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 دمهقـــم

همزمان است که ... بیانیه ها و مجموعه اخبار، گزارش ها، یادداشت ها، مصاحبه ها، از قسمتی ،آنچه در پی می آید

و در ارتباط با آن  "ملت عرب احواز  5001آپریل  51انتفاضه " موسوم به مناطق عرب نشین قیام ملی مردم با

 .نددداخل و خارج از ایران منتشر شده بو در رسانه های فارسی زبان رویداد مهم و تاریخی

دسترسی  تا گردیدتقسیم  بیانیه ها ، واکنش های سیاسی وو مصاحبه ها اخبار، یادداشت ها این مجموعه به چهار فصل

 . به موضوع مورد نظر ساده تر باشدخواننده یا پژوهشگر 

همراه با غلط در برخی موارد و  ) در زمان انتشار همانگونه کهتمام متن نوشته های گردآوری شده در این مجموعه، 

دخل و بدون هیچ گونه در اینجا نیز  ،ندبودآمده  (....یا  منابع مختلف ، تکرار در نشر یک موضوع ازهای امالئی

 .منتشر می شوند ،ویرایشتصرف یا 

نوشته های منتشر شده در  بیانیه های احزاب و سازمان های سیاسی یا سایر اخبار و این مجموعه گردآورنده تمامی 

 .ملت عرب احواز نیست، بلکه آنچه در دسترس تدوینگر آن بوده در اینجا آمده است 5001آپریل  51ایام انتفاضه 

 غیر صحیح تحمیلی و  و با نام هایاین مجموعه با همان شکل  در ملت عرب انتفاضه انتشار مجدد متون رسانه ای

یا سایت جنبش ملی دموکراتیک  ه معنای آن نیست که تدوینگر این مجموعهب ،شهرها و مناطق عرب نشین فارسی

عرب االحواز، موافق چنین رویکردی است، بلکه هدف ما فقط انتقال این اسناد به نسل های آینده به منظور پیشبرد 

 .ملت عرب احواز استبرای تحقق اصل حق تعیین سرنوشت در راستای مبارزه ملی 
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ملت عرب  5001آپریل  51 درباره انتفاضه سیاسی  و فعاالن جمهوری اسالمیسران  سیاسی ؛ واکنش هایفصل سوم
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 اخبار انتفاضه

.......................................................................................... 
 

 5882فروردین   55خبرگزاری جمهوری اسالمی، ایرنا، شنبه 

 نشین اهواز درپي داشت هایي در برخي مناطق عرب انتشار یك نامه جعلي منسوب به ابطحي، ناآرامي

 

 .نشین اهواز، در جمعه شب درپي داشت هایي در برخي مناطق عرب ناآراميانتشار یك نامه جعلي، 

بدنبال انتشار متن نامه جعلي ارسالي، منسوب به رییس وقت دفتر ریاست جمهوري به سازمان برنامه و بودجه وقت 

ناآرامي و  نشین اهواز جمعه شب شاهد كشور، مبني بر تغییر ساختار جمعیتي اعراب خوزستان، برخي از مناطق عرب

درگیري با نیروهاي انتظامي بود كه در جریان آن به برخي اماكن دولتي و بانكها و خودرو پلیس خساراتي وارد آمد و 

 .سه نفر در این ماجرا مجروح شدند

نشین اهواز،  هایي در برخي مناطق عرب بدنبال بروز ناآرامي: معاون سیاسي انتظامي استانداري خوزستان گفت

 .اوضاع عادي و در كنترل نیروي انتظامي استاكنون  هم

نشین  در تالش هستیم این موضوع به مردم عرب: شنبه درگفت و گو باخبرنگار ایرنا اظهارداشت" قدرت هللا دهقان"

اهواز رسانده شود كه كساني با اعمال شیطنت آمیز مغرضانه، درصدد برهم زدن وحدت عجم و عرب هستند اما قطعا 

 .دوستان انقالب باشند توانند از نمي

شود از سوي رییس وقت دفتر ریاست جمهوري بوده و تغییر ساختار  اي كه گفته مي جعلي بودن نامه: وي افزود

 .جمعیتي اعراب خوزستان را خواستار شده، به وضوح عیان و تشخیص آن حتي به افراد صاحب فن نیز نیاز ندارد

این موضوع در دست : ایادي خارجي و دشمنان انقالب در كار باشد، گفت رسد دست دهقان، با احتمال آنكه به نظر مي

 .بررسي است

شوراي عالي امنیت ملي دستگاه مستقلي است كه مصوبات آن توسط : وي در توجیه جعلي بودن این نامه افزود

 .شود دبیرخانه آن ابالغ مي

جه در جامعه ما پیاده و عملي نشده، ضمن اینكه دراین نامه به مواردي اشاره شده كه به هیچ و: وي خاطرنشان ساخت

خود از طوایف عرب است، و بسیاري " دریابان علي شمخاني "یك عضو مهم شوراي عالي امنیت ملي در كشورمان 

 .از بزرگان امنیتي و انتظامي ما از نیز این قوم هستند

خود در پدید آوردن انقالب سهم بسزایي امید آن است كه مردم هوشیار عرب زبان ما با توجه به اینكه : وي گفت

 .اند، این بار نیز دین خود را به انقالب ادا كرده و نگذارند دشمنان انقالب به اهداف شوم خود دست یابند داشته
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معاون سیاسي انتظامي استانداري خوزستان با اشاره به اینكه طراحان این نامه جعلي، هدفشان از پخش آن در سطح 

 .تحریك و تهییج احساسات قومي استگسترده، تنها 

اي را تكذیب و آورده  االسالم ابطحي رییس دفتر وقت رییس جمهور، در پایگاه اینترنتي خود، نگارش چنین نامه حجت

شود كه تصمیمي این چنیني حتي اگر به تایید رهبر عالي، یا شوراي عالي  هر كس آن را بخواند متوجه مي: "است

 .جمهوري نیز رسیده باشد، در ایران قابل اجرا نیستامنیت ملي و یا رییس 

 .ام كه دستوري براي تغییر جمعیت صادر كنم من هیچگاه چنین اختیاري نداشته: وي افزوده است
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 5001آوریل  51وبسایت بی بی سی، شنبه     

 'جعلی'درگیری خونین در خوزستان در پی انتشار نامه     

منسوب به محمد علی ابطحی، مدیر پیشین دفتر رئیس جمهور ایران به درگیری و نا آرامیهایی در  انتشار نامه ای

 .استان خوزستان در جنوب غرب ایران انجامیده که بنابر گزارشها، دست کم سه کشته برجای گذاشته است

خطاب به محمدعلی نجفی، در این نامه که از چند روز پیش در برخی سایتهای اینترنتی منتشر شده، آقای ابطحی 

رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه که اکنون به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تغییر نام یافته مصوبه هایی را ابالغ 

کرده است که بنابر آنها ساختار جمعیتی خوزستان می بایست به زیان اعراب بومی این استان تغییر یابد و نامهای 

 .واژه های فارسی تغییر داده شودعربی اماکن این استان به 

با انتشار این نامه تعداد زیادی از مردم عرب خوزستان دست به تظاهراتی زدند که به تنش و خشونت و درگیری با 

نیروی انتظامی کشیده شد و طی آن به بانکها و پاسگاههای نیروی انتظامی حمله شد و آن گونه که در گزارشها آمده، 

 .یه در نزدیکی اهواز، مرکز استان خوزستان کشته و تعدادی زخمی شدندسه نفر در شهر حمید

 .گزارشها همچنین حاکی از بازداشت حدود دویست و پنجاه نفر است

" خیلی محرمانه"نامه ای که این جنجال را آفریده بر کاغذ سر برگدار دفتر رئیس جمهور نوشته شده، دارای مهر 

به چشم می خورد و در حاشیه نامه پاراف و امضای دو مسئول دیگر نیز وجود است، امضای آقای ابطحی بر پای آن 

 .دارد که خوانا نیستند

چطور : "جعلی بودن این نامه را اعالم کرده و پرسیده است" وب نوشت"آقای ابطحی در سایت اینترنتی شخصی اش، 

در کند و ترکیب جمعیتی منطقه رئیس دفتر ریاست جمهوری می تواند از طرف خودش بخشنامه ای غیرمعقول صا

 ؟"حیاتی و مهمی مثل خوزستان را تغییر دهد

حتی اگر در سطح "وی توضیح داده است که تصمیماتی که در این نامه به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده، 

مات خیلی کوچکتر رهبری و شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهور هم گرفته شود قابلیت اجرا ندارد و اساساً تصمی

 ."از این در سطح عالی کشور گرفته می شود

افراد آشنا به مکاتبات اداری و نظام دیوانساالری ایران تردیدهای متعددی نسبت به صحت چنین نامه ای مطرح می 

یا کنند اما حسن هاشمیان، روزنامه نگار عرب خوزستانی و کارشناس مسائل اعراب این استان می گوید، جعلی بودن 

 .نبودن این نامه تأثیری در حرکت اعتراضی مردم عرب خوزستان ندارد

به عقیده آقای هاشمیان، آنچه در این نامه نوشته شده بود در واقع جرقه ای بود برای شعله ور کردن مطالبات و 

بارها به مردم  نارضایتیهای انباشته شده و مردم عرب خوزستان و با اینکه مسئوالن استان از طریق تلویزیون محلی

 .اعالم کردند که این نامه جعلی است، حرکت اعتراضی این مردم همچنان ادامه یافت

وی در ذکر دالئل نارضایتی مردم عرب خوزستان می گوید که با وجود گذشت حدود هفده سال از پایان جنگ ایران و 

را که زمانی جزء مناطق جنگی بوده اند عراق، دولت هنوز به دالئل امنیتی حاضر نیست زمینهای کشاورزی مناطقی 

