أصبحت معروفة فً األدبٌات 
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لوبلت المظاهرة بمعاملة لاسٌة وتم اعتمال ". انتفاضة الكرامة" باسم ي األحوازللشعب العربًالسٌاسٌة 

. مبات المتظاهرٌن علی ٌد لوات األمن

، عندما أصر التلٌفزٌون اإلٌرانً الرسمً على نفی وجود العرب فً منطمة األحواز، 2018فً عام 

وفً هذه االنتفاضة لتل وجرح عدد من الناس وتم اعتمال وتعذٌب  اآلالؾ " انتفاضة الكرامة الثانٌة"فحدثت 

.  من المتظاهرٌن

إن موضوع اإلهانة فً اإلعالم اإلٌرانً ال ٌمتصر على العرب، بل شمل أٌضاً هذا الطابع العنصري 

، أصبحت صحٌفة إٌران 2006فً إبرٌل . اإلٌرانً المومٌات األخرى وكان لألتران واألفؽان نصٌب منه

. التً تدٌرها الدولة واحدة من رواد العنصرٌة فً وسابل اإلعالم اإلٌرانٌة بعد تشبٌهها األتران بالخنافس

. ولد تسببت هذه اإلهانة بانتفاضة كبرى للشعب التركً فً أذربٌجان الجنوبٌة واستمرت عدة أسابٌع
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التمٌٌز العنصري فً صدور األحکام القضائٌة ومعاملة السجناء العرب األحوازٌٌن 

، لكن حتى اآلن 1967 مارس 8انضمت إٌران إلى اتفالٌة المضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري فً 

لذلن، إذا ارتكب . ال توجد لوانٌن واضحة فً إٌران لتعرٌؾ العنصرٌة والتمٌٌز العنصري وحظرهما

. شخص ما عمالً عنصرٌاً، الٌوجد لانون إلدانته

المضٌة التً أثارها نشطاء حموق اإلنسان بشكل متكرر فً األحواز هً التمٌٌز فً معاملة المتهمٌن 

وعادة ما تتم االعتماالت فً اللٌل وٌتم . والسجناء من عرب األحواز من لبل المسإولٌن المضابٌٌن واألمنٌٌن

. ترهٌب العابالت

كما أن األحكام الصادرة . إن االتهامات التً ٌُعتمل بسببها عرب األحواز ال مثٌل لها فً أي مكان فً إٌران

وٌتعرض المعتملون للتعذٌب . بحمهم أثمل بكثٌر من األحكام التً تصدر بحك الفرس بذات الجرٌمة

 وٌتم التعامل مع السجناء وعابالتهم بطرٌمة مهٌنة خالل ساعات أثناء االعتمال واالستجواب، والمضاٌمة،

. الزٌارة من لبل السلطات

من ناحٌة أخرى، أدى إضفاء الطابع المإسسً على العنصرٌة المعادٌة للعرب بٌن الشعب الفارسً إلى 

جعل لمع واختطاؾ واؼتٌال النشطاء السٌاسٌٌن األحوازٌٌن، داخل البالد وخارجها، ٌحضی بدعم حتى من 

فهنان مبات المستخدمٌن اإلٌرانٌٌن داخل وخارج البالد ٌدافعون عن جرابم الجمهورٌة . المعارضة اإلٌرانٌة

وخٌر مثال على ذلن هو صمت المعارضة اإلٌرانٌة ومماطعة . اإلسالمٌة ضد المناضلٌن األحوازٌٌن

. األخبار وحتى الدفاع عن إعدام الناشطٌن العرب

وفً هذا الصدد، فإن المعارضة الملكٌة تُظهر علناً عداءها للعرب، حٌث ٌنشر اآلالؾ من أنصار عابلة 

. البهلوي بشكل مستمر وٌومً الخطاب العنصري المعادي للعرب

نصب تماثٌل الشعراء المناهضٌن للعرب واألتران فً مدن األحواز وأذربٌجان عمل عنصري 

وبحسب التعرٌؾ الحدٌث للعنصرٌة، فإن نصب تماثٌل لشعراء معروفٌن بمعارضتهم للعرب واألتران هو 

لمد جرحت هذه التماثٌل مشاعر الناس فً هذه . واز وأذربٌجانحعالمة واضحة على العنصرٌة فً مدن األ

لٌس فمط المنحوتات ولكن أٌضاً أي مظاهر تشٌر إلى . ترانالمناطك وتذكر بالمصابد المعادٌة للعرب واأل

 تركٌب تمثال وخٌر مثال على ذلن، هً أمثلة واضحة على العنصرٌة؛ ،معاداة السكان الربٌسٌٌن لمنطمة ما

 .واز ومدٌنتً ماكو ولزوٌنحلفردوسً فً مدٌنة األ

إن استخدام األسماء العنصرٌة فً منطمة األحواز تماشٌاً مع سٌاسة إعادة تسمٌة المدن واألحٌاء والشوارع 

إعادة تسمٌة الشوارع . والمناطك الجؽرافٌة إلى أسماء ذات داللة لومٌة هو عالمة واضحة على العنصرٌة

دلٌل آخر على تبنً مبادئ الخطاب ... لوروش، وزردشت، وأرٌاشهر، وبهمن شٌر : واألحٌاء بؤسماء مثل

العنصري للمومٌة اإلٌرانٌة فً إرساء تمدٌس العصور المدٌمة وتعزٌز اآلرٌة من لبل الجمهورٌة اإلسالمٌة 

. فً حٌن ٌتم منع الشعب العربً األحوازي من استخدام أسماء عربٌة ألبنابه. فً األحواز
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فً خطابات المسؤولٌن الحكومٌٌن وفً وسائل اإلعالم " عرب اللسان"و " أعراب"استخدام كلمتً 

اإلٌرانٌة 

إهانة للشعب العربً، ألن األعراب جمع األعرابً ٌعنً " عرب اللسان"و" أعراب"إن استخدام كلمتً 

ٌطلك على الذٌن لٌس لدٌهم هوٌة " عرب اللسان. "البدو، وكلمة العرب نفسها هً جمع وال تحتاج إلى الجمع

هذا المصطلح له دالالت سلبٌة كثٌرة فً اللؽة العربٌة وٌعتبر . عربٌة وٌتعلمون وٌتحدثون اللؽة العربٌة فمط

. إهانة

على الرؼم من االحتجاجات والتحذٌرات المتكررة من النشطاء العرب فً األحواز، استخدم المسإولون 

سبٌل المثال، أصر عطاء هللا  على .اإلٌرانٌون ووسابل اإلعالم هذٌن المصطلحٌن مراراً وتكراراً 

لعرب األحواز فً أحد " عرب اللسان"مهاجرانً، وزٌر اإلرشاد فً حكومة خاتمً، على استخدام كلمة 

الفارسٌة، وحتى عندما سؤله ممدم البرنامج عن إزدواجٌة تعامله بالنسبة للشعب " بً بً سً"برامج لناة 

. الکوردي والشعب العربً فً األحواز، أصر على مولفه العنصري

من لبل المومٌٌن اإلٌرانٌٌن العنصرٌٌن، فضالً عن كونها وسٌلة إلهانة " عرب اللسان"إن استخدام تعبٌر

وكما ذكرنا سابماً، فإن معاداة . الشعب العربً، هو وسٌلة للهروب من التنالض فً خطاب المومٌة اإلٌرانٌة

وفی حال اعترافهم بوجود شعب عربً فً الجؽرافٌا السٌاسٌة . العرب هً إحدى ركابز المومٌة اإلٌرانٌة

لذلن، من أجل ! إلٌران سوؾ ٌواجهون تنالضاً لٌس له حل، عداء العرب إلٌران ووجود عرب فً إٌران

