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: الوطن تنشر رسالة النائب عن األهواز جاسم التميمي إلى خاتمي
 ال آذان صاغية تستمع إلى مطالب الشعب األهوازي

فهو یعاني سلسلة من المآسي والدوس على آرامته 

ي رئيس االیران رسالة السيد جاسم التميمي النائب في البرلمان االیراني سابقا عن مدینة االهواز الى ال
 : محمد خاتمي

ترم      ة المح اتمي رئيس الجمهوری د خ د محم م : السي الة: السالم عليك ذه الرس م ه ب اليك ا اآت وم وان الي
والشعب العربي االهوازي مستمر في مظاهراته السلمية، اراقب وبقلب یكاد ان یتقطع من االلم وبعيون
ا واز، اتساءل م واطنين في االه د من الم ال العدی وات االمن بقمع وجرح واعتق وم ق ة، آيف تق حزین
ع ل جمي ذي جع الم ال ران والع ة انحاء ای عم آاف نادي بصوت واحد، ی االسباب التي جعلت هذا الشعب ی

داخل،                  خارج وال ستغراب          «المحافل الدولية والسياسيين في ال ة وا م في بهت ات» وه ون في الملف یبحث
اة ا او حال لمعان م یجدون جواب ة لعله والمستندات التاریخية الموجودة في المكتبات المقبورة والمدفون

 . هذا الشعب العربي المنسي واستعادة مكانته وآرامته
د مورست ضده ان وق ر، والحرم واع الفق هذا الشعب الذي عاش سنوات متوالية وطویلة یعاني أشد ان
ك الممارسات الرضاخانية من آافة انواع السياسات العنصریة الشاهنشاهية، وبأمل ان یتخلص من تل
ة م والصح ة، والتعلي وق والرفاهي ط الحق ن ابس ه م ير، وحرمان ة التحق ي، وسياس ادرة االراض مص

 . وتهميشهم في الوقت الذي آانت له المشارآة الواسعة، والفعالة في انتصار هذه الثورة
ى                               ة ال رئيس العراقي الهادف داءات ال وة ن كل ق ذي رد وب ر االهواز   (نعم الشعب ال دم عشرات) تحری وق

ة من من الغرب دفع ث االالف من القتلى والجرحى، من اجل الدفاع عن ارضه ووطنه ومازال حتى االن ی
 . جراء هذه الحرب

ة، تؤخد ارضه، غصبا او مرة اخرى اذآر واقول ان الشعب الذي في آل یوم وباسم المشاریع الوطني
ذه م بعض ه د واليك اب التأآي ها اال من ب تشترى بثمن بخس، وسيادتكم تعلمون جيدا هذا، وانا لم اذآر

 . المشاریع
ثر من                     20اآثر من    ر، واآ ار باسم مشروع قصب السك ثار 47الف هكت ار باسم مشروع ای الف هكت

ثر من            »اي الفدائيين في الحرب العراقية االیرانية            «آران   ار 25، الواقع في منطقة الجفير اآ الف هكت
ن 6، واآثر من      »شيالت«باسم مشروع الثروة السمكية         االف هكتار باسم مشروع استيطان رجال الدی

ب وش، وحس ة الش ة لمدین اطق الحدودی ي المن ة ف ة، والواقع ي للمحافظ ال الشرق ال والشم ن الشم م
اك مشروع استيطاني ذاك یوجد هن ر الزراعة ان الوثائق المؤآدة وبطلب احد آبار المسؤولين من وزی

ة 500یضم اآثر من      ة االهواز ومدین ين مدین يت ب تي بن ة شيرین شهر ال الف مستوطن في مستوطن
ا، وراح وات االمن فيه رك ارضه واغتصب نتيجة تواجد ق عبادان، نعم اآرر واقول ان الشعب الذي ت
ر دم وتدمي ال به ا لي ة الياته وات اذ قامت بكاف ك الق شر واذى تل یأمن من  یسكن في مدینة االهواز، لم 

 . االف مشرد في الشوارع ليس لهم مأوى یؤیهم 4بيوتهم التي نزحوا منها، بذلك قد جعلت 
ه، الشعب ى اي رد من م نحصل عل ة، لكن ل یر الداخلي دنا واستجوبنا وز ذا االمر واآ وقد حذرنا من ه