به کشاورزان پس بدهد و اراده ای سیاسی هم از سوی دولت برای رفع مشکل امنیتی مناطق مرزی خوزستان و 

 .بازگرداندن این زمینها به مالکانشان به چشم نمی خورد

طی سالهای اخیر باعث شده  آقای هاشمیان همچنین به طرح توسعه نیشکر خوزستان اشاره می کند که به گفته وی،

 .است بسیاری از کشاورزان بومی کشتزارهای خود را از دست بدهند

عنصر دیگری که حسن هاشمیان در بررسی علل انگیزش حساسیتهای قومی در خوزستان به آن اشاره می کند، نقش 

اره ای الجزیره در مورد برنامه هایی است که رسانه های کشورهای عربی همسایه ایران و بویژه تلویزیون ماهو

 .موضوع اعراب خوزستان پخش می کنند
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وی می گوید که صرف نظر از اینکه انگیزه این رسانه ها از پرداختن به موضوع اعراب خوزستان و نحوه طرح 

مسائل به این قومیت چیست، این نکته حائز اهمیت است که مردم عرب خوزستان بیش از آنکه بیننده تلویزیون ایران 

 .اشند، تماشاگر تلویزیون الجزیره اند و این شبکه به میزان گسترده ای مورد اقبال اعراب خوزستان استب

استان خوزستان ثروتمندترین استان ایران به شمار می رود و عالوه بر اینکه بخش عمده منابع نفتی ایران را در خود 

 .جای داده، کشتزارهایی بسیار حاصلخیز دارد

گونه که بسیاری از مورخان عقیده دارند، حتی پیش از حمله اعراب مسلمان به ایران و سقوط این استان، آن 

 .شاهنشاهی ساسانی، زیستگاه اقوام عربی بوده که از جزیرة العرب بدانجا مهاجرت کرده بودند

حی شمالی و در طول تاریخ، جمیعت مناطق جنوبی و غربی استان خوزستان را اعراب تشکیل می داده اند و در نوا

 .شرقی آن نیز فارس زبانها و بختیاریها ساکن بوده اند

این ترکیب جمعیتی در پی کشف نفت در این استان و کوچ گسترده کارگران از نقاط مختلف ایران به این منطقه تغییر 

 .یافت و به کاهش نسبت اعراب در خوزستان انجامید

 .حدود دو میلیون نفر برآورد می شودبا این حال جمعیت اعراب خوزستان در حال حاضر 

در دوران حکومت خاندان پهلوی در ایران و تحت سیاستهای ملی گرایانه دولت آن زمان، نامهای عربی شهرها و 

 .مناطق استان خوزستان به اسامی فارسی تغییر داده شد

تغییر ترکیب جمعیتی خوزستان  برخی از منتقدان حکومت پهلوی، دولت آن زمان را متهم می کنند که به عمد سعی در

  .به زیان اعراب داشته اما مدرک قابل استنادی که این ادعا را ثابت کند در دست نیست
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 5882فروردین  55خبرگزاری ایرنا، شنبه 

 هاي تفرقه برانگیز شد استاندارخوزستان خواستارهوشیاري مردم در مقابل توطئه

جایگاه ویژه استان خوزستان دركشور، خواستار هوشیاري مردم فهیم این استان در مقابل  بهاستاندار خوزستان بااشاره 

 .هاي تفرقه برانگیز شد توطئه

هاي تفرقه افكنانه در مناطقي از شهر اهواز  جمعه شب به دنبال بروز برخي تنشهاي ناشي از فعالیت" فتح هللا معین"

 .پخش شده كه سراسر كذب و جعلي است و وجود خارجي ندارد اي در خوزستان در روزهاي اخیر نامه: افزود

هدف انتشاردهندگان این نامه جعلي این است كه در سالي كه به همبستگي ملي و مشاركت عمومي : وي ادامه داد

نامگذاري شده، با ایجاد تفرقه و دو دستگي در میان مردم و ایجاد آشوب ذهني به همبستگي موجود میان مردم استان 

 .دشه وارد سازندخ

اي جعلي كه به یكي از نهادها منتسب  هاي محدود جمعه شب در چند محله اهواز، پس از آن بروز كرد كه نامه ناآرامي

شده، مبني بر درخواست ازسازمان برنامه وبودجه در خصوص تغییر ساختار جمعیتي اعراب خوزستان، در سطح 

 .شهر پخش شد

 .عه اعتراضهایي را درپي داشت كه در لحظاتي به خشونت هم منجر شدپخش این نامه ساختگي، ازظهر جم

استاندار خوزستان در ادامه، حضور فعال وموثر هموطنان عرب زبان خوزستاني را درپاسداري از انقالب و 

درتمام سطوح كشوري و لشكري شاهد فعالیت تعداد زیادي از : دستاوردهاي جمهوري اسالمي یادآور شد وگفت

 .دهند كنند و راه شهدا را ادامه مي عرب زبان هستیم كه با صداقت و تعهد فعالیت مي برادران

گفته معین، استان خوزستان درسال گذشته در چهارنوبت، میزبان رییس جمهوري بوده كه همین امر، مبین اهمیت و  به

 .جایگاه ویژه این استان در میان مسووالن كشور است

اسالم و تشیع ازاین استان به كشور ایران وارد "یر زیباي رهبر معظم انقالب كه فرمودند همچنین تعب: معین ادامه داد

و تاكید معظم له بر امر توسعه كشاورزي و صنعت استان، دلیل دیگري است كه این استان مورد توجه ویژه نظام " شد

 .است

خوزستان بتوانیم استان خود را همانند  وي ابراز امیدواري كرد، با همراهي، همگامي و هوشیاري مردم شریف استان

 .گذشته، سمبل همبستگي ملي و مشاركت عمومي كنیم

 

 

 

 



 
9 

 5882فروردین  55گویا نیوز، شنبه 

 کشته بدنبال انتشار نامه جعلي و تظاهرات چند هزار نفري در اهواز 6تا  3

 چه نوشته شده بود؟فروردین توسط محمد علي ابطحي در وبالگش تکذیب شد،  55در نامه اي که روز 

 جمهوري اسالمی ایران

 دفتر رئیس جمهور

 بسمه تعالی

 ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور جناب آقای دکتر نجفی

 با سالم

پیرو سیاستهای مد نظر گرفته شده و مصوبات شورای امنیت ملی در خصوص تغیر ساختار جمعیتی اعراب خوزستان 

نقاط کشور الزم است بندهای مصوب ذیل الحاق و به واحدهای تابعه ابالغ و ارسال و توزیع مطلوب آنان در دیگر 

 .گردد

ترتیبی اتخاذ گردد که جمعیت اعراب خوزستان نسبت به فارسی زبانان بومی و مهاجر در ظرف و در حداکثر ده . -5

 .برسد 5/8سال به 

ه استان خوزستان عالوه بر تسهیالت مصوب جهت افزایش حضور و مهاجرت دیگر اقوام بویژه اقوام آذری ب. -5

 .تسهیالت بیشتری مد نظر گرفته شده که متعاقباً اعالم میگردد 52/2/5855مورخ  5-5/155/1-ب-8-251بخشنامه 

الزم است بنحوی عمل شود که پدیده مهاجرت قشر تحصیل کرده آنان به دیگر استانها به ویژه تهران، اصفهان و  -8

 .تبریز افزایش یابد

سعی شود ضمن محو کلیه نشانها دال بر وجود این قوم از قبیل تغیر نامهای باقیمانده محالت، روستاها، خیابانها،  -2

 .از واژه های فارسی استفاده شود..... مناطق،

در عین تاًکید بر محرمانه بودن موضوع الزم است جهت هرچه عملی ترشدن اجرای مصوبات از افراد عرب زبان . 1

 .بعنوان وسیله استفاده گردد مطمئن

معلمان، نیروهای نظامی انتظامی و کشاورزان در : کلیه مصوبات جدید در خصوص توزیع دانشجویان، کارمندان. 1

 .دیگر استانها پیوست میگردد

 سید محمدعلی ابطحی

 :رونوشت
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 وزارت اطالعات 

 وزارت کشور -5

 وزارت مسکن وشهر سازی -8

 سالمیوزارت فرهنگ و ارشاد ا-2

 :تصویر نامه منتشره که ظاهرا توسط سازمان حقوق بشر اهواز و اهواز نیوز منتشر شده در زیر مشاهده مي شود

 

 :خود چنین توضیح مي دهد وبالگبعد از انتشار گسترده نامه، محمدعلي ابطحي در 

شد که من، خطاب به ای با مهر خیلی محرمانه به من ایمیل میمختلف کپی نامهچند روزی بود که از سوی افراد "

ام که ترتیبی اتخاذ شود که ترکیب جمعیتی ی بودجه از قول خودم و نه رئیس جمهور نوشتهریاست سازمان برنامه

http://www.webneveshteha.com/
http://mag.gooya.com/politics/archives/images/16042005-ff-02.php
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-، آذری ها به آنها مهاجرت کنند، اسامی شهرها و قصبات که عربی هستند فارسی شودعرب. خوزستان به هم بریزد

 .جا مهاجرت نکنند و از این نوع حرف ها

تصورم هم بر . ها علیه خودم آن را ارزیابی کردمی این سالی فعالیت های گستردهدر راستای همه. اصالً جدی نگرفتم

شورای فهمد در ایران حتی اگر این تصمیمات در سطح رهبری و این بوده و هست که هر کسی این نامه را بخواند می

عالی امنیت ملی و رئیس جمهور هم گرفته شود قابلیت اجرا ندارد و اساساً تصمیمات خیلی کوچکتر از این در سطح 

ی غیر معقول تواند از طرف خودش بخشنامهحاال چطور رئیس دفتر ریاست جمهوری می. شودعالی کشور گرفته می