". عرب اللسان"الهروب من مواجهة هذا التنالض، لجؤوا إلى استخدام تعبٌر

فً األدبٌات ووسابل اإلعالم وخطابات المسإولٌن " ترن تازي"كما أن استخدام المصطلح العنصري 

اإلٌرانٌٌن هو دلٌل آخر على النظرة العنصرٌة السابدة على أفكار المسإولٌن ومن ٌسمون بالمثمفٌن 

لألنباء " فارس"ووكالة " إٌرنا"وآخر مثال على ذلن هو استخدام هذه الكلمة من لبل وكالة أنباء . اإلٌرانٌٌن

 (فً إشارة إلى سرعة انتشار الفاٌروس )."الصولة الترکٌة  لكورونا فً العالم"تحت عنوان 
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ملة الجدٌدة للنظام العنصري فً إٌران عُ ال" بارسه"

وبحسب مشروع لانون تعدٌل لانون النمد ومصارؾ النظام اإلٌرانً، والذي أرسله الربٌس روحانً إلى 

" بارسه "100أٌضاً، بالنسبة للفکة، ٌعتبر كل . البرلمان، سٌتم تؽٌٌر العملة اإلٌرانٌة من اللاير إلى تومان

 100 رٌاالت اآلن تساوي تومان واحد، وفً العملة الجدٌدة كل 10تعادل تومانا واحداً، بعبارة أخرى، كل 

. بارسه سٌساوي تومان واحد

، الذي ٌشٌر إلى الشعب الفارسً، وتعمٌمه على الشعوب األخرى ؼٌر الفارسٌة، "بارسه"ٌعد استخدام اسم 

 .دلٌالً على الجهود التً تبذل لتوسٌع الهٌمنة الفارسٌة على الشعوب ؼٌر الفارسٌة

 تحمٌر الشعب األفؽانً

 ٌناٌر 27 الذي عمد ٌوم االثنٌن ممامٌات البالدلال حسن روحانً ضمن خطابه فً مإتمر للمحافظٌن ولابم 

 بسخرٌة فضحنلالها )دعونا نجري اإلنتخابات بشکل الکترونً حتی افؽانستان فعلت ذلک :"2020

 "! باألمر المهمدعونا نفعل ذلن انه لٌس ، (الحضار

التروٌج للعنصرٌة من خالل تزوٌر الكتب األكادٌمٌة 

ٌتم ". بٌام نور"وهو كتاب تعلٌمً لجامعة " األسرة فً اإلسالم وإٌران" فً الصفحة العشرٌن من كتاب 

. تمدٌم صورة للعبودٌة بشکل متعمد، األمر الذي ٌإکد بوضوح تفوق عرق على آخر
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ا خان كرمانً فً مدح الثمافة اإلٌرانٌة وذم الثمافات قٌتضح فً هذا الكتاب تؤثٌر األفكار العنصرٌة لمٌرزا آ

 .شرحالصورة توضح كل شًء وال تحتاج إلى . األخرى

 

 

العنصرٌة فً كالم الفنانٌن اإلٌرانٌٌن 

 الكالم العنصري ألكبر عبدي 

أكبر عبدي، ممثل إٌرانً، أهان العرب خالل كلمة ألماها على الهواء مباشرة على المناة الثالثة للتلفزٌون 

اإلٌرانً، بٌنما كان ٌسرد ذكرٌاته خالل رحلته للسعودٌة ألداء فرٌضة الحج مع عابلته، فؤثارت تصرٌحات 

أكبر عبدي على التلفزٌون الرسمً للنظام احتجاج المواطنٌن العرب فً األحواز، حٌث لال المواطنون إن 

وبعد رد الفعل الحاد لمواطنً ونشطاء عرب األحواز، . العنصرٌة وصلت إلى موجات اإلذاعة والتلفزٌون

. اعتذر الممثل اإلٌرانً لعرب األحواز فً كلمة ولام بتبرٌر تصرٌحاته

 التصرٌحات العنصرٌة لدارٌوش أرجمند

ولال، رداً على سإال الممدم عن " من وشما"ظهر دارٌوش أرجمند، الممثل اإلٌرانً الشهٌر، فً برنامج 

المبدأ األول . لم ٌعجبنی اداء عرب نٌا على اإلطالق: "وأداء الفنان عرب نٌا، لال" مختار نامه"مسلسل 

عندما لعب مهدي فتحً دور . للتمثٌل فً مسلسل تارٌخً هو أن تکون لک شباهة بالشخصٌة التً تمثلها

ال تشعر بؤن السٌد عرب نٌا " مختارنامه"عمرو بن العاص کان المشاهد لم ٌتردد بؤنه عربً، ولكن فً 

ما ٌرٌد لوله أرجمند هو أن عرب نٌا ممثل حسن الوجه، وال ٌمكنه أن ٌلعب دور )عربً اال باسمه؟ 

 ( كرٌهً المنظرمشخصٌة عربٌة، ألن العرب ه

خاطب دارٌوش أرجمند الشعب العربً فً األحواز بعرب وفً مكان آخر، ودفاعاً عن كلمات أكبر عبدي، 

اللسان، األمر الذي واجه احتجاجاً واسعاً من لبل الشعب العربً فً األحواز عندما سافر هذا الفنان إلى 

. االحواز العاصمة، و أثار اٌضاً احتجاجات على وسابل التواصل االجتماعً
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 (هالو)ا خان كرمانً وأخوندزاده خرجت علی لسان شعراء مثل عالً بٌام قالبذرة النجسة التً زرعها آ

 :وصفر عبد هللا طاجٌن

 (هالو)لصٌدة عالً بٌام العنصرٌة 

لال صدٌك ٌا حضرة هالو 

فً األرض التً نزل فٌها الوحً 

اؼتصب شابان 

وانت لزمت الصمت 

للت اخٌراً، أخبرنً بما تعرفه 

من السٌاسة والفن واألدب والتارٌخ 

كل ٌرتبط باألخر 

والتشؽل نفسک بالظواهر 

أوالً، لبل ذلن تم اإلؼتصاب 

بالمرب منن فً كهرٌزن 

اٌن كنت وماذا كنت تفعل؟ 

أٌن کانت إنسانٌتن؟ 

ثانٌاً اإلعتداء لم ٌحدث علی اإلثنٌن فحسب 

انت سمعت بهذا وأخدتن الؽٌرة 

ألؾ وأربعمابة سنة ٌعتدون علٌنا 

تم اؼتصابنا جمٌعاً 

ثالثاً أخبرنً عن الشابٌن 

ماذا كانا ٌفعالن فً ارض العرب؟ 

ذهبا لٌنفما مال هذه األمة 

ثم ٌعودان؟ 
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لمد رأى الكثٌر من الفمراء والمتسولٌن 

هذه المدٌنة وهً ملٌبة بالبالء 

الذي ال ٌإمن أبدا 

أن هللا فً للوبنا 

ٌدفع امواله عن طٌب خاطر 

فً جٌب العرب الواسع 

والعرب ٌؽتصبون بطٌب خاطر 

ماذا ٌمكننً أن ألول، ال تعجب 

 ً شعارن أربعون عاماً : رابعا

الموت لبرٌطانٌا وأمرٌكا 

کم ملٌون مهاجر من إٌران 

ٌعٌشون هنان 

 

هل سمعت حتی 

تعرض أحدهم لالؼتصاب؟ 

وفً الممابل ندفع مبة ملٌارکل عام 

فً جٌب آل سعود 

فً مكان آخر ٌدافع دمحمرضا عالً بٌام  عن أكبر عبدي، وٌخاطب الشعب األحوازي 

بعرب اللسان 

 صفر عبد هللا طاجٌن، وهو أٌضاً عضو فً أكادٌمٌة اللؽة الفارسٌة اإلٌرانٌة، أهان الشعب العربً فً 