صحيفة                      له نشر في  ال  ة،» اطالعات «الذي وصفه احد الصحافيين العنصریين المغفلين في مق اليومي
ذا»غجر وآواوله «بأنهم  ه یحبس ه ، وقد ندد بذلك واعترض ولكن الظروف غير المناسبة انذاك جعلت

شرب                           اه ال ية خرج یشكو ملوحة مي رة ثان ذي م رة           «الغضب، الشعب ال ادان والمحم دینتي عب ،»في م
ات 3فقابلته قوات االمن باطالق النار وآانت الحصيلة ان قتل                 قل المئ اشخاص وجرح العشرات، واعت
 . منهم، آل ذلك آان بسبب نداء استغاثة هؤالء المحرومين

..وأقرأ أيضا

د دراستان لمؤسسة ران
القامة دولة فلسطينية ناجح
ن ص اوف م ة المخ تهدئ
لسوریا والتعاون النووي م

الحكومة تقيل قاد: لبنان
بحث قانون االنتخاب بال نت
حزب اهللا یخطف اثنين

   
ارس: رایس نزویال تم ف
في أمریكا الجن» االستقرار
ان س: عن دول الخم ال

غير مستعدة لمنح حق نقض
االت واس ة اعتق حمل
  إلحباط عمليات إرهابية 

نطن  ات ب: واش مخالف
دعوة ي ال ارك االفریق ونش

   وطنية 
المعارضة األثيوبية تته

240من أنصارها واعتقال 
واشنطن تراقب بكثب س

 ألمانية متجهة إلى إیران 
ارس: رایس نزویال تم ف
في أمریكا الجن» االستقرار

رفض المواف ا ت ایطالي
التحقيق االمریكي بمقتل آا
ل ا وش یرحب بتشكي ب
سنواصل دعم الدیموقراطي

   
وفاة معارض إسالمي س

   
ة  ة التونسي :المعارض
العنف لمنع مرشحينا من
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 الطعن في آرامة الشعب 
 

ذا الشعب ة ه قد یطول بنا الحدیث عندما تقوم بعض الجهات المسؤولة بتوجيه التهم والطعن في آرام
د وات الماضية، فق لة السن ه طي تي مرت علي االعزل، وما هي اال واحدة من سلسلة المحن والمآسي ال

رة» المسؤولون«اتهمته هذه الجماعات      كذا م ة في المحالت، وه الم الخالعي راص االف بتهمة نشر اق
ردون وا صوتهم ی اس بمسيرة استنكار ورفع ام الن ثانية داسوا على آرامة هذا الشعب المسالم حتى ق
ن، ؤالء المحتجي ال ه ا واعتق روف قمع و مع ا ه ن آم وات االم ان رد ق ن آ ات، ولك ذه االتهام ى ه عل

 . واعترضنا ونادینا في البرلمان ولكن فيما یبدو ال توجد هناك اذن صاغية تستمع الى مطالب الناس
 : سيادة الرئيس

نة                  ن س يرة م هر االخ ي االش ة ف ي المحافظ ع ممثل م م دما اجتمعت ذآرون عن ن 2002ات ت م د طلب وق
قسيادتكم ان اتحدث حول ما یخص الشعب العربي في االهواز، ولم تمنحوني من              الوقت اال خمس دقائ

ذا في 100فقلت لكم انا احمل قصة حياة        ل ه م آ شرح لك ذا الشعب فكيف ا عام من قمع واضطهاد ه
 . خمس دقائق

اءة       م عب دیت لك اع اه ك االجتم ي ذل ا«حتى ف ادآان        » بشت ة ش ة من مدین ة یتيم ة«من طفل ،»الفالحي
ان جواب ید آ نسجتها تعبر عن رسالة المحبة والصداقة الطفال العرب المحرومين، لكن لالسف الشد

 . هذه الهدیة رصاصتين في صدر طفلين سقطا مع قتلى االحداث االخيرة
ذا الموضوع: سيادة الرئيس   ابع ه ا ات ان وان قد امرتم بانعقاد جلسات مع المثقفين العرب، وقد مر عام