 ل خوزستان را تغییر دهد؟ی حیاتی و مهمی مثرا صادر کند و ترکیب جمعیتی منطقه

ی خوزستان در حال ها دلسوزانه گفتند حسابی در منطقهاما وقتی خیلی. کردم توضیح الزم باشدبه همین دلیل گمان نمی

اند، گفتم شوراندن ایرانیان عزیز عرب زبان هستند و حتی اطالع رسید که پرینت آن را هم در روستاها منتشر کرده

 :شت کوتاهی بنویسم و توضیح دهم کهشاید الزم باشد یاددا

.                                                               ی ترکیب جمعیتی بدهممن هیچ وقت چنین قدرتی نداشته ام که بتوانم بخشنامه -5

ای را بر هم قطهی کسانی که قدرت دارند نیز تصمیم بگیرند ترکیب جمعیتی هر ناگر هم داشتم و یا اگر همه  - 5

 .توانندبریزند نمی

-گرچه نمی. ای تحریک شوندهای شناخته شدهتر از آن هستند که با چنین روشایرانیان عرب زبان هم هوشمند -  8

-توان از عزیزان وبالگتوان به طراحان این روش های شناخته شده و مجعول نصیحت کرد که تأثیر ندارد، ولی می

ی مرا هم منتشر کنند تا ذهن خوانندگان اند خواست که این نوشتهی که این نوشته را منتشر کردههای خبرنویس و سایت

 .روشن شود

 !"ی بعدی و اتهام آینده چه باشدتا شایعه

بنابه . اما قبل از پخش شایعه جدید، کار این نامه باالتر مي گیرد و روز جمعه تظاهرات خونیني را رقم مي زند

 :ي این حوادث اعالم كرد ون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي خوزستان دربارهگزارش ایسنا معا

جمهوري در بین برادران عرب زبان  اي كذب منسوب به آقاي ابطحي، رییس سابق دفتر رییس در پي پخش اطالعیه

الشیه صورت شهرستان اهواز، ناآرامي و تجمعاتي در برخي از مناطق از جمله كوي علوي، سه راه خرمشهر و م

ها خسارتي نیز به برخي از اماكن دولتي  گرفت كه برابر اعالم فرماندهي انتظامي شهرستان اهواز به دنبال این ناآرامي

 .هاي منطقه وارد آمده است از جمله تعدادي شعبات بانك

. دچار حریق شده استها شكسته شده و ساختمان دادگستري هم  هاي برخي از بانك همچنین در شهر حمیدیه نیز شیشه

 .ها عوامل انتظامي در محل حضور و سعي در كنترل اوضاع داشتند از ساعات اولیه شروع تجمعات و ناآرامي

بیني  گري پیش اي را براي رویارویي با هر گونه اخالل فرماندهي نیروي انتظامي استان خوزستان تدابیر قابل مالحظه

شدن هشت نفر در این وقایع خبر  وگو با ایسنا همچنین از زخمي در گفت سرهنگ پاسدار حسن اسد مسجدي. كرده است

 .ورده كه توسط پرسنل ما نبوده استها یك نفر نیز در حمیدیه تیر خ آرامي در این نا. داد
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در منطقه كوي علوي اهواز رخ داد، خاطر نشان  -شنبه  -امروز  55:80مسجدي با بیان این كه آخرین تجمع ساعت 

 .وي انتظامي این تجمع را مهار و متفرق كردنیر: كرد

شب در  العاده براي شنبه معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي استان خوزستان همچنین شایعه اعالم موقعیت فوق

ها حضور داشتند و  نیروي انتظامي، بسیج و سپاه در چند روز اخیر در محل ناآرامي: سطح شهر را تكذیب كرد و گفت

 .اند ها اخیر اهواز دستگیر شده ها و ناآرامي نفر از عوامل آشوب 585: وي افزود. اند را كنترل كردهاوضاع 

فروردین را دارد ادعا کرده است که  51اما در همین حال سازمان حقوق بشر اهواز در اطالعیه اي که تاریخ جمعه 

 .بیش از صدها تن مجروح شده اندتن کشته و  1در تضاهرات ضد حکوتی عربهای خوزستان در شهر اهواز 

بنا به گزارشات رسیده از سازمان خبری اهواز نیوز و نیز شاهدان عینی از محل تظاهرات در : "در این اطالعیه آمده

در حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز  5001آوریل  51فروردین ماه،  ٦٢صبح روز جمعه  1اهواز از ساعت 

ی و هزارا ن نفر دیگر در مناطق شلینگ آباد مالشیه عامری کوت عبداله و چند منطقه دیگر در خیابان و دایره کردوان

 .شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت امیزی میکنند

در چند روز گشته بخشنامه صادره از دفتر ریاست جمهوری و به امضاء سید محمدعلي ابطحي رئیس دفتر سابق آقای 

و اسکان اجباری  -دال بر پاکسازی قومی و اخراج اجباری بیش از سه میلیون عرب خوزستان -جمهور خاتمي رئیس

این تظاهرات در رابطه با . در سطح وسیع توزیع گشته است -آذربایجانی بمنظور تعویض ساختار قومی 5.1بیش از 

 .این بخشنامه و در مخالفت با این پاکسازی قومی ترتیب داده شده بود

رکنندگان دایره کردوانی در خیابان استخبارات و در جلو ی یکی از سازمانهای امنیتی توقف و از مسولین در تظاه

 .خواست دالیلی برای صدور بخشنامه دولت مبنی پاکسازی قومی میکنند

ن در منطقه نیروهای امنیتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آورر حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگا

 .دائره و نیز در منطقه مالشیه آتش میگشایند

در نقاط دیگر شهر ازجمله در سیاحی، کیان پارس حمیدیه و لشکرآباد نیز نیروهای امنیتی ابتدا با گاز اشک اور و 

لتی حمله تظاهرکنندگان نیز متقابال به بعضی سازمانهای دو. سپس باگلوله به تظاهر کنندگان حمله و تیراندازی میکنند

 واز جمله بانک کشاورزی را به آتش میکشند

 -نظاهر کننده در منطقه دائره 5تظاهر کننده در مالشیه و  2 -نیمه شب جمعه  55بنا به آخرین اخبار رسیده تا ساعت 

بین تا این ساعت درگیِریهای . نفر نیز مجروح شده اند 800در اثر شلیک گلوله نیروهای امنیتی کشته شده و بیش از 

 .تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی ادامه دارد

 ."نیروهای انتظامی آب ، برق و تلفن مناطق لشکرآباد و منطقه دایره را قطع کرده اند

 .اطالعیه فوق در سایت هاي منتشر کننده نامه انعکاس یافته است
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ا خبرنگار ایرنا، نامه منتسب به وي در گفتگو ب. روز شنبه همچنین سخنگوي دولت نیز نامه مذکور را جعلي دانست

را تكذیب كرد و گفت كه خاتمي وزارت " تغییر ساختار جمعیتي استان خوزستان"مشاور رییس جمهوري در مورد 

 .اطالعات و دبیرخانه شوراي عالي امنیت ملي مامور شناسایي عوامل پشت پرده این ماجرا كرده است

 

هایي كه در دفتر رییس جمهوري و  با بررسي: گار سیاسي ایرنا، گفتسخنگوي دولت روز شنبه در گفت وگو با خبرن

اي با این شماره واین محتوا در نهاد ریاست  بازرسي ویژه رییس جمهوري انجام شده، مشخص شده است كه نامه

 .جمهوري وجود ندارد

جمهوري اسالمي سازگاري دهد كه با هیچ یك از اصول سیاسي  عالوه بر این، متن نامه نشان مي:رمضان زاده افزود

لذا صراحتا از طرف رئیس جمهوري : وي تاكید كرد. ندارد و فقط به قصد تحریك قومیتهاي ایراني انجام شده است

كنم و مفاد آن را برخالف اصول پذیرفته  اي را تكذیب مي همچنین از طرف دولت جمهوري اسالمي وجودچنین نامه

 .دانم شده دولت جمهوري اسالمي مي

 

وزارت اطالعات و دبیرخانه شوراي عالي امنیت ملي از طرف رییس جمهوري موظف : نگوي دولت اظهار داشتسخ

اي را شناسایي و با عنوان محركین اقدام علیه امنیت ملي به  اند به سرعت عوامل پشت پرده تهیه و توزیع چنین نامه شده

 .دستگاه قضایي معرفي كنند

ي  ي نامه جمهور درباره سیدمحمدعلي ابطحي، معاون سابق رییس. حي گفتگو کرده استایسنا بعد از این حوادث با ابط

هاي ایراني است و به او منتسب شده، به  شود محتواي آن حاوي توهین به قومیت منتشرشده در اهواز كه گفته مي

ر و براي من هم ایمیل شده این نامه چندي پیش در اینترنت منتش: گفت  ،(ایسنا)خبرنگار خبرگزاري دانشجویان ایران 

بود، اما تصورم این بود كه چون متن نامه به نحوي گویاي جعلي بودن آن است، آن هم به دلیل دستورات مطرح شده 

خواست آن را اجرا كند،  ناپذیر بود و حتي اگر شوراي عالي امنیت ملي هم مي طي آن نامه، كه بسیار مهم و امكان

 .دن در این زمینه را الزم ندانستمامكان اجرا نداشت، توضیح دا

 . با این حال چند روز پیش در سایت خودم اعالم كردم كه این نامه جعلي است

اند؟ ابطحي  اي و براي انتساب آن به افراد، او را انتخاب كرده داند چرا براي جعل چنین نامه وي اظهار داشت كه نمي