" رسالة إلى العربً المد عً"لصٌدة بعنوان 

أنا مندهش من هإالء العرب 

هإالء العبٌد على الجانب اآلخر من الخلٌج 
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ٌستولون على الخلٌج الفارسً 

لٌس لهم أی انتاج 

لٌس لدٌهم أي فكرة عن مكان وجود الدماغ 

والٌخرج مندماؼهم أی ابداع 

ال توجد سحالً هنان 

 !مرتبکون

أٌها المرتبكون ! والجراد

ال ترفعوا دعوى أخرى فارؼة 

هذه رسالتً ابعثها الٌکم 

صفر عبد هللا هو المدٌر الطاجٌكً لمسم الدراسات اإلٌرانٌة بجامعة ألماتً وصدٌك ممرب لحداد عادل 

. (الربٌس األسبك للبرلمان االٌرانً ومدٌر مركز صٌانة اللؽة الفارسٌة)

 

العنصرٌة فً الفن والسٌنما واإلعالم 

، فإنه ٌدعو صراحة لمتل "بهزاد بكس"لشخص ٌدعى  (لاتل العرب)" عرب ُکش"إذا استمعتم ألؼنٌة 

ونرى ونسمع مثل هذه الدعوات فً أشعار مصطفى بادكوبه ای، . العرب، وتبدأ هذه الدعوة باسم األؼنٌة

، أو فً رواٌات "هالو"أحد كوادر الجبهة الوطنٌة اإلٌرانٌة، وفً أشعار دمحم رضا علً بٌام المعروؾ باسم 

. بزرن علوي، أو فً خطابات النشطاء المومٌٌن فً إٌران

لطالما كانت وسابل اإلعالم والصحافة، . بالطبع، هذا ال ٌمتصر على هإالء الشعراء والكتاب وفنانً السٌنما

وخاصة الصحافة الرٌاضٌة الفارسٌة، ناطمةً باسم العنصرٌة ومعاداة العرب، ناهٌن عن الکتب التارٌخٌة، 

فً معظم الرواٌات واألفالم التً . والسٌاسٌة، والرواٌات والمصص األدبٌة الملٌبة بالتحمٌر واإلهانة للعرب

أٌضا فً األفالم والمسلسالت التلٌفزٌونٌة دابما . ٌلعب فٌها العربً دوراً، ٌناط به أدوار سلبٌة مثل التهرٌب

ٌتم تصوٌر الثمافة والتمالٌد العربٌة بؤنها السبب الربٌسً لجرابم الشرؾ والتخلؾ الثمافً وأن التخلص من 

. هذه الثمافة هو شرط مسبك للتمدم والتطور

ٌكشؾ المطرب اإلٌرانً الشهٌر محسن شافوشً صراحة عن معاداته للعرب فً عدة أؼانً على سبٌل 

: المثال، ٌمول شافوشً فً أؼنٌة مسلخ

 والعرب تؤکل الرطب الجٌد شونٌد العجم تنال ال
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کلما اردت التخلص من همومن وتؽنً جعلوا من صوتن ؼمٌص عثمان 

 .ُسحمت سجادة كرمان فً دبً: فً مكان آخر، ٌمولو

 (عرب کش)لام مؽنً الراب اإلٌرانً بهزاد بكس بؽناء بعض األؼانً المعادٌة للعرب مثل لاتل العرب 

ن محتواها مواضٌع عنصرٌة ومعادٌة للعرب بردود أفعال من  والسموط، ولد لوبلت األؼنٌة، التً ٌتضم 

مختلؾ مجموعات حموق اإلنسان والمعارضة، حٌث لام مركز مكافحة العنصرٌة ومعاداة العرب فً إٌران 

ممدمة إلزالة "و األؼنٌة بؤنها " الفاشً الصؽٌر"بإصدار بٌان فٌما ٌتعلك بهذه المضٌة، ووصؾ المطرب بـ 

". لبح لتل العرب فً إٌران

والسبب . ٌظهر المواطن العربً كمهرب وإنسان متخلؾ ومتعصب (عروس اتش)"عروس النار "فً فٌلم

 حتى ٌتحرر من هذه ٌنجح المرء فً حٌاتهالربٌسً للتخلؾ هو االنتماء للثمافة والهوٌة العربٌة، ولن 

 .االنتماءات

ٌظهر المواطن العربً على هٌبة  طفل ذات بشرة سوداء وتموم السٌدة  (باشو ؼرٌبه کوچک)فً فٌلم باشو

. المضٌفة بؽسله عدة مرات، لكن لونه ال ٌزال أسود (الفارسٌة)

المعادي للعرب   (التاری)ٌانصٌب فٌلم 

؛ وٌعد الفٌلم األكثر شعبٌة فً مهرجان 2018 مارس 14 عرض هذا الفٌلم فً دور السٌنما اإلٌرانٌة فً 

رابع أفضل فٌلم ؼٌر كومٌدي واألكثر مبٌعاً فً تارٌخ السٌنما " التاري"فٌلم فجر السادس والثالثٌن، وٌعتبر 

. اإلٌرانٌة

. هنان العدٌد من األفالم والمسلسالت األخرى التً تروج لمعاداة العرب بؤشكال مختلفة وبذرابع مختلفة

. البعض ٌروج إلهانة العرب بحجج دٌنٌة، والبعض اآلخر بحجج لومٌة

الكامٌرا الخفٌة 

 لامت إذاعة وتلفزٌون الجمهورٌة اإلسالمٌة بشكل متكرر بإنتاج وبث برامج كامٌرا خفٌة تتضمن محتوى 

فً هذه الكامٌرات الخفٌة، من خالل إثارة المشاعر الوطنٌة للشعب فً إٌران، ٌتم تمدٌم . معادٌاً للعرب

كما ٌمدم العرب على أنهم لصوص . العربً كإنسان فاسد ٌنوي االعتداء جنسٌاً على الفتٌات اإلٌرانٌات

. ومختلسون ولذرون وؼٌر مثمفٌن وما إلى ذلن

البرامج الرٌاضٌة 

ٌعرض ممدمو المبارٌات الرٌاضٌة، وخاصة مبارٌات كرة المدم، مثل خٌابانً وشفٌعً، العنصرٌة 

. مام المشاهد خالل مباراة كرة المدم بٌن األندٌة االٌرانٌة واألندٌة العربٌةأوالکراهٌة للعرب بؤبشع صورها 

عادة فً إللٌم األحواز ٌشاهد الناس مبارٌات كرة المدم على المنوات العربٌة إلن تحمل هذا الکم الهابل من 

. العنصرٌة خالل مباراة کرة لدم لٌس امراً سهالً 
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 بٌن عامة الناس بمعاداة العر

  تنفٌذ السٌاسات العنصرٌة ألكثر من لرن من الزمان من لبل الحكومات المركزٌة المتعالبة والحمن 

المستمر لألفكار والخطاب العنصري فً المجتمع من خالل وسابل اإلعالم المربٌة والمسموعة ترن أثره 

على الرؼم .  علی الشعب اإلٌرانً، والٌوم أصبحت العنصرٌة ومعاداة العرب سارٌة فً جمٌع أنحاء إٌران

. من أن هذا ال ٌحظى بشعبٌة كبٌرة بٌن الشعوب المضطهدة، لکنه انتشر على نطاق واسع فً المجتمع

فً الصور المنشورة فً الفضاء اإللكترونً، وضع طبٌب الفتة على مدخل عٌادته تفٌد بؤنه ٌعتذر عن لبول 

. المرضى العرب

كما ورد أن األحوازٌٌن الذٌن ٌعٌشون فً طهران ومدن فارسٌة أخرى تعرضوا للسخرٌة واإلهانات وحتى 

