
رسالة السيد جاسم التميمي مندوب مدينة االهواز في البرلمان السادس سابقا الي السيد خاتمي رئيس 
  :جمهورية إيران

  
  السيد محمد خاتمي

  :رئيس الجمهورية المحترم
  

  :السالم عليكم
  

ستمر      والي وهوم ى الت سابع  عل وم ال وازي للي ي االه شعب العرب الة وال ذه الرس يكم ه ب ال ا اآت وم وان ي الي ف
ة   . مظاهراته السلمية  ون حزين وات االمن بقمع وجرح       ،اراقب وبقلب يكاد ان يتقطع من االم وبعي وم ق  آيف تق

واز     ي االه واطنين ف د من الم ال العدي ادي بصوت     ،واعتق شعب إن ين ذا ال ت ه ي جعل اهي االسباب الت سائل م  ات
داخل        يعم آافة انحاء إيران والعالم والذي جعل جميع المحافل الدو          ،واحد م  ( ،لية والسياسيين في الخارج وال وه

ة                   ) في بهتة واستغراب   ورة والمدفون ات المغب ي المكتب دة ف ة المتواج ات والمستندات التاريخي ون في الملف يبحث
  . المنسي واستعادة مكانته وآرامته،لعلهم يجدون جوابا او حال لمعاناة هذا الشعب العربي

  
ة           ،ويلة يعاني من اشد انواع الفقر     هذا الشعب الذي عاش سنوات متوالية وط       د مورست ضده آاف ان وق  والحرم
شاهيه  صرية الشاهن سياسات العن واع ال صادرة   ،ان ن م اخانيه م ات الرض ك الممارس ن تل تخلص م ل إن ي  وبام

ر،االراضي ة التحقي ه  ، وسياس وق الرفاهي سط الحق ن اب انهم م ة، وحرم صحية، والتعلمي شهم، وال في ، وتهمي
  . والفعالة في انتصار هذه الثورة،لهم المشارآة الواسعة الوقت الذي آانت 

  
ى           ة ال ر االحواز  (نعم الشعب الذي رد وبكل قوة نداءات الرئيس العراقي الهادف دم عشرات االالف من    ) تحري وق

 من جراء     ، والزالت حتى االن منهم يدفعون ثمن الغربة       ، ووطنه ، من اجل الدفاع عن ارضه       ، والجرحى ،القتلى
سبب عدم              15اآثر من   (حرب  هذه ال  ك ب ة مشهد وذل ي مستوطنة شهيد بهشتي في مدين سكنون ف نهم ي  الف م

  ). وبناء بيوتهم المدمرة وتواجد قوات االمن فيها، من االلغام،تطهير ارضيهم
  

رج                       ران وآ ي مدن اصفهان وشيراز وبوشهر وطه شرين ف نهم والمنت ازحين م ر       ،آذلك الننسى الن د م ذين ق  ال
  . سنه وهم يعيشون في الغربة والبعد عن ديارهم20من عليهم اآثر 

  
ة           ،مرة اخرى  شاريع الوطني شترى   ، تؤخذ ارضه  ، اذآر واقول إن الشعب الذي في آل يوم وباسم الم  غصبا او ت
  : وانا لم اذآرها اال من باب التاآيد واليكم بعض هذه المشاريع، وسيادتكم تعلمون جيداهذا،بثمن بخس

سكر        الف هكت  20اآثر من    ر من      -ارا باسم مشروع قصب ال ارآران       47 واآث ار باسم مشروع ايث أي (  الف هكت
روة    25اآثر من ، الواقع في منطقة الجفير   ،)الفدائيين في الحرب العراقية االيرانية      الف هكتار باسم مشروع الث

دين من شمال وا            ، االالف هكتار  6 واآثر من    ،)شيالت(السمكية شرقي     باسم مشروع استيطان رجال ال شمال ال ل
وحسب الوثائق المؤآدة وبطلب احد آبار المسؤولين       ، والواقعة في المناطق الحدودية لمدينة الشوش      ،للمحافظة