 .ي جعلي را به من منتسب كند ین نامها  هایي پشت پرده است كه خواسته ظاهرا دست: گفت

وي همچنین اعالم كرد كه شخصا از وزارت اطالعات درخواست كرده كه مشخص كند پشت این قضیه كیست و 

 ي آن چیست؟  مسائل سیاسي پشت پرده

نیست و كس  هاي داخلي ایران به نفع هیچ این نكته قابل توجه است كه تحریك قومیت: جمهور ادامه داد مشاور رییس 

ابطحي تاكید كرد كه این . اند  زنند تمامیت ارضي ایران را هدف قرار داده كساني كه به این كارهاي كثیف دست مي

 .هیچگاه در پیشگاه ملت مورد بخشش قرار نخواهند گرفت  عده

 

پشت این ماجرا هاي امنیتي بتوانند مشخص كنند كه چه دستهایي در این قضیه و  وي اظهار امیدواري كرد كه دستگاه



 
14 

اندازي چنین  توانند از راه كنند در مسائل داخلي مي هایي كه تصور مي جریان: ابطحي تصریح كرد. اند نقش داشته

ي انتخابات حل كنند،  طلبان مشكالت داخلي خود را در آستانه مسائلي و از چنین عناویني بهره بگیرند، و علیه اصالح

 . كنند اشتباه مي

 . ها باید فراتر از مسائل جناحي مورد توجه قرار گیرد مسائل قومیت: جمهور تاكید كرد معاون سابق رییس

در این زمینه   :اي و وقوع حوادثي نظیر حوادث اهواز گفت ي ارتباط موضوع انتخابات با انتشار چنین نامه وي درباره

 .ارائه دهم هاي امنیتي  مانم كه بتوانم نظر مستندم را بعد از پاسخ دستگاه منتظر مي

نفر خبر داده و ضمن مصاحبه  8نیز در خبرش پیرامون این حادثه از کشته شدن دست کم  سایت فارسي بي بي سي

 .ابطحي با یک کارشناس مسائل اعراب نیز مصاحبه کرده است

قیده آقای هاشمیان، آنچه در این نامه نوشته شده بود در واقع جرقه ای بود برای شعله ور کردن مطالبات و به ع

نارضایتیهای انباشته شده و مردم عرب خوزستان و با اینکه مسئوالن استان از طریق تلویزیون محلی بارها به مردم 

 .م همچنان ادامه یافتاعالم کردند که این نامه جعلی است، حرکت اعتراضی این مرد

وی در ذکر دالئل نارضایتی مردم عرب خوزستان می گوید که با وجود گذشت حدود هفده سال از پایان جنگ ایران و 

عراق، دولت هنوز به دالئل امنیتی حاضر نیست زمینهای کشاورزی مناطقی را که زمانی جزء مناطق جنگی بوده اند 

اسی هم از سوی دولت برای رفع مشکل امنیتی مناطق مرزی خوزستان و به کشاورزان پس بدهد و اراده ای سی

 .بازگرداندن این زمینها به مالکانشان به چشم نمی خورد

آقای هاشمیان همچنین به طرح توسعه نیشکر خوزستان اشاره می کند که به گفته وی، طی سالهای اخیر باعث شده 

 .از دست بدهند است بسیاری از کشاورزان بومی کشتزارهای خود را

عنصر دیگری که حسن هاشمیان در بررسی علل انگیزش حساسیتهای قومی در خوزستان به آن اشاره می کند، نقش 

برنامه هایی است که رسانه های کشورهای عربی همسایه ایران و بویژه تلویزیون ماهواره ای الجزیره در مورد 

 .موضوع اعراب خوزستان پخش می کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/04/050416_la-ahvaz-arabs.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/04/050416_la-ahvaz-arabs.shtml
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 5882فروردین  55وبسایت رادیو فردا، 

 در اعتراضات جمعه مردم عرب زبان اهواز دستکم یک تن کشته شد

بنا بر گزارش خبرگزاري هاي ایراني و خارجي در اعتراضات دیروز مردم عرب زبان اهواز، دستکم یک تن کشته 

 .کم یک تن خبر دارد جهانبخش خانجاني، سخنگوي وزارت کشور جمهوري اسالمي گفت از مرگ دست. شد

آقاي خانجاني ارتباط . در این تظاهرات معترضان به خودروهاي پلیس، بانک ها و ساختمان هاي دولتي آسیب رساندند

این وقایع را با جریان هاي جدایي خواهانه رد کرد و گفت با نزدیک شدن به زمان برگزاري انتخابات ریاست 

 .ي دامن زده شودجمهوري، برخي مي کوشند به احساسات قوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
16 

 5882فروردین  55وبسایت ایران امروز، 
 

 تظاهرات در اهواز
 
 
 

فروردین هزاران نفر از  ٦٢های رسیده از اهواز حاكي است از ساعات اولیه روز جمعه  گزارش: حسن هاشمیان
این . مختلف این شهر به راه انداختندمردم عرب اهواز به خیابانها ریخته و تظاهرات گسترده اي را در مناطق 

اي منسوب به محمدعلي ابطحي رئیس دفتر سابق محمد خاتمي در سراسر  گیرد كه نامه تظاهرات در پي آن صورت مي
 .باشد خوزستان دست به دست گشته كه حاوی مواد و مطالبي بر ضد مردم عرب خوزستان می

 
اي را تكذیب كرده است اما توزیع نامه به  وجود چنین نامه ابطحي در سایت مخصوص خود در اینترنت  محمدعلی

 .رسد شكلي صورت گرفته كه اكنون جمع كردن آن بسیار دشوار به نظر مي
 

هم چنین بنابه برخي گزارشها در بعضي از مناطق شهر اهواز تظاهرات به خشونت كشیده شده و تلفات جاني به همراه 
این رویداد در حالي . آن دارند كه چند نفر از تظاهر كنندگان دستگیر شده اند ها حكایت از دیگر گزارش. آورده است

نسبت به وجود زمینه هاي الزم براي شكل گیري چنین « روشنفكران عرب خوزستان »رخ میدهد كه سابقاً مجموعه 
 .حوادثي به مسؤولین امر از طریق نامه هشدار داده بودند

 
نظر از آنكه نامه ابطحي صحت داشته یا از اساس بي پایه بوده ،  ند صرفروشنفكران عرب خوزستان معتقد هست

حقیقت این است كه مردم عرب خوزستان با مصادیق واقعي غیر قابل انكاري در زندگي روزمره خود مواجه هستند كه 
 .تواند زمینه ساز حوادث امروز باشد مي

 
ر اقتصادي در آنها كه تنها ساختار مشاغل و مدیریت هاي غی مصادره اراضي كشاورزان مستمند عرب و اجراي طرح

دهد در زماني كه اكنون بیشتر جوانان عرب خوزستان با فقر و بیكاري مواجه هستند از  افراد غیربومي را توسعه مي
 .باشد مهمترین عوامل بروز چنین حوادثي مي

 
خصوص حوادث امروز اظهار داشت  در( بیت العرب)هاي خوزستان مقیم مركز  حسن عباسیان رئیس جمعیت عرب

ما مخالف هرگونه اعمال خشونت آمیز و خارج از قانون هستیم اما در عین حال مصرانه خواهان آن هستیم كه .. »
 .عوامل و زمینه هاي اقتصادي، فرهنگي ، سیاسي و اجتماعي چنین رخدادهائي براي همیشه ریشه كن شود

 
بیشترین درصد فقر و محرومیت برخوردار هستند و تا زماني كه چنین در حال حاضر مردم عرب خوزستان از 

شما كشاورزي را در نظر بگیرید كه . تبعیضهائي بر ضد آنها وجود دارد، اعمال اعتراضي نیز به دنبال آن خواهد آمد
 .بزندزمین او را گرفتند یا بعد از گذشت سالها از پایان جنگ هنوز حق آنرا ندارد كه به مزرعه خود سر 

 
باید قبول كرد كه . فرزندان همین كشاورزان اكنون در شهرها آواره هستند و از نابرابري اقتصادي رنج میبرند

 . «اعتراض كردن مسالمت آمیز حق این مردم است
 

 نشین اهواز درپي داشت هایي در برخي مناطق عرب انتشار یك نامه جعلی، ناآرامي: ایرنا
 

 . نشین اهواز، در جمعه شب درپي داشت هایي در برخي مناطق عرب راميانتشار یك نامه جعلي، ناآ
بدنبال انتشار متن نامه جعلي ارسالي، منسوب به رییس وقت دفتر ریاست جمهوري به سازمان برنامه و بودجه وقت 

اآرامي و نشین اهواز جمعه شب شاهد ن كشور، مبني بر تغییر ساختار جمعیتي اعراب خوزستان، برخي از مناطق عرب
درگیري با نیروهاي انتظامي بود كه در جریان آن به برخي اماكن دولتي و بانكها و خودرو پلیس خساراتي وارد آمد و 

 .سه نفر در این ماجرا مجروح شدند
 

نشین اهواز،  هایي در برخي مناطق عرب بدنبال بروز ناآرامي: معاون سیاسي انتظامي استانداري خوزستان گفت
 . وضاع عادي و در كنترل نیروي انتظامي استاكنون ا هم
نشین  در تالش هستیم این موضوع به مردم عرب: شنبه درگفت و گو باخبرنگار ایرنا اظهارداشت" قدرت هللا دهقان"

اهواز رسانده شود كه كساني با اعمال شیطنت آمیز مغرضانه، درصدد برهم زدن وحدت عجم و عرب هستند اما قطعا 
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 . دوستان انقالب باشند توانند از نمي
شود از سوي رییس وقت دفتر ریاست جمهوري بوده و تغییر ساختار  اي كه گفته مي جعلي بودن نامه: وي افزود

