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 :اإلسالمي نّواب مجلس الشورى المتحصنين،اإلخوة و األخوات 

 الحـُّرة االنتخابات و عن إجراء صيرورته، یا من تدافعون عن المجتمع المدني و جميعًا،سالم اهللا عليكم 

 ـ:النزیهة

لعقلية لأصبحتم ضحيةً    نعلم جيدًا بأنكم و معظم المرشحين المستقلين و اإلصالحيين في البرلمان 

 و قبول وسط احترام الذین ليست لدیهم أي ،)الجناح المحافظ (  الجناح اليميني المتسّلط فيالضيقة 

 .إیرانأبناء الشعوب في 

 أن یطرد مختلفة، و تحت ذرائع  و امتالآه القوة القاهرة،جبروتهیسعى و من خالل هذا الجناح المتسّلط 

إثبات فكرة في الوقت نفسه  و محاوًال اإلیراني، الفاعلة سياسيا في المجتمع و ینفي الشخصيات المهمة

  و بسبب الظروفإیران، ولكن و بسبب قوة الوعي الجماهيري في .المجتمعالحزب الواحد على هذا 

 .  بتاتًا مقبول ، فإّن مثل هذا الهدف الرجعي بات فاشًال و غير  الحالية و العالميةاإلقليمية،

 إفشال خطط و محاوالت إلىسيؤّدي حتمًا ) أّیها المتحصنون (  خيارآم و موقفكم الرائع هذالذا فإّن

 .اإلنسانية الحرّیة و الكرامة :بالتأآيد و بإصرارآم المتواصل هذا سينتج عنه ،)الرجعيين ( هؤالء 

 العربي فيه و باألخص الشعب ) نعر بستا(  بأّن المرشحين في إقليم خوزستان أیضاما یجدر ذآره  و

من ِقَبْل ) غير اإلنساني و غير القانوني ( قد واجه ـ في المرحلتين الترشيحيتين ـ التعّنـُت و التصّلـُب 

  *).للجناح المتسلط المحافظ ( الهيئة اإلجرائية التابعة 

 من المرشحين في هذا اإلقليم % 10,5ففي المرحلة األولى آانت النتيجة هو رفض ما مجموعه 

 حيث آثرة عدد الذین رفضت طلبات  مناألقاليم المرتبة الثانية بين احتلاإلقليم  ، و بالتالي فإّن )بيالعر(

 ألن ،)مسئولغير (  طائشًا ولذي قامت به الهيئة اإلجرائية یعتبر عمًالفالرفض العشوائي ا. هم مرشحي

 للخوض في  الالزمةحيات أصحاب سمعة طيبة و تتوافر فيهم الصال رفضت طلباتهم هممرشحين الذینال

 في المدن المختلفة احترامهم الخاص و لهم نون و مسلمونو هم متدّی) البرلمانية  ( االنتخاباتهذه 

 .صحيحة ضعيفة و غير  تلك آانت ألسباب رفضهمأسباب و لألسف فإن ،) ن بستاعر(خوزستان إلقليم 

غير ملتزمون دینيًا و ال ) المرشحين العرب أي (  على أساس أنهم  جزافًاثم أّن التهم التي ُلـصقت بهم

  ـ شعبناأبناء وسط  ـًا هي حجج ال مصداقية فيها ألن للمرشحين منزلة دینية و إسالمية خاصةإسالمي

 إلى نفس التهم التي ُوجـّهت  هي و من المالحظ أّن هذه التهم آانت.فيهم و ال مجال للشك آما ذآرنا

 .األخرىالمرشحين في األقاليم 

من هذه الممارسات غير األخالقية التي تؤدي حتمًا إلضعاف الدین ) الرجعيين ( ذلك فإننا نحذر هؤالء ل

 .مجتمعنافي 



حالنا،  تمثـّلون لسان حصنين في المجلس اإلسالمي وأنتمبناءًا على هذا نطلب منكم أّیها النّواب المت

 .استثناءع األسماء التي رفضت و بدون  أن یتم تأیيد جميإلى موقفكم هذا نطلب منكم أن تصّروا على

 و نتمّنى لجميع النّواب المتحصنين ،)الحضاري ( نعلن تضامننا معكم في هذا المسعى السلمي  و نحن 

 .النصرالتوفيق و 

 

 
 في طهران ) نعر بستا(  جمعية عرب خوزستان 

 )بيت العرب  ( 
 
 

 :الهوامش 
 
 شخص ، منهم 124شحين في مدینة األهــواز وحدها آان توضيحّا لهذه المالحظات فإّن عدد المر:  *

 حيث أن العرب في  .. عادلة هذه النسبة أیضا غير  ففي الحقيقة إّن فارسي ،62ي و  مرشح عرب62
 في حين أن الفرس و السكان،من إجمالي عدد  % 82 یمثلون حوالي )نعر بستا ( األهـوازإقليم