اك مشروع          ر      ،من وزير الزراعة انذاك يوجد هن ضم اآث ي مستوطنة شيرين           500 استيطاني ي  الف مستوطن ف
ادان   ة عب واز ومدين ة االه ين مدين ت ب ي بني هر الت رر و. ش م اآ ولنع رك ارضه ،اق ذي ت شعب ال ة ، إن ال  نتيج

وات اذ قامت    ،  وراح يسكن في مدينة االهواز،اغتصاب وتواجد قوات االمن فيها    ك الق  لم يأمن من شر واذى تل
يس       4  بذلك قد جعلت      ، بهدم وتدمير بيوتهم التي نزحوا فيها        ،بكافة الياتها ليال   شوارع  ل  االالف مشردين في ال

أويهم    أوى ت دم (لهم م ي سبيدار     ت سكنية ف ات ال ر         ،)ير المجمع دنا واستجوبنا وزي ذا االمر واآ د حذرنا من ه وق
الشعب الذي وصفه احد الصحفيين العنصريين المغفلين في مقال له قد نشر  .  لكن لم نحصل أي رد منه      ،الداخلية

ة    ام ،في صحيفة اطالعات اليومي ي 1362 ع ويم االيران انهم  ،) م1985( التق ه ( ب ذلك   ،)غجر وآواول دد ب د ن  وق
ر مناسبة انذاك        ذا الغضب       ،واعترض ولكن الظروف الغي ه يحبس ه شكو            . جعلت ة خرج ي رة ثاني ذي م شعب ال ال

ل    ،)في مدينتي عبادان والمحمرة   ( ملوحة مياه الشرب    3 فقابلته قوات االمن باطالق النار وآانت الحصيلة إن قت
  .بب نداء استغاثةهؤالء المحرومينآل ذلك آان بس،واعتقل المئات منهم،اشخاص وجرح العشرات

  
تهم   ه ال سؤولة بتوجي ات الم وم بعض الجه دما تق ديث عن ا الح ول بن د يط شعب  ،وق ذا ال ة ه ي آرام ن ف  والطع

سلة المحن والمأسي          ،االعزل سنوات الماضية          ، وماهي الى واحدة من سل ة ال ه طيل ي مرت علي ه  ، الت  فقداتهمت
وهكذا مرة ثانية داسوا على آرامة      ،ص افالم الخالعية في المحالت    بتهمة نشر اقرا  ) المسؤولون(هذه الجماعات 

ات                   ذه االتهام ى ه رد عل ان رد      ،هذا الشعب المسالم حتى قامت الناس بمسيرة استنكار ورفعت صوتها ت  ولكن آ



دو             ، قمعا واعتقال هؤالء المحتجين    ،قوات االمن آما هو معروف     ا يب ان ولكن في م واعترضنا ونادينا في البرلم
  .وجد هناك اذن صاغية تستمع الى مطالب الناسالت
  

  :سيادة الرئيس
نة      ن س رة م هر االخي ي االش ه ف ين المحافظ ع ممثل تم م دما اجتمع ذآرون عن التقويم 1381ات  ب

واز                 ،)م2002(االيراني شعب العربي في االه م تمنحوني   ،وقد طلبت من سيادتكم إن اتحدث حول ما يخص ال  ول
 هذا الشعب فكيف اشرح       ، عام من قمع واضطهاد    100ت لكم انا احمل قصة حياة       من القوت اال خمس دقائق فقل     

  . آل هذا في خمس دقائق،لكم
  

ة شادآان        ) بشتا(حتى في ذلك االجتماع قد اهديت لكم عباءة          ة (من طفلة يتيمة من مدين ر     ،)الفالحي سجتها تعب  ن
ة رصاصتان            لكن لالسف الش   ،عن رسالة المحبة والصداقة الطفال العرب المحرومين       ذه الهدي ان جواب ه ديد آ
  .في صدر طفلين قد سقطوا مع قتلى االحداث االخيرة

 وانا اتابع هذا الموضوع دون إن ، وقد مر عامان،قد امرتم بانعقاد اجالس مع المثقفين العرب:سيادة الرئيس
 ،الصالحي في معالجةاو إن حسن نيتنا تجاه التيار ا، لعلنا آنا نتوقع اآثر من اللزوم،احصل على أي جواب