 .االعتداء الجسدي بسبب تحدثهم العربٌة

 .تظهر الصور المنشورة للكتابات على الجدران فً طهران ومدن أخرى شتابم وكتابات شعرٌة ضد العرب

التمٌٌز العنصري فً سٌاسات الحكومة المركزٌة اإلٌرانٌة 

  للتمٌٌز العنصريالعٌنٌةالمظاهر 

 30المبرمة فً ) من االتفالٌة الدولٌة لمكافحة جرٌمة التمٌٌز العنصري والمعالبة علٌها 2بموجب المادة 

، التمٌٌز العنصري هو ارتكاب (1976، الذي دخل حٌز التنفٌذ منذ عام 3068، لرار رلم 1973نوفمبر 

: أي من األفعال التالٌة إلثبات تفوق مجموعة عرلٌة على مجموعة عرلٌة أخرى ولمعها المنتظم

 :بإحدى الطرق التالٌة (شعب)الحرمان من حك الحٌاة والحرٌة ألفراد جماعة عرلٌة - ألؾ

 والجمهورٌة اإلسالمٌة فً إٌران آالؾ المزارعٌن البهلوٌةلتلت الحكومات : (شعب)لتل أعضاء جماعة - 1

العرب فً المناطك الشمالٌة إلللٌم األحواز، مثل السوس والمٌناو، وفً سهل مٌسان، الخفاجٌة، والحوٌزة، 

وأعدمت آالؾ المناضلٌن األحوازٌٌن دون محاكمة . واألحواز احتجاجاً على مصادرة الحكومة ألراضٌهم

. عادلة ودون محامً

أو انتهان حرٌتهم أو كرامتهم أو ) (شعب)إلحاق ضرر جسدي أو عملً شدٌد بؤفراد المجموعة - 2

. تعرٌضهم للتعذٌب أو المعاملة أو العموبة الماسٌة أو الالإنسانٌة أو المهٌنة

طالما صور الجهاز اإلعالمً للنظام اإلٌرانً، إلى جانب وسابل اإلعالم الممروءة، الشعب العربً على أنه 

لمد وصل األمر إلى . عدو، وأسسوا وطوروا خطاباً عنصرٌاً وؼٌر إنسانً ضد الشعب العربً فً إٌران

. نمطة أصبحت فٌها الحٌاة صعبة للؽاٌة بالنسبة للعربً فً إٌران

كما أن التعذٌب وأخذ االعترافات المسرٌة من النشطاء السٌاسٌٌن والمثمفٌن العرب األحوازٌٌن، مثل 

وفمد العشرات من نشطاء األحواز حٌاتهم . المعلمٌن واصحاب الشهادات، أصبح دأب الجمهورٌة اإلسالمٌة

. تحت وطؤة تعذٌب النظام
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  (شعب)االعتمال التعسفً والسجن ؼٌر المانونً ألعضاء جماعة - 3

اعتماالت نشطاء األحواز كانت اعتماالت عشوابٌة، ولد تم اعتمال آالؾ من نشطاء األحواز على مدى العمد 

 والسنوات الالحمة، دفاعاً عن نهر كارون واحتجاجاً على نمل مٌاه 2005الماضً بعد انتفاضة أبرٌل 

كارون إلى المدن الفارسٌة، كما تم اعتمال اآلالؾ من المتهمٌن العمابدٌٌن من أهل السنة خالل االحتجاجات 

 . 2018التً تزامنت مع الربٌع العربً، واالحتجاجات التً تزامنت مع انتفاضة الكرامة الثانٌة فً 

لتدمٌرهم كلٌاً أو جزبٌاً  (الشعب)تعمد فرض نوع من الظروؾ المعٌشٌة على أفراد الجماعة - ب

تسببت الحكومة اإلٌرانٌة فً الجفاؾ الكامل لألنهار واألهوار فً األحواز، مثل هورالعظٌم، من خالل بناء 

ولد أدى ذلن إلى تكاثر جمٌع أنواع . عشرات السدود على أنهار كارون والكرخة والدز والجراحً والزهرة

.   شخص فً األحواز كل عام5000األمراض الخطٌرة والسرطانات، وممارنة بالثمانٌنٌات، ٌموت حوالً 

 لمد أدى التلوث الشدٌد للبٌبة، بسبب الكارثة البٌبٌة التً خلمتها خطط النظام اإلٌرانً، أدى إلى تهجٌر آالؾ 

إن الكارثة البٌبٌة التً . األحوازٌٌن من األحواز، وٌواجه سكان األحواز المتبمٌن تهدٌدات صحٌة كبٌرة

أحدثها النظام اإلٌرانً فً األحواز تشكل تهدٌدا كبٌرا لصحة األجٌال الحالٌة والمستمبلٌة للشعب العربً 

. األحوازي

من المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة ( شعب)أي إجراء لانونً أو ؼٌره لمنع أفراد جماعة عرلٌة  (ج

واالجتماعٌة وااللتصادٌة والثمافٌة للبلد والتهٌبة المتعمدة لظروؾ تمنع تطورهم الكامل، وال سٌما عن 

طرٌك حرمانهم من حمولهم وحرٌات اإلنسان بما فً ذلن الحك فً العمل، والحك فً تكوٌن نمابات معترؾ 

بها، وحك التعلٌم، وحك العٌش والعودة إلى الوطن، وحك المواطنة، وحك الحرٌة فً التنمل واإللامة، وحك 

. حرٌة الرأي والتعبٌر وحك حرٌة التجمع السلمً

فً الحمٌمة الحكومة اإلٌرانٌة ارتكبت كل هذه األعمال التً تحظرها األمم المتحدة ضد الشعب العربً 

الشعب العربً األحوازي محروم من حك الدراسة بلؽته األم أو امتالن وسابل إعالم محلٌة . األحوازي

كما أنهم ممنوعون من العمل فً المشارٌع . ولد أدى ذلن إلى ارتفاع مستوى األمٌة بٌن العرب. خاصة به

الشعب العربً األحوازي محروم من وجود أحزاب . الحكومٌة ألنهم عرب، وٌحل محلهم ؼٌر العرب

 .سٌاسٌة وتنظٌمات ثمافٌة وفنٌة مستملة، وبالتالً فإن حك المشاركة السٌاسٌة مسلوب من هذا الشعب

أي إجراء، بما فً ذلن سَون لانون، بشؤن الفصل العنصري بٌن السكان من خالل إنشاء مناطك منفصلة - د

.  ، ومصادرة ممتلكات الجماعات العرلٌةبٌن األعراق المختلفةألعضاء مجموعة عرلٌة، وحظر الزواج 

 أبطحً مساعد ربٌس الجمهورٌة دمحم خاتمً، ٌطلب بوضوح من السلطات تهجٌر أكثر  دمحمفً تعمٌم أصدره

وبحسب هذا التعمٌم، فإن . من ثلثً السكان العرب األحوازٌٌن إلى وسط إٌران واستبدالهم بؽٌر العرب

أدى . الحكومة ستجبر العرب على مؽادرة األحواز، من خالل عدم توظٌفهم ومصادرة أراضٌهم الزراعٌة

، والتً أضافت 2005 أبرٌل 15تسرٌب هذا التعمٌم ووصوله إلى الناس إلى اندالع االنتفاضة الكبرى فً 

. لوة جدٌدة إلى نضال الشعب العربً األحوازي وأشعلت انتفاضته
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وفً هذا . كما أن خطط النظام اإلٌرانً لمصادرة أراضً المزارعٌن والمروٌٌن العرب ال حصر لها

الصدد، نشٌر إلى مصادرة مبات اآلالؾ من الهكتارات من أراضً العرب وفك الخطة الثمانٌة  لمناطك 