 %.13ليم العربي یمثلون القوميات األخرى الساآنة في هذا اإلق
 مرشح عربي رفضت الهيئة اإلجرائية ـ التابعة للجناح الرجعي 62و الجدیر بالذآر هنا أنه و من بين 

 مرشح 15 مرشح فارسي فقد تّم رفض 62 و أّما بالنسبة لـ ،عربي مرشح 52 ـ إیرانالمحافظ في 
 .منهم

 اإلقليم على إبعاد العرب و بأي شكلٍ  آان من و هذا دليل واضح على أن هنالك استهداف مباشر في هذا
 على أن تهّمش دور ائفية الضيقة التفكير تسعى جاهدةً  و هذه السلطة الطغيرها، و االنتخاباتهذا 

 أخرى ال تقل ةمراآز حكومي و  في البرلماننّواب:  المناصب الحكومية الهامة آـإلىالعرب في الوصول 
 بشكلٍ  عام و بالتالي ضرب مسعى العرب في نيل حقوقهم إیرانأو في )  نعر بستا( أهمية في إقليمهم 
هي اإلصرار على المشارآة العربية في هذه في هذه المرحلة  لالخيار األفضف .. .بهاالعادلة و المطالبة 

 التي نتمنى أن تؤدي إلى نتائج جيدة وإلى ما أّدت هذه اإلضرابات في البرلمان اإلیراني إذا االنتخابات
العرب و اآلذریين و األآراد و  ( :مثلرفع أسامي آل المرشحين اإلیرانيين و القوميات األخرى المنافسة 

 الوصول إلى المطلب الجماهيري للترشيح، بغية من قائمة المرفوضين ،)البلوش و الترآمان و غيرهم 
 .طائفينصري وال  قانوني و دون تمييز ع حر وٍ العام في إیران على أن تتم االنتخابات بشكل

 
 .نفسه الكلمات الموجودة بين القوسين هي من إضافات المترجم إن #
 
 
 

 ) ـ هولندا يعر بستانال  و متابع للشأنمترجم( عادل السویدي :ترجمة
19 – 1 – 2004  

 



 ـ: الرسالة باللغة الفارسية 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 !جملس شوراي اسالميبرادران و خواهران متحصن ، منايندگان حمترم 
 با سالم به تك تك مشا كه پردار دفاع از مردم ساالري و انتخابات آزاد هستيد ؛

 
دوستان متحصن ، ما مي دانيم كه مشا وبسياري از كانديداهاي مستقل و اصالح طلب قرباين تنگ نظري                  

اين جناح با استفاده    .ست  جناح اقتدار گرائي شده ايد كه از كمترين محايت مردمي در جامعه برخوردار ا             
از ابزارهاي قدرت مي كوشد با برچسبهاي خمتلف، ديگر شخصيتها و نريوهاي سياسي فعال در جامعه را                 

اما با آگاهي هاي گسترده مـردم ايـران و          . از صحنه انتخابات خارج كند و خود به يكه تازي بپردازد          
لذا براي خنثي كردن اين ابزارها،پايـداري و        .شرايط منطقه اي و بني املللي اين كار عمال ناممكن است            

 .شكيبائي مشا در اين روزها مي تواند گام ديگري به سوي آزادي و مردم ساالري باشد
متاسفانه كانديداهاي استان خوزستان و بويژه بوميان عرب اين استان در هر دو مرحله با يب مهري هيات                  

افراد تاييد نشده مرتبه    % 5/10له خنست خوزستان با     در مرح . هاي اجرائي و نظارت روبه رو بوده اند       
اما حذف گسترده توسط هياهتاي نظارت اجنـام گرفـت كـه            . دوم را در ميان استاهناي كشور داشت      

بسياري از افراد با صالحيت ، متدين ، مسلمان و آزاده در شهرهاي خمتلف خوزستان به هبانه هاي واهي                   
 – كه در دينداري و مسلماين آنان كمترين شكي نيسـت            - اينان بر بسياري  از   . رد صالحيت شده اند   

برچسب عدم التزام به اسالم زده شده و البته اين رويدادي است كه در اغلب مناطق كشور به كار رفته                    
 .است

ما نسبت به اين روشهاي غري اخالقي كه منجر به تضعيف دين در جامعه مي شود هشدار مي دهيم و از                     
تحصن كه زبان گوياي ملت ما هستيد مي خواهيم تا حذف نظارت استصوايب و تاييد مهه                مشا منايندگان م  

ما از حركت مساملت آميز مشا محايت مي كنيم         . كانديداهائي كه به ناحق رد صالحيت شده اند بايستيد          
 .و براي مهه منايندگان متحصن آرزوي موفقيت دارمي 

 
 مجعيت عرهباي خوزستاين مقيم هتران

 )لعرببيت ا(