  .ورفع المعاناة من العرب اليتجاوز من آونه سرابا
  

صادية       ،نظرا للتطورات الجارية  : سيادة الرئيس  ة    ، في المنطقة والمشاآل االقت ة المتراآم ر   ، واالجتماعي التي يم
ان من المفترض        شكيل احزاب سياسية      ،بها البلد آ ة    ، ت ة           ، ومؤسسات مدني ي طار الدستور الجمهوري  تعمل ف

ات           ، والسلمي ، حتى تستطيع ومن خالل العمل الديمقراطي      ،االسالمية   اهرات والمطالب ذه المظ ل ه ل مث  ، إن نجع
ديم               ، وتصب في المصلحة العامة    ،تسير في مجراها الصحيح    ا بتق ل خمس سنوات قمن  وفي هذه الخصوص وقب

 ، إن تسمح بتشكيل حزب الوفاق اإلسالمي     ، لتشكيل االحزاب  ،لعاشرهطلب من لجنة االحزاب وبناءا على المادة ا       
ة        ، بين العرب في االهواز    ،الذي يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة     سريح من اللجن ى ت م نحصل عل د االن ل  ،اما لح

  .والذي آنا نتوقعه إن مسئلة االمن سوف تحول بين ذلك
  

  .آذلك باء طلبنا بالفشل"NGO"طالبنا بـ.طالبنا إن تمنحونا صحيفة عربية فخالفتم
ذارات         ذه االن ل ه ون العرب          ،برغم من آ ذلها المثقف ذي ب ل الجهود ال ى شئ       ، ورغم آ م نحصل عل يس فقط ل  ل

ا    ،فحسب ل اتهمن ل االحوال                   ، ب ي آ ين ف ا يجب إن نكون متهم ا آأنم م اتهمن را سياسيا       ، وث  او  ،حتى اذا حدث ام
او اتهمتم جهات  ، نسبتم هذه االحداث الى النخبة من الشعب،ن وذلك بسبب الفقر والحرما،اجتماعيا في المنطقة 

  .خارجية مثل الواليات المتحدة او اسرائيل في ذلك
  

  :سيادة الرئيس
  . قد يتجاوز على معدل بين السجناء االيرانيين؟،هل تعلمون إن عدد السجناء من عرب االهواز

  
اطون ال      % 15هل تعلمون إن اآثر من       ائعيين         من سكان المحافظة يتع سبة للب ى ن مخدرات؟ هل تعلمون إن اعل

سؤولين            دبير م سن ت ة ح ية وببرآ رة الماض شهور االخي ي ال بة ف واز؟ وبالمناس رب االه ن ع م م ة ه الجوال
ذا العمل           ،المحافظة ين           ، قامت قوات االمن بمنع هؤالء الناس من االستمرار به ى حدوث مصادمات ب د ادت ال وق
زة العيش          ،ناس حتى اضطر بعض هؤالء ال     ،الطرفين ا      .  الى بيع المخدرات بغية الحصول على خب هل تعلمون م

ة               ل لجهات حكومي ون       ،مدى حجم التقارير المكذوبة والتي يقدمها بعض العناصرالتي تعم ذين يعمل ي  ، ضد ال  ف
ي  ،المجاالت السياسية والثقافية في مجلس الشورى البلدية؟هل سئلتم انفسكم لماذا صوت العرب  وا ز ف   في االه

اق اإلسالمي               دمها حزب الوف ي  ق رب؟          ،انتخابات البلدية لصالح القائمة الت ع مرشحيها من الع ان جمي  ،والتي آ
ة؟ حسب            ،وماهي الجهات التي تقف وراء الضغوط المتراآمة اتجاه المنتخبين         ي مجلس البلدي  من قبل الشعب ف

رب  اب إن الع ع الكت ات جمي س  ،اعتراف ت متم س الوق ي نف ة وف رة قوي صبر لهم ذاآ ي ال ذه  ،كين ف رتهم ه  وذاآ
  .بذآر آراهية وسوء معاملة االخرين لهم،مملوئة

  
  :سيادة الرئيس

ستمد       اه العنصري                  ،سياسة رضا خان العنصرية والتي ت اب ذات االتج رين والكت ار عدد من المفك وُتدعم من افك
 ومن خالل   ، زرين آوبوغالم حسين، وميرزا فتعلي خان آرماني ، واخوند زاده  ،وبورداود،امثال محمود افشار  