 . جمعیتي اعراب خوزستان را خواستار شده، به وضوح عیان و تشخیص آن حتي به افراد صاحب فن نیز نیاز ندارد
این موضوع در دست : ست ایادي خارجي و دشمنان انقالب در كار باشد، گفترسد د دهقان، با احتمال آنكه به نظر مي

 .بررسي است
 

شوراي عالي امنیت ملي دستگاه مستقلي است كه مصوبات آن توسط : وي در توجیه جعلي بودن این نامه افزود
 . شود دبیرخانه آن ابالغ مي
یچ وجه در جامعه ما پیاده و عملي نشده، ضمن اینكه دراین نامه به مواردي اشاره شده كه به ه: وي خاطرنشان ساخت

خود از طوایف عرب است، و بسیاري " دریابان علي شمخاني "یك عضو مهم شوراي عالي امنیت ملي در كشورمان 
 .از بزرگان امنیتي و انتظامي ما از نیز این قوم هستند

 
ینكه خود در پدید آوردن انقالب سهم بسزایي امید آن است كه مردم هوشیار عرب زبان ما با توجه به ا: وي گفت

 . اند، این بار نیز دین خود را به انقالب ادا كرده و نگذارند دشمنان انقالب به اهداف شوم خود دست یابند داشته
معاون سیاسي انتظامي استانداري خوزستان با اشاره به اینكه طراحان این نامه جعلي، هدفشان از پخش آن در سطح 

 .تنها تحریك و تهییج احساسات قومي است گسترده،
 

اي را تكذیب و آورده  االسالم ابطحي رییس دفتر وقت رییس جمهور، در پایگاه اینترنتي خود، نگارش چنین نامه حجت
شود كه تصمیمي این چنیني حتي اگر به تایید رهبر عالي، یا شوراي عالي  هر كس آن را بخواند متوجه مي: "است

 . ا رییس جمهوري نیز رسیده باشد، در ایران قابل اجرا نیستامنیت ملي و ی
 . ام كه دستوري براي تغییر جمعیت صادر كنم من هیچگاه چنین اختیاري نداشته: وي افزوده است

 
 

 از درگیریهاي خوزستان" فارس"گزارش خبرگزاری 
 

هاي تجزیه  از اهالي اهواز با گرایشاي محدود  در پي تالش یك گروهك ضد انقالب در انگلیس عده: خبرگزاري فارس
 .طلبانه تجمع كرده و باعث بروز اغتشاش در این شهر شدند

به گزارش خبرگزاري فارس گروهك جبهه دمكراتیك مردم خلق عرب كه یكي از گروه هاي تجزیه طلب ضد ایراني 
جمهور مبني بر تالش دولت  سمستقر در انگلستان است، هفته گذشته و در پي پخش متني منسوب به معاون سابق رئی

براي تغییر تركیب جمعیتي در استان خوزستان از طریق برخي عناصر محلي در استان خوزستان اقدام به برگزاري 
 .طلبانه در خوزستان كردند تجمع تجزیه

 
سید محمد اي را در اختیار دارد كه بر اساس آن دولت  شبكه اینترنتي االهواز در خبر خود مدعي شده بود كه نامه

خاتمي درصدد تجزیه قومیتي در خوزستان است و به همین دلیل از مردم خوزستان خواسته بود در اعتراض به 
 .عملكرد دولت اقدام به اعتراض كنند

 
در این نامه كه به معاون رئیس جمهوري نسبت داده مي شود وي به رئیس جمهوري و استاندار خوزستان هشدار داده 

 . انهاي افراطي عربي باشنداست كه مواظب جری
چطور رئیس دفتر : جمهوري حدود یك هفته قبل این نامه را تكذیب كرد و گفت  محمدعلي ابطحي، مشاور رئیس

حیاتي و   اي غیر معقول را صادر كند و تركیب جمعیتي منطقه  تواند از طرف خودش بخشنامه  جمهوري مي  ریاست
 مهمي مثل خوزستان را تغییر دهد؟

 
هاي خود در برخي مناطق شهر  نفر از افراد با پوشاندن صورت 10پي انتشار این خبر دروغ روز گذشته بیش از در 

اینجا »اهواز از جمله شیلنگ آباد و كوت عبدهللا و مالشیه اقدام به برپایي تجمع و اغتشاش نمودند و با شعارهایي چون 
 .اقدام به اغتشاش نمودند« یا جان، یا اهواز» و « فقط عربستان»، «عربستان است، اینجا زمین عرب

 
این عده در جریان تجمع خود چند بانك را به آتش كشیدند و به چند مقر انتظامي آسیب رساندند كه منجر به برخورد 

 . پلیس با آنها گردید
یادي پول، عصر روز گذشته و در جریان این تجمع همچنین افراد آشوبگر با حمله به یك بانك صادرات مقادیر ز

 . هاي بانك را غارت كردند هاي مسافرتي و رایانه تراول
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در این تجمع علي رغم نصب پالكاردهایي در مناطق مختلف اهواز براي دعوت به تجمع تنها عده معدودي از افراد كم 
 . سن و سال براي این تجمع حضور یافته بودند

هاي قوم گرایانه از وضعیت مردم خوزستان مدعي  ش گزارشپیش از این نیز در ماههاي گذشته شبكه الجزیره با پخ
 .هاي شدید میان اقوام ایراني شد وجود تبعیض

 
دانند و فقط  ها ایران را وطن خود نمي با ادعاي اینكه عرب« بحران اهواز«  این شبكه مدتي قبل در گزارشي با عنوان

هاي خود اسامي چون  قه خوزستان براي بچهمردم عرب منط: آن را محلي براي سكونت قبول دارند، مدعي شد
 .اند نامگذاري كرده« عدي»و « قصي»، «صدام»
 

این شبكه همچنین در مورخ بیست و سوم دي ماه سال گذشته در گزارشي با اشاره به فعالیت گروههاي تجزیه طلب در 
 «.ها تغییر دهد به نفع فارس دولت ایران قصد دارد تركیب جمعیتي مناطق عرب نشین را»: استان خوزستان مدعي شد

 
 

 :نماینده مردم اهواز
 هاي خارجي خواهان بروز اختالف بین اعراب و ایرانیان خوزستان هستند دست

 
هاي روز گذشته اهواز تصریح  نماینده مردم اهواز در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به ناآرامي: خبرگزاري فارس

 .هاي استان خوزستان هستند بروز اختالف میان اعراب و ایرانيهاي در خارج از كشور خواهان  دست: كرد
 

آمیزي كه دیروز در اهواز و در  حمید زنگنه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در خصوص تجمع اعتراض
جمهور برگزار شده بود، اظهار  اي كه منسوب به محمد علي ابطحي معاون حقوقي و پارلماني سابق رئیس پاسخ به نامه

 .هاي اهواز داشتند اي جعلي، سعي در اختالف بین اعراب و ایراني برخي عناصر معاند با نظام با انتشار نامه: داشت
 

آمیز این نامه سبب شده بود كه احساسات برخي جوانان عرب تحریك شده و دست به  محتواي شیطنت: وي ادامه داد
اعتراض در سطح وسیعي نبود و با حضور نیروي انتظامي  هاي اهواز بزنند كه البته این تجمع در یكي از خیابان

 .كنترل شد
 

: شود، اظهار داشت نماینده مردم اهواز با اشاره به این كه عواملي خارج از كشور مي خواهند ناامني در منطقه برقرار 
كند  تبلیغ حزبي ميیك سایت ضد انقالب كه مقر آن ظاهراً در بروكسل است نیز به عنوان جوانان دمكراتیك خلق عرب 

 .و سبب تحریك جوانان این منطقه و برخي افراد سودجو و معاند شود
 

زنگنه همچنین از سخنگوي دولت و ابطحي خواست كه به طور رسمي این نامه را تكذیب كرده و كذب بودن آن را به 
 . اطالع رسانه ها و مردم برسانند

 .اي آتي از بروز این گونه مسائل جلوگیري شودتمهیداتي صورت گرفته است كه در روزه: وي افزود
 

نماینده مردم اهواز در مجلس در پایان تصریح كرد كه اگر مردم خوزستان جدایي طلب و تجربه طلب بودند، دوران 
ها و اهداي شهداي گرانقدر این منطقه به نظام پاسخ  جنگ بهترین زمان براي وقوع این امر بود كه البته دالوري

 .هاي بیگانگان و وفاداري مردم اهواز به این نظام بود ي این توطئهمحكمي برا
 

روز گذشته تعدادي از عناصر سیاسي وابسته به احزاب افراطي قومگرا در اعتراض به نامه اي كه به محمد علي 
 .ابطحي معاون سابق رئیس جمهوري نسبت داده مي شود، تجمعي برپا كردند

 
جمهوري نسبت داده مي شود وي به رئیس جمهوري و استاندار خوزستان هشدار داده  در این نامه كه به معاون رئیس

 .است كه مواظب جریانهاي افراطي عربي باشند
 

چطور رئیس دفتر : جمهوري حدود یك هفته قبل این نامه را تكذیب كرد و گفت  محمدعلي ابطحي، مشاور رئیس
حیاتي و   ي غیر معقول را صادر كند و تركیب جمعیتي منطقها  تواند از طرف خودش بخشنامه  جمهوري مي  ریاست

 مهمي مثل خوزستان را تغییر دهد؟ 
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 نامه مطرح در حوادث اهواز جعلی است: سخنگوی دولت
 

گیري  جمهور دستور پي اي جعلي است و رییس ي مطرح در حوادث اهواز نامه سخنگوي دولت اعالم كرد كه نامه: ایسنا
 .عوامل آن را داده استقضیه و برخورد با 

 
هاي  اي كه در آن به قومیت ي وجود نامه وگو با خبرنگار ایسنا، درباره زاده، سخنگوي دولت در گفت عبدهللا رمضان