- فً لری الشعٌبٌة والساحل الشرلً والؽربً لنهر کارون على طول طرٌك األحواز  (هفت تبه)السبعة 

لإلسكان، ومصادرة " مهر"عبادان، ومصادرة أراضً لروًٌ الحوٌزة من لبل شرکة – المحمرة واألحواز 

، "إتکا"أراضً الجفٌر من لبل الحرس الثوري، ومصادرة أراضً منطمة الجلٌزي، من لبل مإسسة 

 لرٌة حدودٌة فً المحمرة من لبل الحرس الثوري اإلٌرانً بحجة عدم تطهٌرها من 20ومصادرة أكثر من 

حمول األلؽام، ومصادرة الحرس الثوري اإلٌرانً لألراضً العربٌة من أجل مشارٌعه العظٌمة لتربٌة 

. األسمان وإخالء عشرات المرى من سكانها بسبب جفاؾ األنهار واألهوار

، بدعم مباشر من البهلوي، صادر النظام (1950-1979)فً فترة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة 

اإللطاعٌٌن ؼٌر العرب فً شمال األحواز، مساحات كبٌرة من األراضً الزراعٌة من المزارعٌن العرب 

مثل مجٌد خان وبالً الخوانٌن مثل جزاٌري  (اإللطاعٌون)سٌطر الخوانٌن البختٌارٌٌن . بموة السالح

وٌاوري على األراضً المحٌطة بشوشتر، كما سٌطر اإللطاعٌون مثل نظام مافً وخانساري على 

األراضً المحٌطة بمدٌنة السوس، وسٌطر عباس شرکت بر على الموارد الطبٌعٌة مثل مناجم الرمال فً 

الكرخة وشاوور حول منطمة عبد الخان، وسٌطرت عابلة تمً زاده على منطمة الخلفٌة، ولد تمكنت 

الحكومة المركزٌة، بدعم من هإالء اإللطاعٌٌن، من انتزاع مساحات كبٌرة من األراضً من المزارعٌن 

. العرب وتوطٌن المهاجرٌن ؼٌر العرب على هذه األراضً

 والجمهورٌة اإلسالمٌة، لم تعترؾ الحكومة المركزٌة اإلٌرانٌة بالملكٌة التارٌخٌة البهلويفً كل من فترتً 

وبناًء علٌه، نملت الحكومة ملكٌة مساحات كبٌرة من األراضً الزراعٌة . ألراضً المزارعٌن العرب

العربٌة إلى أفراد أو منظمات تابعة للحكومة، مثل مإسسة  الشهٌد ومإسسة المستضعفٌن، والحرس 

وأبرز مثال على ذلن هو . ، والعدٌد من المنظمات األخرى(إتكا)الثوري، وجٌش الجمهورٌة اإلسالمٌة 

أعطت الحكومة الملكٌة . 2020على ٌد مإسسة المستضعفٌن فً آب  (أبو الفضل)تدمٌر لرٌة أبو النخالت 

الكاملة ألراضً هذه المرٌة العربٌة لمإسسة المستضعفٌن، ولد لامت هذه المإسسة بمساعدة السلطة 

أثار هدم عدد . المضابٌة ومإسسات النظام األخرى باعتمال سكان هذه المرٌة والضؽط علٌهم إلخالء منازلهم

من منازل المرٌة من لبل مسإولً البلدٌة احتجاجات من لبل أهالً المرٌة رافمتها احتجاجات واسعة النطاق 

. على مستوى وسابل التواصل االجتماعً

ۺ، 70فً المدن أٌضا، تسببت سٌاسة عدم توظٌؾ العرب فً ارتفاع معدل البطالة بٌن العرب إلى أكثر من 

 منطمة من ضواحً مدٌنة األحواز، والتً ٌتؤلؾ 20هنان أكثر من . وظهور البطالة والفمر بشكل كبٌر

 ۺ على األلل من 40تشكل مناطك الضواحً هذه . سكانها بالكامل من العرب، ٌنتشر فٌها الفمر والبطالة

فً المجموع، فً إللٌم األحواز، .  نسمة500000سكان مدٌنة األحواز وٌمدر عدد السكان بما ال ٌمل عن 

ٌعٌش حوالً ملٌون عربً فً الضواحً الفمٌرة فً مدن األحواز وعبادان ومعشور والسوس وتستر 

. والعمٌدٌة
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فً هذه المناطك، ٌبلػ متوسط معدل . وضع التوظٌؾ للمهمشٌن فً األحواز مإسؾ ومعظمهم من العرب

ۺ 49ۺ فً عٌن الدوا، و58ۺ فً حً آل صافً و61وتبلػ نسبة البطالة . البطالة أكثر من خمسٌن بالمابة

ۺ من المهمشٌن فً األحواز فً المناطك الثمانً المذكورة لدٌهم دخل ألل 95كما أن حوالً . فً حً الثورة

- 2021 فبراٌر 13 دوالر أمرٌكً حسب أسعار ٌوم 12ما ٌعادل - من ثالثمابة ألؾ تومان شهرٌاً 

( 2020موحد / ظرٌفً )

وفً هذا الصدد، صرح شرٌؾ الحسٌنً، الممثل السابك لألحواز فً البرلمان اإلٌرانً، أنه وفماً لمحافظ 

لألسؾ، : "، ولال(األحواز ) ألؾ فرد من المواطنٌن الؽٌر أصلٌٌن فً محافظة خوزستان73اإلللٌم، ٌعمل 

هذا العدد لٌسوا موظفٌن متخصصٌن أوأصحاب مهارة، بل عمال بسطاء فً المجاالت الخدمٌة  حلوا محل 

وجدٌر بالذکر أن مبات اآلالؾ من المواطنٌن ؼٌراألصلٌٌن الذٌن تم نملهم . العاطلٌن عن العمل فً األحواز

إلی إللٌم األحواز خالل مشارٌع تؽٌٌر التركٌبة السكانٌة فً العمود الماضٌة الذٌن ٌشؽلون جمٌع المناصب 

كما اعتبر شرٌؾ حسٌنً وجود المدراء . فً مجال اإلدارة والصناعة والنفط مستثنون من هذه االحصابٌة

الوافدون من المحافظات األخری من المشاكل الخطٌرة فً  إللٌم األحواز ولال إن هذه المسؤلة تصبح 

المسبولٌن فً المحافظة ؼافلون . كارثٌة عندما نری توظٌؾ خدم ٌفدون من المحافظات األخری بالطابرات

ۺ فمط من الوظابؾ فً 30فً السابك، وفً امتحانات وزارة النفط، . حماً عن التعامل مع هذه المضاٌا

( 2013 ٌولٌو 29- وكالة مهر لألنباء )خوزستان تصل إلى السکان األصلٌٌن 

 فً المابة  إلی المتمدمٌن العرب، ووفماً 2فً المابة هذه، ال ٌصل حتی ألل من % 30ومن بٌن نسبة الـ 

. لبعض المسإولٌن اإلللٌمٌٌن، حٌث تم حظر توظٌؾ المتمدمٌن العرب فً الشركة فً السنوات األخٌرة

واعترؾ شرٌؾ حسٌنً، عضو هٌبة رباسة البرلمان اإلٌرانً، بؤن أحد تحدٌات عدم التمدم والتطور فً 

هذا االعتراؾ لمندوب مدٌنة . منطمة األحواز هو تعٌٌن مدراء بسبب مماصد لومٌة فً منطمة األحواز

األحواز ٌإكد حمٌمة التمٌٌز العنصري الذي تمارسه السلطات اإلٌرانٌة فً إللٌم األحواز ضد الشعب 