دة   ،نشر سياسة دمج الثقافات ورفع شعار القومية الواحدة          د حققت       . والعرق الواحد    ، واللغة الواح ا ق اذا رأيناه
 ، والبلوش ، والكرد ،من الترك ، فان الشعوب االيرانية   ،بعض الشئ في تضعيف الحس القومي لدى بعض الناس          



رآمن ر،والت ذه  ، والعرب، والل ل ه ن آ الرغم م تطاعتب ات اس ضغوط والممارس ى  ،ال افظ عل وة إن تح ل ق  وبك
  . وفي نفس الوقت دافعت عن وحدة اراضي إيران ، التاريخية ،هويتها وثقافتها

  
  :سيادة الرئيس

د            ) م1997( التقويم االيراني  1376بعد الثاني من خرداد عام       واز ق وفي الوقت الذي آان الشعب العربي في االه
وا  % 83قد تجاوزت   ، لالصالح اذ آانت نسبة من صوت لسيادتكم       ،حيث تصويته فاق جميع المواطنين من      ورفع

رة                     ،اصواتهم هاتفين بالحرية والعدالة    سجيل نقطة في ذاآ وا من ت ا تمكن  ومحاربة التمييز العنصري سعداء بم
شديد س               ا  التاريخ االيراني من اجل الديمقراطية وراحوا ينتظرون جني ثمار ما رزعوا ولكن ولالسف ال رعان م

د سيطروا              ،عاد اليهم الحلم الطويل وباءت امالهم بالفشل       سيئة ق  اذ إن العديد من العنصريين واصحاب النوايا ال
  .وعادوا النظرة السيئة والخبيثة تجاه القوميات، على العديد من المؤسسات ومراآز صنع القرار،
  

  :سيادة الرئيس
ة  والديمقر ،رفع شعار المجتمع المدني والتعددية     ي إيران         ،اطي ات ف رام حقوق القومي آانت من شعاراتكم      ، واحت

رة      ،في حمالتكم االنتخابية في الدورتين االولى والثانية       دم ذآ ي           ، وعلى ما تق اة واضطهاد العرب ف را لمعان  ونظ
واز ذه   ،االه باب ه اهي اس رائكم م الة ب ذه الرس ي ه سعني إن الخصه ف دة والي ات عدي ى مؤلف اج ال ذي يحت  وال
  .لها؟ والغريب آل ما تقدم ذآره قد وقع في فترة حكم رئاستكم االمور آ

  
  :سيادة الرئيس

ضييق الفجوه          ،في الختام اطلب من سيادتكم وجميع العاملين          ، وقبل فوات االون ما دام هناك وقت حاولوا من ت
ة            شعوب االيراني ين ال نكم وب ه        ،وهدم جدار عدم الثقة بي ستطيعون عمل ا ت ل م ئم الجروح     عسى إن ت    ،واتخاذ آ لت

واز رب االه ه لع ين  ،النازف ة المعتقل راح آاف اطالق س وا ب يكم إن تقوم وة عل ي اول خط وال وف ذه االح ي ه  ، وف
سياسيين         ،وباسرع وقت وخصوصا   ساء والناشطين ال نهم والن املين في المؤسسات        ، االطفال م ين الع  ، والمثقف

  .والكتل القانونية الغير رسمية
  

  .ه االحداث الى ذويهم ليقوموا بدفنهم ونصب مجالس العزاء عليهمتسليم جثث ضحايا هذ:وثانيا
  .دفع غرامة لالبرياء الذين لم يكن لهم مشارآة في هذه االحداث:ثالثا

والجدير بالذآر إن آل هذه االحصائيات والنقاط المتقدمة بالذآر ذآرتها في فترة تواجدي في البرلمان وبشكل 
  .الرسالةمفصل وقد ارسلتها اليكم ضمن هذه 

  
  

  جاسم التميمي
  مندوب شعب االهواز في الدورة السادسة للمجلس الشورى اإلسالمي

  وامين عام حزب الوفاق االسالمي
 
 