دون ان احصل على اي جواب، لعلنا آنا نتوقع اآثر من الالزم، او ان حسن نيتنا تجاه التيار االصالحي
 . في معالجة ورفع المعاناة عن العرب ال یتجاوز آونه سرابا

رئيس   ة،: سيادة ال ة المتراآم ة، واالجتماعي ل االقتصادی ة في المنطقة والمشاآ طورات الجاری ظرا للت ن
ة تعمل في اطار دستور التي یمر بها البلد، آان من المفترض تشكيل احزاب سياسية ومؤسسات مدني
ذه ل ه ل مث ي ان تجع دیموقراطي والسلم ل ال الل العم ن خ ع وم تى تستطي المية ح ة االس الجمهوری
ذا الخصوص حة العامة وفي ه المظاهرات والمطالبات، تسير في مجراها الصحيح، وتصب في المصل
ل االحزاب ان شرة لتشكي ادة العا وقبل خمس سنوات قمنا بتقدیم طلب من لجنة االحزاب وبناء على الم
واز ن العرب في االه سعة بي ة وا ذي یحظى بقاعدة جماهيری اق االسالمي ال تسمح بتشكيل حزب الوف

 . ولحد االن لم نحصل على تصریح من اللجنة
 . وآذلك باء طلبنا بالفشل NGOطالبنا ان تمنحونا صحيفة عربية فخالفتم طالبنا بـ 

ى شيء م نحصل عل برغم آل هذه االنذارات ورغم آل الجهود التي بذلها المثقفون العرب ليس فقط ل
فحسب بل اتهمنا وثم اتهمنا آأنما یجب ان نكون متهمين في آل االحوال حتى اذا حدث امر سياسي او
م اجتماعي في المنطقة وذلك بسبب الفقر والحرمان ونسبتم هذه االحداث الى النخبة من الشعب واتهمت

 . جهات خارجية مثل الوالیات المتحدة او اسرائيل في ذلك
 

 تدهور االوضاع 
 

 : سيادة الرئيس
ن    ¾  ثر م ون ان اآ ل تعلم ى% 15ه ون ان اعل ل تعلم درات ؟ ه اطون المخ ة یتع ن سكان المحافظ م

ة حسن نسبة للبائعين الجوالة هم من عرب االهواز؟ وبالمناسبة في الشهور االخيرة الماضية وببرآ
ى د ادت ال ذا العمل وق تدبير مسؤول المحافظة، قامت قوات االمن بمنع هؤالء الناس من االستمرار به
ى ة الحصول عل حدوث مصادمات بين الطرفين، حتى اضطر بعض هؤالء الناس الى بيع المخدرات بغي
ل تي تعم دمها بعض العناصر ال تي یق ة وال اریر المكذوب م التق دى حج ا م ون م ل تعلم بزة العيش ه خ
ة؟ هل ة في مجلس شورى البلدی سية والثقافي ون في المجاالت السيا ذین یعمل لجهات حكومية ضد ال
حزب دمها  تي ق ة ال صالح القائم ة ل ات البلدی اذا صوت العرب في االهواز في انتخاب م لم سألتم انفسك
تي تقف وراء الضغوط هي الجهات ال ا  رب؟ وم ع مرشحيها من الع الوفاق االسالمي، والتي آان جمي
المتراآمة اتجاه المنتخبين من قبل الشعب في المجلس البلدیة؟ حسب اعترافات جميع الكتاب ان العرب
ة ة وسوء معامل ذآر آراهي ة ب ذه ملون لهم ذاآرة قویة وفي نفس الوقت متمسكون بالصبر وذاآرتهم ه

 . االخرین لهم
 : سيادة الرئيس

جاه اب ذات االت سياسة رضا خان العنصریة والتي تستمر وتدعم من قبل افكار عدد من المفكرین والكت
ن اني وغالم حسين زری ى خان آرم يرزا فتعل العنصري امثال محمود افشار وبورداود واخوند زاد وم
حد ة والعرق الوا ة العربي آوب، من خالل نشر سياسة دمج الثقافات ورفع شعار القومية الواحدة واللغ