 :ها در شهر اهواز منجر شده است، اظهار داشت ایراني توهین شده و به بروز برخي از ناآرامي
 

ي این نامه جعلي است  جمهور مشخص شد كه شماره ي رییس بازرسي ویژهجمهور و  هاي دفتر رییس با توجه به پیگیري
 .جمهوري وجود ندارد اي از این نامه در نهاد ریاست و به هیچ وجه سابقه

 
از محتواي نامه هم كامال مشخص است كه جعلي و مخالف سیاستهاي اصولي دولت جمهوري : سخنگوي دولت افزود

ها را  گیري اینگونه سیاست اي و پي جمهوري و دولت وجود چنین نامه اد ریاستاسالمي ایران است، لذا از طرف نه
 .كنم تكذیب مي

 
هایي كامال بر ضد امنیت ملي  كنندگان چنین نامه كنندگان و توزیع بر این باور هستیم كه تهیه: زاده تصریح كرد رمضان
 . كنند عمل مي

الي امنیت ملي و وزارت اطالعات دستور دادند كه سریعا ي شوراي ع جمهور به دبیرخانه رییس, وي اظهار داشت
ي تهیه و توزیع این نامه اقدام و به عنوان عوامل ضدامنیتي كه به قصد تحریك  نسبت به شناسایي عوامل پشت پرده

 .قدام كنندآنها به دستگاه قضایي ا  دهند، با آنها برخورد و نسبت به معرفي قومیتهاي ایراني چنین اقداماتي را انجام مي
 

شدگان در حوادث اخیر اهواز اظهار داشت كه تا به امروز در این زمینه گزارشي  ي تعداد بازداشت زاده درباره رمضان
 .دریافت نكرده است

 
در » : بر اساس گزارش خبرنگار ایسنا، معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي خوزستان پیشتر اعالم كرده بود 

اي كذب منسوب به آقاي ابطحي، رییس سابق دفتر رییس جمهور، در بین برادران عرب زبان  پي پخش اطالعیه
شهرستان اهواز ، ناآرامي و تجمعاتي در برخي از مناطق از جمله كوي علوي، سه راه خرمشهر و مالشیه صورت 

ي نیز به برخي از اماكن دولتي ها خسارت گرفت كه برابر اعالم فرماندهي انتظامي شهرستان اهواز به دنبال این ناآرامي
 .هاي منطقه وارد آمده است از جمله تعدادي شعبات بانك

 
 « .ها شكسته شده و ساختمان دادگستري هم دچار حریق شد هاي برخي از بانك همچنین در شهر حمیدیه نیز شیشه

وگو  تان همچنین در گفتسرهنگ پاسدار حسن اسد مسجدي، معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي استان خوزس
اي را براي رویارویي با  فرماندهي نیروي انتظامي استان خوزستان تدابیر قابل مالحظه» : با ایسنا اظهار كرده است
 «.بیني كرده است هر گونه اخاللگري پیش

 
نیز در  هاي شهر اهواز دستگیر و هشت نفر نفر از عوامل آشوب و نارامي 585طي روزهاي اخیر » :وي گفته است

 « . این وقایع زخمي شدند
 « .ها یك نفر نیز در حمیدیه تیر خورده كه توسط پرسنل ما نبوده است آرامي در این نا» :وي افزوده است

روز شنبه صبح در منطقه كوي علوي اهواز رخ داد، خاطر  55:80اسد مسجدي با بیان این كه آخرین تجمع ساعت 
 «. مع را مهار و متفرق كردنیروي انتظامي این تج» :نشان كرد

 
شب در  العاده براي شنبه معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي استان خوزستان همچنین شایعه اعالم موقعیت فوق

ها حضور داشتند  نیروي انتظامي، بسیج و سپاه در چند روز اخیر در محل ناآرامي» :سطح شهر را تكذیب كرد و گفت
 « . اند و اوضاع را كنترل كرده
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 منتسب به من جعلي استي  نامه: ابطحي

 
كس  ي منتسب به وي كه در اهواز توزیع شده، چنین اقداماتي را به نفع هیچ خواندن نامه سیدمحمد علي ابطحي با جعلي

 . ندانست و آن را موجب هدف قرار دادن تمامیت ارضي ایران نامید
شود محتواي آن  اهواز كه گفته ميي منتشرشده در  ي نامه جمهور درباره سیدمحمدعلي ابطحي، معاون سابق رییس

: گفت  ،(ایسنا)هاي ایراني است و به او منتسب شده، به خبرنگار خبرگزاري دانشجویان ایران  حاوي توهین به قومیت
این نامه چندي پیش در اینترنت منتشر و براي من هم ایمیل شده بود، اما تصورم این بود كه چون متن نامه به نحوي 

ناپذیر بود و حتي  آن است، آن هم به دلیل دستورات مطرح شده طي آن نامه، كه بسیار مهم و امكان گویاي جعلي بودن
خواست آن را اجرا كند، امكان اجرا نداشت، توضیح دادن در این زمینه را الزم  اگر شوراي عالي امنیت ملي هم مي

 .نامه جعلي استبا این حال چند روز پیش در سایت خودم اعالم كردم كه این . ندانستم
 

 . اند؟ اي و براي انتساب آن به افراد، او را انتخاب كرده داند چرا براي جعل چنین نامه وي اظهار داشت كه نمي
بر اساس گزارش ایسنا سرهنگ پاسدار حسن اسد مسجدي، معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي استان 

اي كذب منسوب به آقاي ابطحي، رییس سابق دفتر رییس  اطالعیه در پي پخش» : خوزستان، پیشتر اعالم كرده بود 
جمهور، در بین برادران عرب زبان شهرستان اهواز ، ناآرامي و تجمعاتي در برخي از مناطق از جمله كوي علوي، 

ها  سه راه خرمشهر و مالشیه صورت گرفت كه برابر اعالم فرماندهي انتظامي شهرستان اهواز به دنبال این ناآرامي
همچنین در شهر حمیدیه . هاي منطقه وارد آمده است خسارتي نیز به برخي از اماكن دولتي از جمله تعدادي شعبات بانك

 «.ها شكسته شده و ساختمان دادگستري هم دچار حریق شد هاي برخي از بانك نیز شیشه
 

ناآرامي، از كنترل نیروي انتظامي در  نفر از عوامل 585وگوي بعدي خود با ایسنا با اشاره به دستگیري  وي در گفت
 . محالتي كه تجمعاتي در آنها روي داده، خبر داده بود

 . ي جعلي را به من منتسب كند این نامه  ظاهرا دستهایي پشت پرده است كه خواسته: ابطحي همچنین به ایسنا گفت
ند پشت این قضیه كیست و وي همچنین اعالم كرد كه شخصا از وزارت اطالعات درخواست كرده كه مشخص ك

 ي آن چیست؟ مسائل سیاسي پشت پرده
 

كس نیست و  هاي داخلي ایران به نفع هیچ این نكته قابل توجه است كه تحریك قومیت: جمهور ادامه داد مشاور رییس
 . اند  زنند تمامیت ارضي ایران را هدف قرار داده كساني كه به این كارهاي كثیف دست مي

 . هیچگاه در پیشگاه ملت مورد بخشش قرار نخواهند گرفت  كه این عده ابطحي تاكید كرد
هاي امنیتي بتوانند مشخص كنند كه چه دستهایي در این قضیه و پشت این ماجرا  وي اظهار امیدواري كرد كه دستگاه

 .اند نقش داشته
 

اندازي چنین مسائلي و از چنین  اهتوانند از ر كنند در مسائل داخلي مي هایي كه تصور مي جریان: ابطحي تصریح كرد
 . كنند ي انتخابات حل كنند، اشتباه مي طلبان مشكالت داخلي خود را در آستانه عناویني بهره بگیرند، و علیه اصالح

 .ها باید فراتر از مسائل جناحي مورد توجه قرار گیرد مسائل قومیت: جمهور تاكید كرد معاون سابق رییس
 

در این زمینه   :اي و وقوع حوادثي نظیر حوادث اهواز گفت ضوع انتخابات با انتشار چنین نامهي ارتباط مو وي درباره
 .هاي امنیتي ارائه دهم  مانم كه بتوانم نظر مستندم را بعد از پاسخ دستگاه منتظر مي

 (.پایان گزارش حسن هاشمیان در سایت ایران امروز)
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 ٨٣١۴فروردین  ٦۷نت، شنبه .وبسایت اطالعات

 درگیري خیاباني در اهواز

 

به گزارش خبرگزاری فارس در اعتراض به نامه منصوب به محمد علی ابطحی، بیش از پنجاه نفر با پوشاندن • 
 .هاي خود در برخي مناطق شهر اهواز دست به اعتراض زدند صورت

داد و از قول گروهی که آنان را  شبکه خبری عرب زبان الجزیره به شکل وسیعی این نا آرامی ها را پوشش• 
 .نامید به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن تعداد زیادی اشاره کرد" منابع مطلع منطقه"
 

در پي تالش یك گروهك ضد انقالب در : خبرگزاري فارس اتفاقات دیروز شهر اهواز را چنین گزارش کرد
بانه تجمع كرده و باعث بروز اغتشاش در این شهر هاي تجزیه طل اي محدود از اهالي اهواز با گرایش انگلیس عده

 .شدند
 

به گزارش خبرگزاري فارس گروهك جبهه دمكراتیك مردم خلق عرب كه یكي از گروه هاي تجزیه طلب ضد 
جمهور مبني بر  ایراني مستقر در انگلستان است، هفته گذشته و در پي پخش متني منسوب به معاون سابق رئیس

ر تركیب جمعیتي در استان خوزستان از طریق برخي عناصر محلي در استان خوزستان تالش دولت براي تغیی
 .طلبانه در خوزستان كردند اقدام به برگزاري تجمع تجزیه