ۺ، وٌعتبر معدل البطالة 30كما ٌرفض شرٌؾ حسٌنً إحصابٌات البطالة الرسمٌة بنسبة حوالً . العربً

وذكر أنه بالرؼم من البطالة المتفشٌة بٌن الشباب العربً األحوازي، فإن . أعلى بكثٌر من هذه اإلحصابٌات

( 2013 ٌولٌو29). فرص العمل تُعطی  لؽٌر العرب والمهاجرٌن
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: كما انتمد إمام جمعة الخفاجٌة طرٌمة اختٌار وتوظٌؾ الكوادر المطلوبة لشركات النفط فً المنطمة ولال

مدن )لماذا ال ٌوظؾ ابنابنا من ذوی الشهادات العالٌة فً الشرکات النفطٌة الموجودة بالمرب من ا فً "

، إن المسإولٌن فً هذه الشركات ٌستخدمون إمتالن الشهادات العالٌة كذرٌعة، (الخفاجٌة والحوٌزة والبسٌتٌن

" ۺ من عمالهم وموظفٌهم هم من السکان ؼٌر األصلٌٌن وٌمتلکون شهادة الثانوٌة وحتی ألل منها80بٌنما 

( 2013مارس )

إن تطوٌرمصافً النفط وإلامة المشارٌع الصناعٌة والبتروكٌماوٌة واإلدارٌة والزراعٌة وزراعة لصب 

 والجمهورٌة اإلسالمٌة لم ٌنفع العرب، السكان األصلٌٌن  فً إللٌم األحواز، وهذه البهلوٌةالسكر فً الفترة 

. الفرص كانت دابماً تستؽل من لبل الحكومة المركزٌة للتؽٌٌر الدٌمؽرافً  فً إللٌم األحواز

لم ٌمض أكثر من سنوات للٌلة على الهٌمنة السٌاسٌة الكاملة إلٌران على منطمة األحواز، حٌث تدفك عدد 

أدى تطوٌر مصفاة نفط . هابل من المهاجرٌن ؼٌر األصلٌٌن، وخاصة من هضبة فارس، إلى مدٌنة عبادان

 إلى جعلها واحدة من أكبر المصافً فً الشرق األوسط وخلك آالؾ فرص العمل، وفً 1938عبادان عام 

الولت نفسه بعد أن منعت الشرکة األنجلو إٌرانٌة توظٌؾ العمال العرب مهد ت الطرٌك لوصول العدٌد من 

، المنطمة، زاد عدد سكان البهلوٌة عاماً من دخول رضا شاه، مإسس الحكومة 25بعد حوالً . المهاجرٌن

استمرت الزٌادة فً عدد .  نسمة227000، ووصل إلى 1956عبادان بؤكثر من عشرة أضعاؾ، فً عام 

 وبلػ عدد سكان المدٌنة حوالً نصؾ 1979السكان من المهاجرٌن ؼٌر األصلٌٌن إلى عبادان حتى عام 

(. 1996تعداد عام )ملٌون شخص 
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، تم تطوٌر مٌناء المحمرة وأدی زٌادة النشاط التجاري البهلويخالل خطة التنمٌة السباعٌة الثانٌة فً فترة 

 سنوات وزاد عدد 10تضاعؾ عدد سكان هذه المدٌنة كل . فً هذه المدٌنة إلى تدفك آالؾ المهاجرٌن

خالل خطة التنمٌة . (1996تعداد ) 1976 فً عام 141000 إلى 1956 فً عام 44000سكانها من 

نتٌجة لهذه . الثانٌة السباعٌة فً فترة بهلوي، تم تنفٌذ المشارٌع اإلدارٌة والعسكرٌة والصناعٌة فً األحواز

 إلى 1956 فً عام 121000 سنوات، من 10الخطط،  تضاعؾ تدفك المهاجرٌن الجدد إلى المدٌنة كل 

وتم منع توظٌؾ المواطنٌن العرب فً المشارٌع . 1986 فً عام 580000 و1976 فً عام 335000

وخفضت . كما وافمت الدوابرعلى توظٌؾ نسبة صؽٌرة من العرب ألسباب مختلفة. العسکرٌة  رسمٌاً 

(. 1996تعداد السكان، )ۺ 2 إلى 1شركة النفط عمالة العرب بنسبة 

خالل حكم الجمهورٌة اإلسالمٌة، تمت متابعة المشارٌع الصناعٌة، ولصب السكر، وتربٌة األحٌاء المابٌة 

ومصادرة األراضً الزراعٌة، واألسواق الحدودٌة، بشكل أسرع، وتم إرسال مبات اآلالؾ من ؼٌر العرب 

فمن جهة، أدت . من بٌن هذه المشارٌع، كانت مشارٌع لصب السكر هً األكثر كارثٌة. إلى منطمة األحواز

 ألؾ هكتار من أراضً 200مشارٌع لصب السكر فً فترة ما بعد الحرب إلى مصادرة أكثر من 

 ألؾ من المزارعٌن 300المزارعٌن العرب وتدمٌر عشرات المرى العربٌة، مما أدى إلى تهجٌر حوالً 

، وبلػ عدد األحٌاء الهامشٌة فً 2000- 1990العرب إلى ضواحً األحواز فً الفترة الوالعة بٌن 

من ناحٌة أخرى، جلبت مشارٌع لصب السكر عشرات اآلالؾ من ؼٌر .  ح20ًضواحً األحواز أكثر من 

وهكذا، لعب هذا المشروع دوراً مهماً للحكومة المركزٌة اإلٌرانٌة فً . المواطنٌن إلى األحواز مع عابالتهم

. الهندسة االجتماعٌة والدٌموؼرافٌة إلللٌم األحواز

أٌضاً، تم اتباع سٌاسة توطٌن المبابل البدوٌة من األلوار والبختٌارٌة فً المناطك الشمالٌة من األحواز 

، اتخذت الحكومة 2005فً أعماب انتفاضة األحواز فً أبرٌل . بسرعة أكبر خالل الجمهورٌة اإلسالمٌة

اإلٌرانٌة مولفاً أكثر صرامة تجاه الشعب العربً وأرسلت عشرات اآلالؾ من المهاجرٌن األلوار إلى منطمة 

تم ذلن من خالل تطهٌر الدوابر والمصانع وشركة النفط بالكامل من العمال العرب وإتاحة جمٌع . األحواز

. فرص العمل للمهاجرٌن الوافدٌن الجدد

 . إستؽالل الموی العاملة لجماعة عرلٌة السٌما من خالل العمل المسري(هـ)

ومن بٌن المسإولٌن فً . ۺ5فً جمٌع الدوابر والمصانع فً منطمة األحواز، تمل نسبة توظٌؾ العرب عن 

ٌواجه العمال األحوازٌٌن، بعد اجتٌازهم ؼربلة التمٌٌز العنصري . ۺ هم من العرب2المحافظة، ألل من 

الحكومً، ظروفاً صعبة للؽاٌة فً مكان العمل، مثل اإلهانات الٌومٌة وإهانة ثمافتهم وهوٌتهم العربٌة من 

وٌفرض علی العمال العرب . هإالء العمال محرومون أٌضاً من أي تمدم وظٌفً. لبل المسإولٌن الحكومٌٌن

 50أصعب األعمال، حتى فً الظروؾ الجوٌة التً ال تطاق، مثل العمل  تحت أشعة الشمس ألكثر من 

.  درجة

اضطهاد األفراد والمنظمات بحرمانهم من الحموق والحرٌات األساسٌة بسبب معارضتهم للتمٌٌز - و

 .العنصري



   
 

41 
 

تعرض النشطاء الثمافٌون واالجتماعٌون فً األحواز بسبب إحتجاجهم على السٌاسات العنصرٌة للنظام 