ك     رب یفك ش 425المغ
   المشروعة 

ة د لمحكم ام یتعه رس
معلومات حول قضایا إرهاب

ي « ع عق» االطلس یوق
   » عين في السماء«

د ير عب ارة لألم اني زی ث
   أسبوع 

ل   ر  6مقت ن عناص م
   بكمين لطالبان 

محكمة دولية تأمر بالمؤ
   الرتكابه أعمال إبادة 

نطن ية«: واش »السداس
   االزمة الكوریة 
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اذا رأینا قد حققت بعض الشيء في تضعيف الحس القومي لدى بعض الناس فان الشعوب االیرانية من
ذه الضغوط والممارسات استطاعت آل ه الترك والكرد والبلوش والترآمن واللر والعرب وبالرغم من 
. وبكل قوة ان تحافظ على هویتها وثقافتها التاریخية وفي نفس الوقت دافعت عن وحدة اراضي ایران

 : سيادة الرئيس
اق 1997عام   1376بعد الثاني من خرداد عام       د ف وفي الوقت الذي آان الشعب العربي في االهواز ق

د تجاوزت                                    ادتكم ق ة من صوت لسي نت نسب ها لالصالح اذ آا %83جميع المواطنين من حيث تصویت
ل وا من تسجي ا تمكن يز العنصري سعداء بم ورفعوا اصواتهم هاتفين بالحریة والعدالة، ومحاربة التمي
رة ي ذاآ ة ف ل نقط ن تسجي وا م ا تمكن عداء بم يز العنصري س ة التمي ة ومحارب رة العدال ي ذاآ ة ف نقط
ید ا زرعوا ولكن لالسف الشد ار م وا ینتظرون جني ثم ة وراح التاریخ االیراني من اجل الدیموقراطي
د من العنصریين واصحاب الهم بالفشل، اذا ان العدی اءت ام ل، وب م الطوی م الحل اد اليه ا ع سرعان م
ة رة السيئ ادوا النظ رار واع ز صنع الق ات ومراآ ن المؤس د م ى العدی يطروا، عل د س ة ق ا السيئ النوای

 . والخبيثة تجاه القوميات
 

 رفع الشعارات 
 

 : سيادة الرئيس
ن ت م ران آان ي ای ات ف وق القومي ترام حق ة واح ة والدیموقراطي دني والتعددی ع الم عار المجتم ع ش رف
اة را لمعان ره ونظ دم ذآ ا تق ى م ة وعل ى والثاني دورتين االول ي ال ة ف م االنتخابي ي حمالتك عاراتكم ف ش
ذه الرسالة ني ان ألخصه في ه دة وال یسع واضطهاد العرب من االهواز والذي یحتاج الى مؤلفات عدی

 . برأیكم ما هي اسباب هذه االمور آلها؟ والغریب ان آل ما تقدم ذآره قد وقع في فترة حكم رئاستكم
اك وقت: سيادة الرئيس    ا دام هن وات االوان م ل ف املين وقب ع الع تام اطلب من سيادتكم وجمي في الخ

ون ا تستطيع ل م اذ آ ة واتخ وب، االیراني ن الشع حاولوا تضييق الفجوة وهدم جدار عدم الثقة بينكم وبي
م ان وة عليك ي اول خط وال وف ذه األح ي ه واز، وف رب االه ة لع روح النازف م الج ه عسى ان تلتئ عمل
طين اء والناش م والنس ال منه ا االطف ت وخصوص رع وق ن وبأس ة المعتقلي راح آاف اطالق س وا ب تقوم

 . السياسيين والمثقفين العاملين في المؤسسات والكتل القانونية غير الرسمية
 . تسليم جثث ضحایا هذه االحداث الى ذویهم ليقوموا بدفنهم ونصب مجالس العزاء عليهم: وثانيا
ا ذه: ثالث ل ه ذآر أن آ دیر بال داث والج ذه االح ي ه ة ف م مشارآ ن له م یك ذین ل اء ال ة لالبری ع غرام دف

د ارسلتها االحصائيات والنقاط المتقدمة بالذآر ذآرتها في فترة تواجدي في البرلمان وبشكل مفصل وق
. اليكم ضمن هذه الرسالة
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