 
اي را در اختیار دارد كه بر اساس آن دولت سید محمد  شبكه اینترنتي االهواز در خبر خود مدعي شده بود كه نامه

ر خوزستان است و به همین دلیل از مردم خوزستان خواسته بود در اعتراض به خاتمي درصدد تجزیه قومیتي د
 .عملكرد دولت اقدام به اعتراض كنند

 
در این نامه كه به معاون رئیس جمهوري نسبت داده مي شود وي به رئیس جمهوري و استاندار خوزستان هشدار 

 .داده است كه مواظب جریانهاي افراطي عربي باشند
 

چطور رئیس دفتر : جمهوري حدود یك هفته قبل این نامه را تكذیب كرد و گفت  بطحي، مشاور رئیسمحمدعلي ا
حیاتي و   اي غیر معقول را صادر كند و تركیب جمعیتي منطقه  تواند از طرف خودش بخشنامه  جمهوري مي  ریاست

 مهمي مثل خوزستان را تغییر دهد؟
 

هاي خود در برخي مناطق  نفر از افراد با پوشاندن صورت 10ش از در پي انتشار این خبر دروغ روز گذشته بی
شهر اهواز از جمله شیلنگ آباد و كوت عبدهللا و مالشیه اقدام به برپایي تجمع و اغتشاش نمودند و با شعارهایي 

 .مودنداقدام به اغتشاش ن« یا جان، یا اهواز» و « فقط عربستان»، «اینجا عربستان است، اینجا زمین عرب»چون 
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 5882فروردین  55نت، .وبسایت اطالعات
 

 تن کشته و بیش از صدها تن مجروح شده اند 6در تضاهرات ضد حکوتی عربهای خوزستان در شهر اهواز 
 

 
تن کشته و بیش از  1در تضاهرات ضد حکوتی عربهای خوزستان در شهر اهواز ,سازمان حقوق بشر اهواز

 .شده اندصدها تن مجروح 
 

 1از ساعت  -بنا به گزارشات رسیده از سازمان خبری اهواز نیوز و نیز شاهدان عینی از محل تظاهرات در اهواز
در خیابان  -در حدود سه هزار نفر از مردم عرب اهواز  - 5001آوریل  51 -فروردین ماه ٦٢صبح روز جمعه 

عامری کوت عبداله و چند منطقه دیگر -مالشیه -آبادشلینگ  -و دایره کردوانی و هزارا ن نفر دیگر در مناطق
 .شهر تجمع کرده و شروع به تظاهرات گسترده ولی مسالمت امیزی میکنند

 
در چند روز گشته بخشنامه صادره از دفتر ریاست جمهوری و به امضاء سید محمدعلي ابطحي رئیس دفتر سابق 

و اسکان  -ج اجباری بیش از سه میلیون عرب خوزستاندال بر پاکسازی قومی و اخرا -آقای خاتمي رئیس جمهور
این تظاهرات . در سطح وسیع توزیع گشته است -آذربایجانی بمنظور تعویض ساختار قومی 5.1اجباری بیش از 

 .در رابطه با این بخشنامه و در مخالفت با این پاکسازی قومی ترتیب داده شده بود
 

استخبارات و در جلو ی یکی از سازمانهای امنیتی توقف و از مسولین در تظاهرکنندگان دایره کردوانی در خیابان 
 .خواست دالیلی برای صدور بخشنامه دولت مبنی پاکسازی قومی میکنند

نیروهای امنیتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آورر حمله و متعاقباً بر روی تظاهر کنندگان در 
 .الشیه آتش میگشایندمنطقه دائره و نیز در منطقه م

 
در نقاط دیگر شهر ازجمله در سیاحی، کیان پارس حمیدیه و لشکرآباد نیز نیروهای امنیتی ابتدا با گاز اشک اور و 

تظاهرکنندگان نیز متقابال به بعضی سازمانهای دولتی . سپس باگلوله به تظاهر کنندگان حمله و تیراندازی میکنند
 به آتش میکشند -راواز جمله بانک کشاورزی  -حمله

 
نظاهر کننده در منطقه  5تظاهر کننده در مالشیه و  2 -نیمه شب جمعه  55بنا به آخرین اخبار رسیده تا ساعت 

تا اینساعت . نفر نیز مجروح شده اند 800در اثر شلیک گلوله نیروهای امنیتی کشته شده و بیش از  -دائره
 .امنیتی ادامه دارددرگیِریهای بین تظاهر کنندگان و نیروهای 

 .نیروهای انتظامی آب ، برق و تلفن مناطق لشکرآباد و منطقه دایره را قطع کرده اند
 

 سازمان حقوق بشر اهواز
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 5882فروردین   58وبسایت گویا نیوز، یكشنبه 

 !عرب هاي خوزستان بدنبال حقوق خود هستند

اطلالع خود نوشته است در پي ناآرامي هاي روز جمعه در مناطق عرب روزنامه جمهوري اسالمي در ستون جهت 

نشین اهواز و حمیدیه كه طي آن شماري از ساختمان هاي دولتي بویژه بانك ها مورد تهاجم قرار گرفت و تخریب شد، 

یره یك نماینده مشاركتي مجلس ششم كه صالحیت وي براي مجلس هفتم رد شده است در همین خصوص با شبكه الجز

روزنامه جمهوري اسالمي نام این شخص را ذکر !! مصاحبه كرده و گفته است این افراد بدنبال حقوق خود هستند

 .نکرده است

از چند روز قبل نیز افراد ناراحتي كه داراي سوابق سو مي باشند در برخي "در این مطلب همچنین آمده است که 

ن عرب زبان كه دوستدار انقالب اسالمي هستند و در این مناطق اكثر اهالي متدی. مدارس دست به تحریك مي زدند

 ."زندگي مي كنند در گفتگو با خبرنگاران از اقدامات عده اي تحریك شده اعالم انزجار كردند
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 5882فروردین  58خبرگزاري دانشجویان ایران، ایسنا، یكشنبه 

 رییس جمهور در خصوص حوادث اخیر این استان تذكرات نمایندگان خوزستان به

 

مردم دشت آزادگان به وزیر علوم، تحقیقات و فناوري جلوگیري از ایجاد فضایي نامطلوب   سیدنظام موالهویزه، نماینده

انتخابات ریاست جمهوري در بین دانشجویان و به وزیر آموزش و پرورش در   اي از دانشگاهیان در آستانه توسط عده

هاي دولتي با استفاده  جلوگیري از اعمال نفوذ یك حزب خاص براي تبلیغ از نامزد مورد نظر در آموزشگاه خصوص

 .از امكانات دولتي تذكر داد

، مطورزاده نماینده مردم خرمشهر، احمد موسوي (ایسنا)به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجویان ایران 

رامهرمز، طباطبایي نماینده   شادگان، موسوي نماینده  آبادان، ناصري نماینده  ایندگاناهواز، كعبي و انصاري نم  نماینده

  ایذه و باغ ملك و زنگنه نماینده اهواز در تذكزي به رییس جمهور رسیدگي و اعالم موضع صریح در ارتباط با نامه

 .منتشر شده در خوزستان را خواستار شدند

هم   یندگان، گفت كه رییس جمهور دستور رسیدگي داده است و اصل وجود آن نامهحدادعادل با اشاره به این تذكر نما

 .تكذیب شده است

مردم تبریز نیز به رییس جمهور در خصوص حل مشكل منطقه آزاد تجاري ارس از جهت   عشرت شایق، نماینده

بازرگاني و جهاد كشاورزي درباره محدوده منطقه و تغییر هیات مدیره و تعیین مدیر عامل آن و همچنین به وزیران 

 .جلوگیري از تداوم گراني میوه و اقدام مناسب براي تنظیم بازار تذكر داد

مردم اهواز، موالهویزه نماینده دشت آزادگان و سوراني نماینده اهواز نیز از وزیر   نماینده  به گزارش ایسنا، زنگنه

هاي اخیر در استان خوزستان و  و به وجود آورنده بحرانكشور برخورد قاطع و سریع با عوامل مخل نظم عمومي 

 .انگار در جلوگیري از آن حوادث را خواستار شدند شناسایي عوامل مسوول و سهل

الجزیره كه در   همچنین به وزیران امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسالمي برخورد كافي و اخراج عوامل شبكه

 .اند، تذكر دادند ان نقش اساسي داشتهتحریك و ایجاد بحران اخیر استان خوزست
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 5882فروردین  58خبرگزاري دانشجویان ایران، ایسنا، یكشنبه 

 كار تشكیل پرونده براي دستگیرشدگان حوادث اخیر اهواز از صبح امروز آغاز شد: دادستان اهواز

 .شهر، خبر داددادستان اهواز از تشكیل پرونده براي دستگیر شدگان وقایع اخیر این 

نفري  500كار تشكیل پرونده براي بیش از : ، گفت(ایسنا)امیرخاني به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجویان ایران 

 .اند، از صبح امروز با هدف مشخص شدن عامالن این قضیه آغاز شد ي حوادث اخیر اهواز دستگیر شده كه به واسطه

شدگان حوادث اخیر اهواز بعد از تشكیل، براي بررسي و تحقیقات در ي دستگیر  پرونده: چنین عنوان كرد وي هم

 .گیرد اختیار بازپرس و دادستان قرار مي

هایي در  ها، ناآرامي اي منتسب به سیدمحمدعلي ابطحي در اهواز با مضامین توهین به قومیت به دنبال انتشار نامه

اند؛ این اتفاقات در حالي رخ داده است  شوب دستگیر شدهنفر از عوامل آ 585شهرستان اهواز اتفاق افتاد كه طي آن 