 مع المتظاهرٌن فً مدن 1979تم لتل نشطاء ثمافٌون وسٌاسٌون فً ماٌو . اإلٌرانً للسجن من لبل النظام

وُعرفت هذه المجزرة بمجزرة األربعاء السوداء، والتً راح ضحٌتها مبات من . المحمرة وعبادان والفالحٌة

 15، وانتفاضة 1985خالل انتفاضة الكرامة األولى عام . األحوازٌٌن فً هجوم للموات المسلحة اإلٌرانٌة

، تعرض المتظاهرون إلطالق نار من لوات النظام 2018، وانتفاضة الكرامة الثانٌة عام 2005أبرٌل 

كما تلمى المدافعون عن نهر كارون والبٌبة أحكاماً طوٌلة . اإلٌرانً، مما أسفر عن ممتل وإصابة العشرات

تم إعدام أو اؼتٌال العدٌد من الشعراء والمدرسٌن األحوازٌٌن، مثل ستار الصٌاحً، وحسن . بالسجن

. الحٌدري، وهاشم شعبانً، وهادي راشدي، ورٌسان سواري

كما أن النهج االستراتٌجً للنظام اإلٌرانً فً نمل مٌاه أنهار زاؼروس الؽربٌة إلى الهضبة الوسطى إلٌران 

هذا النهج الذي ٌعتبر الشعب العربً فً األحواز والشعوب األخری الساکنة  فً ؼرب . هو نهج عنصري

زاؼروس إما أنها ال تستحك اسثمار المٌاه الطبٌعٌة لمناطمها أو ٌعطً الحك للنظام باستثمار مٌاه هذه 

ال شن أن هذا النهج على المدى الطوٌل ٌعنً تملٌص الحك فً الحٌاة . المناطك لصالح الشعب الفارسً

وفً الممابل، ٌخلك النظام فرصاً جدٌدة . الجماعٌة للشعب العربً فً األحواز والشعبٌن الكوردي واللوري

لالزدهار الزراعً، وتوسٌع المدن الفارسٌة، وزٌادة السكان فً الهضبة الوسطى باتباع هذا النهج 

.  الالإنسانً

 

العنصرٌة فً الرٌاضة 

، حاز فرٌك رفٌش األحواز المكون من الشباب العرب من منطمة لشكر أباد 1985 و1979 بٌن عامً 

االنتصارات المتتالٌة لهذا الفرٌك أعطت دفعة خاصة للشعب . على بطولة أندٌة األحواز (حً النهضة)

العربً مما جعل الحرس الثوري االٌرانً الى التدخل ورسم الخطة تنتهً بحل  الفرٌك خوفا من تنظٌم 

هذا التدخل للحرس الثوري اإلٌرانً وجهاز أمن . المطالب السٌاسٌة للشعب مع التركٌز على هذا الفرٌك

ل الملعب إلى بإرة لشعارات عنصرٌة معادٌة للعرب  الجمهورٌة اإلسالمٌة فً الشؤن الرٌاضً، حو 

ورداً على دعم الشعب العربً لفرٌك فوالد األحواز المحبوب وتردٌد الشعارات الوطنٌة دفاعا . ولألتران

عن هوٌة األحواز، لام الحرس الثوري اإلٌرانً بإطالق هتافات وشعارات معادٌة للعرب فً مالعب 

، خالل مباراة فوالد فً ملعب آزادي فً طهران، هتؾ المتفرجون 2019فً أؼسطس . طهران وأصفهان

هذه الشعارات تكررت ضد الفرٌك . بشعارات معادٌة للعرب وهاجمو العبً فرٌك فوالد بالحجارة

. األحوازي خالل مبارٌاته األخری فً طهران

وتشٌر التمارٌر إلى أن عباس إسماعٌل بٌجً، أحد أنصار فرٌك بٌروزي ٌعمل كعضو فً جهاز 

فً . المخابرات، وکان هو أحد العوامل الربٌسٌة وراء تردٌد الشعارات المعادٌة للعرب فً ملعب آزادي

مبارٌات كرة المدم للمنتخب اإلٌرانً ضد المنتخبات العربٌة تكررت الشعارات المعادٌة للعرب والشتابم 

. للعرب مرات عدٌدة فً جمٌع المبارٌات
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، وصؾ وزٌر االتصاالت اإلٌرانً آذري جهرمً فً تصرٌح 2019بعد مباراة إٌران والبحرٌن عام 

هذا التصرٌح العنصري أثار رد فعل صادق زٌبا كالم، . عنصري فرٌك البحرٌن بؤنه فرٌك ال ٌساوي فلسٌن

ولال زٌبا كالم إنه لم ٌکن ٌتولع أن ٌركب وزٌر علی موجة . استاذ العلوم السٌاسٌة فً جامعة طهران

واشتكى العبون عرالٌون مثل جاسم كرار نور، وصبري خلدون، وإبراهٌم باسم عباس، الذٌن . العنصرٌة

بعد . لعبوا لنادي سباهان أصفهان، اشتكوا للنادي من اإلهانات العنصرٌة التً ٌرتكبها زمالبهم فً الفرٌك

ذلن، طلب هإالء، فً برنامج تلفزٌونً بالعراق، من الالعبٌن العرالٌٌن عدم التفكٌر أبداً فً اللعب فً 

. إٌران والذهاب لدول أخرى

التابعة للفٌفا فً تمرٌرها السنوي عن العنصرٌة فً المالعب، أن المتفرجٌن اإلٌرانٌٌن " فٌر"أفادت مإسسة 

. وأهانوهم" الحمٌر"فً طهران وصفوا األتران بـ 

 ب عبرلام ممدمو البرامج الرٌاضٌة فً إذاعة الجمهورٌة اإلسالمٌة ببث أسوأ وأشهر أنواع العداء للعركما 

خالل مباراة کرة لدم، ٌسمع المشاهد عشرات اإلهانات والشتابم ؾ. للنظام اإلٌرانًوسابل اإلعالم الرسمٌة 

 .للعرب

 سبٌل المثال، لال خٌابانً، ممدم مبارٌات كرة المدم خالل مباراة إٌران وعمان، إن مستوى فهم يعل

وٌعد خٌابانً من أكثر مذٌعً المناة الثالثة إهانة للعرب، وٌحمل حمداً شدٌداً تجاه . اإلٌرانٌٌن أعلی من العرب

. العرب

ولد نشرت الصحؾ الرٌاضٌة عشرات الرسوم والكارٌكاتٌرات المسٌبة والمهٌنة للزي والهوٌة والشرؾ 

. العربً

درجة أن الرٌاضٌٌن العرب ٌُستبعدون من لالتمٌٌز العنصري ضد الرٌاضٌٌن العرب فً األحواز وصل 

على سبٌل المثال، وافك عدنان . المشاركة فً المسابمات الرٌاضٌة بسبب نمص المساعدة المالٌة والدعم

 .أمٌري، بطل المالكمة الوطنً، على بٌع كلٌته بسبب الفمر والبطالة

وذكر . انتمد عادل الحردانً، المهاجم األحوازي الشهٌر والالجا فً برٌطانٌا، معاداة العرب فً الرٌاضة

أن السلطات فً منطمة األحواز ٌضؽطون باستمرار على مدربً الفرق الستبعاد الالعبٌن العرب المإهلٌن 

. واستخدام ؼٌر العرب

سرور سعٌدي المصارعة األحوازٌة التً فازت أٌضاً بمٌدالٌة البطولة، تدمر منزلها بسبب الفٌضان بعد أن 

طالبت سرور سعٌد ي مراراً السلطات لمساعدتها فً إعمار منزلها، لكنها . فتحت الحکومة بوابات السدود

انسحبت هذه المصارعة األحوازٌة من المشاركة فً المسابمات بسبب نمص . لم تتلمی دعما من الحکومة

. الموارد المالٌة
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الكلمة األخٌرة - ٦

ٌسعی هذا الممال دراسة الخلفٌة التارٌخٌة للعنصرٌة اإلٌرانٌة فً التارٌخ المدٌم والعصر الحدٌث، من خالل 

. مراجعة مصادر وکتب المحممٌن الفرس کمصدر ربٌسً لدراسة الفکرة المومٌة اإلٌرانٌة ومعاداة العرب

من مزاٌا هذا الممال أنه ذكر نماذج جدٌدة ومعاصرة للعنصرٌة ومعاداة العرب فً فبات مختلفة من المجتمع 

ربما هنان الملٌل من األبحاث التً تناولت الخطاب العنصري فً إٌران وماخلفته من آثار فً آنٍس . اإلٌرانً

مع تمدٌر جهود أولبن الذٌن بحثوا فً هذه الظاهرة المبٌحة، ٌجب أن نعترؾ أن معظمهم حاول تؽطٌة . واحد

من هذه الظاهرة، وتم تجاهل الجوانب األخرى لهذه الظاهرة، وخاصة نماذجها، لذلن بدا من جزءاً فمط 

الضروري إجراء دراسة فً السٌاق التارٌخً لهذه الظاهرة وآراء مإسسً المومٌة اإلٌرانٌة والممارنة بٌن 

. المومٌة اإلٌرانٌة والعنصرٌة، مع ذكر النماذج

باإلضافة إلى مٌزة التلخٌص، تحتوي هذه الدراسة على مواد مهمة تستند إلى أحدث المصادر المنشورة 

حول المومٌة والعنصرٌة اإلٌرانٌة، والتً ٌمكن استخدامها من لبل شرابح مختلفة من الناس، وخاصة نشطاء 

ندعوا من ٌهتم بدراسة . ة والباحثٌن أٌضايحموق اإلنسان والصحفٌٌن وطالب العلوم االجتماعٌة والسٌاس

مفصلة ومعممة لهذه الظاهرة الرجوع إلى الكتب المٌمة المكتوبة فً هذا المجال والمذكورة فً لسم 

. المصادر

ئ المولر على تنوع ومدى انتشار الظاهرة المعادٌة للعرب بٌن مختلؾ  ؾ المارِذ حاولنا فً هذا الممال أن نُعر 

. نترن الحکم بشؤن کل نموذج علی المارئ الفهٌم . شرابح المجتمع اإلٌرانً من خالل ذكر بعض النماذج

وبالنظر إلى تعرٌؾ العنصرٌة والتمٌٌز . كل ما تم فعله هو تمدٌم تعرٌؾ للعنصرٌة والتمٌٌز العنصري

العنصري ومبادئ المومٌة اإلٌرانٌة والنماذج المذكورة، ٌتضح أن فكرة المومٌة اإلٌرانٌة تعد شكالً من 

وعلى الرؼم من إدانة ظاهرة العنصرٌة المبٌحة فً العالم، إال أن معظم المثمفٌن . أشكال العنصرٌة

اإلٌرانٌٌن ٌعانون من هذا المرض، وال ٌمتصر األمر على عدم وجود اختالؾ فً نوع وجنس العنصرٌة فً 

.  المختلفةالشرابح اإلجتماعٌةالماضً والحاضر، بل إن شكلها المعاصر انتشر بشکل أکبر بٌن 

معاداة العرب، وتمدٌس العصور المدٌمة، واآلرٌة، )إن التعرؾ علی المبادئ األساسٌة للمومٌة اإلٌرانٌة 

ال ٌوضح جذور السلون والخطاب العنصرٌٌن فً المجتمع اإلٌرانً فحسب، بل ٌوضح أٌضاً  (والفارسٌة

ولذلن فإن التعاون .  كٌفٌة التعامل مع هذا المرض الثمافً، اال وهو مواجهة ومكافحة المومٌة اإلٌرانٌة

الوثٌك مع الممرر الخاص لألمم المتحدة المعنً باألشكال المعاصرة للعنصرٌة والتمٌٌز العنصري ومعاداة 

. األخرٌن هو أحد الطرق الفعالة للتعامل مع هذه الظاهرة المبٌحة

نالش هذا الممال أٌضاً جهود رواد فكرة المومٌة اإلٌرانٌة لتحمٌك هدفهم المتمثل فً إنشاء األمة اإلٌرانٌة  

كما تطرق إلى أن المومٌٌن اإلٌرانٌٌن لم ٌدخروا أي جهد لتحمٌك هدفهم ولجؤوا إلى أسالٌب مختلفة . المزٌفة

و دمج .. للمضاء على هوٌة الشعوب األخرى، كَوـ عرب األحواز، واألتران، والبلوش، واألكراد، والتركمان 

. هذه الهوٌات فً هوٌة إٌران المزٌفة
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تُظهر النتابج التً توصلنا إلٌها أن اإلٌرانٌة، بناًء على المفاهٌم المذكورة، لٌست هوٌة ٌمكن أن تتحمل 

بل على العكس من ذلن، هذه الهوٌة المصطنعة معادٌة للؽٌر تماماً وال . التنوع والتعدد فً جؽرافٌة إٌران

فؤي مماشاة مع هذه الهوٌة، سواء من لبل الفرس . تضٌؾ شٌباً إلى لٌم المإمنٌن بها سوى مرض العنصرٌة

أوؼٌرهم، فهً فً الحمٌمة نوع من التخلؾ والهروب من التنوع والتعدد والتؽٌٌر، من أجل تحمٌك المساواة 

إن سٌطرة مثل هذه الهوٌة العنصرٌة على أذهان الجمهور المتؤثر بوسابل اإلعالم التابعة . بٌن البشر

. للحكومة المركزٌة اإلٌرانٌة ٌشكل خطراً كبٌراً على األجٌال المادمة للشعوب الؽٌر فارسٌة

أحد اإلجراءات التً لد ٌتخذها الناشطون من الشعوب الؽٌر فارسٌة  فً هذا الصدد هً الکشؾ عن الحمٌمة 

العنصرٌة للهوٌة الشمولٌة وأحادٌة الجانب اإلٌرانٌة للعالم، وذلن للحٌلولة دون تموٌة هذا الخطاب والهوٌة 

إن الؽاٌة والهدؾ الربٌسی لمإلفً هذا الممال . الالإنسانٌة من لبل الدول األجنبٌة سواء بوعً أو بؽٌر وعً

 ؼٌر الفارسٌة فً الشعوبهوالمٌام ببحث جامع وشامل حول ظاهرة العنصرٌة والتمٌٌز العنصري ضد كل 

لكن هذا ٌتطلب جهداً متعدد األوجه . الجؽرافٌا السٌاسٌة إلٌران، کما ذكرنا فً هذا الصدد بعض النماذج

باإلضافة إلى ذلن، ٌتطلب األمر ولتاً . وٌتطلب تعاوناً وثٌماً من النشطاء من جمٌع الشعوب ؼٌرالفارسٌة

 ً وهو أمر بعٌد المنال حالٌاً عن هذه المجموعة، لكن على الرؼم من ذلن ٌعلن . طوٌالً وتخطٌطاً واسعا

نؤمل أن نتمكن . المإلفون استعدادهم للتعاون مع نشطاء آخرٌن من الشعوب ؼٌر الفارسٌة فً هذا المجال

من العمل معاً لتعزٌز الوعً االجتماعً حول الظاهرة المبٌحة للعنصرٌة والتمٌٌز العنصري بٌن مختلؾ 

شرابح الشعوب ؼٌر الفارسٌة، حتى تتمكن الدول من التعرؾ على هذه الظاهرة المبٌحة وإدانتها والتصدي 

 .لها
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