جمهوري تكذیب كرد و ابطحي  اي را در نهاد ریاست را جعلي خواند و وجود چنین نامه  كه سخنگوي دولت، این نامه

 .نیز جعلي بودن این نامه را امري آشكار دانست
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 5882فروردین  58 خبرگزاري كار ایران، ایلنا، یكشنبه -تهران

 اند  اي از توزیع كنندگان نامه هاي جعلي در اهواز بازداشت شده  عده: وزیر كشور

 

هاي جعلي در استان   ها و عوامل اصلي پشت صحنه پخش نامه  براي كشف و شناسایي ریشه: وزیر كشور گفت

 .اند  طالعاتي وانتظامي بازداشت شدهها بودند توسط دستگاه ا  نامه  اي كه در حال توزیع این شب  خوزستان، عده

ما اصل مسائل استان : ، عبدالواحد موسوي الري در حاشیه همایش فرمانداران گفت"ایلنا"به گزارش خبرنگار 

بینیم اما   كنیم و جعل نامه را یك حركت تخریبي كه ریشه در برون مرزها دارد، مي  خوزستان را توطئه تلقي مي

بیني كرده   هایي كه آنها پیش  ل استان خوزستان با این مساله داشتند، خط بطالني بود بر برنامهبرخوردي كه جریانات فعا

 .بودند

اي بین   آنها پیش بیني كرده بودند كه با جعل این نامه و توزیع آن در بین مردم عرب زبان خوزستان، فاصله: وي افزود

اند، در تمام سطوح   د اما آن گونه كه دوستان به من اعالم كردهنیروهاي فعال ایجاد كنند و یك انشقاق داخلي درست كنن

گرانه برخورد   گیري مردمي، سیاسي و اجتماعي استان، وحدت نظري به وجود آمده كه با این توطئه اخالل  تصمیم

 .فرهنگي و صحیحي كنند

كه بر سر كار دستگاه اجرایي  متعهدین جامعه و آنهایي, عرب زبانان، فارسي زبانان: موسوي الري خاطر نشان كرد

كنم با این فضاي خوبي كه   اند و من فكر مي  اند و با این مساله برخورد كرده  و دولتي هستند، همه متوجه این واقعیت شده

به وجود آمده، مردم به خصوص خواهران و برادران خوزستاني كه حماسه هشت سال دفاع مقدس را با بزرگواري 

 .ها كارساز نیست و دشمنان درس خوبي از این همبستگي خواهند گرفت  اند كه این توطئه  ، نشان دادهاند  پشت سر گذاشته

هاي اول توزیع این نامه جعلي، تعدادي از نوجوانان و جوانان احساساتي كه تعداد   گرچه در لحظه: وي تصریح كرد

د بود اما بعد از روز جمعه، همه عناصر تاثیرگذار رسید، اقداماتي كردند كه ناخوشاین  آنها به صد تا دویست نفر نمي

 .تاكید داشتند كه این توطئه است و باید به عنوان یك توطئه با آن برخورد كرد

مشخص نیست كه : موسوي الري در پاسخ به سوالي مبني بر اینكه آیا جریان خاصي پشت این قضیه وجود دارد، گفت

 .توانم در این مورد چیزي بگویم  نميجریان خاصي پشت این مساله باشد و االن 

مردم ما با : جمهوري، گفت  ها در آستانه انتخابات ریاست  وي درپاسخ به سوالي در خصوص پر رنگ شدن بحث قومیت

هر زبان، لهجه و مذهبي كه باشند، روي یك اصل كه صیانت از مرزهاي ایران است، تكیه دارند به همین دلیل 

 .و كنار براي استفاده از این عناوین صورت گرفته، رنگي نداردهایي كه در گوشه   حركت

مصلحت در این بود كه تا : موسوي الري در خصوص تعیین فرمانده نیروي انتظامي براي تامین امنیت انتخابات گفت

تقریباً همه كرد و   برگزاري انتخابات، سردار عبداللهي كه در گذشته به عنوان جانشین فرمانده نیروي انتظامي كار مي

كنند، مسوولیت امور را به عهده داشته باشند و ما از این نظر مشكلي   فرماندهان مناطق و نواحي با او همكاري مي

 .نداریم
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 5882فروردین  80، سه شنبه خبرگزاري كار ایران، ایلنا

است؛ همچنان به این "توجیه  بدون"و" انگیز  دهشت"تعلیق فعالیت الجزیره: الجزیره درپي ممنوعیت فعالیت درایران

 روش خود ادامه خواهیم داد

مقامات ایران " توجیه  بدون"و " انگیز  دهشت"، "ناگهاني"قطر با ابراز تأسف از آنچه دستور " الجزیره"شبكه تلویزیوني 

الم كرد كه همچنان به هاي دفتر این شبكه در تهران خواند، با پافشاري بر موضع خود، اع  مبني بر تعلیق موقت فعالیت

 .هاي این شبكه شد  همین روش ادامه خواهد داد و خواستار بازنگري در تصمیم ایران مبني بر ممنوعیت فعالیت

: ، شبكه تلویزیوني الجزیره در پایگاه اینترنتي خود نوشت(ایلنا ) به گزارش سرویس دیپلماتیك خبرگزاري كار ایران 

هاي دفتر خود   مقامات ایران در تعلیق موقت فعالیت" توجیه  بدون"ز تصمیم ناگهاني و این شبكه، ابراز تأسف خود را ا

 .دارد  در تهران را ابراز مي

برپایه این گزارش، الجزیره كه مقر آن در قطر است، اعالم كرد كه همچنان به پیروي از روش كاري این شبكه 

 .دهد  مي  ه خود، ادامه هاي مختلف و در چارچوب سوگندنامه ویژ  براساس دیدگاه

به نوشته این پایگاه، الجزیره در بیانیه مطبوعاتي خود خطاب به بینندگانش مدعي شده كه به پوشش خبري ایران 

خواهد تا در دستور تعلیق فعالیت دفتر   دهد و از مقامات ایران مي  ادامه مي" متوازن"و " واقعي"، "فراگیر"صورت   به

 .نگري كنداین شبكه در تهران باز

به این شبكه " شفاهي"شدن دفتر الجزیره در تهران را   دولت ایران، دستور بسته: پایگاه خبري الجزیره افزوده است

شدن سه نفر و بازداشت   صورت گرفت كه به كشته)!( هاي استان اهواز ابالغ كرد كه این امر درپي پوشش درگیري

 .نفر منجر شد 500

رساني انگلیسي این شبكه   ي شبكه خبري الجزیره قطر در اظهاراتي كه در پایگاه اطالعاین در حالي است كه سخنگو

در اینترنت منتشر شد، در اظهاراتي متناقض با بیانیه مزبور، اعالم كرد كه تعلیق موقت فعالیت الجزیره درایران، 

 .به دفتر این شبكه در تهران اعالم شده است" كتبي"

 .كند  هاي سردبیري خود همچنان تأكید مي  الجزیره بر اهداف خود و سیاست: افزوده است" جهاد بلوط"

هاي خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي   مدیركل رسانه" محمدحسین خوشوقت"این پایگاه با اشاره به اظهارات 

خرابكاران در نقش احتمالي شبكه الجزیره را در تحریك "این تعلیق تا زماني كه كارشناسان ایراني : گزارش داد

 .بررسي كنند، برقرار خواهد بود" داده در شهر اهواز   ها روي  ناآرامي
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 5882فروردین  85وبسایت ایران امروز، 

 
 ها در خوزستان ادامه دارد ناآرامی

 
متوالی بنا به منابع كامالً موثق در منطقه، تظاهرات و نا آرامیهای شهر های خوزستان هم چنان برای ششمین روز 

گزارشهای رسیده از شهرهای اهواز ، شیبان ، مالشیه، حمیدیه ، ماهشهر، سربندر ، آبادان و خرمشهر . ادامه دارد
تظاهرات و درگیریهای پراكنده در بیشتر شهرهای خوزستان جریان ( چهارشنبه ) حاكی است طی دیشب و امروز 

 .داشت

 -ه های درخت خرما بر سر راه یك قطار باری در مسیر خرمشهردر نزدیكی خرمشهر عده ای نامعلوم با گذاشتن تن
روز سه شنبه دانش آموزان دختر و پسر مناطق كیان و شلنگ آباد اهواز طی . اهواز آن را از خط خارج ساختند

 .تجمعاتی خودجوش با مأموران امنیتی درگیر شدند

به سوی دانش آموزان تیراندازی كرده ( ملو از ساچمهم)در این اثنا نیروهای سركوبگر با استفاده از تفنگهای شكاری 
این حادثه موجی از خشم و خروش مردمی به دنبال خود آورد بطوری كه . و تعداد بیشماری از آنان را زخمی كردند

در حال . تعداد تظاهركنندگان به ده ها هزار نفر رسید كه موجب عقب نشینی و فرار نیروهای امنیتی از منطقه شد
نیروهای امنیتی با محاصره منطقه شلنگ آباد راه های ورود و خروج به این منطقه را بطور كامل ( چهارشنبه)حاضر 

 .بستند

اما آخرین گزارشها حاكیست توده های مردم عرب از نقاط مختلف اهواز با تشكیل دستجات مختلف به سوی این منطقه 
اكنون تحت مراقبت شدید نیروهای امنیتی قرار دارد و اقدام به در ماهشهر منطقه كوره هم . در حال راه پیمائی هستند

هدف این بازرسیها جلوگیری از انتشار عكس یا فیلمهای مربوط . دایر كردن نقاط تفتیش در بیشتر مناطق شهر كردند
 .به تظاهرات مردم است

لین حوادث اخیر بنامهای مرتضی همچنین اخبار رسیده از ماهشهر حاكی است مردم این شهر برای تشیع دو تن از مقتو
گرغولی فرزند یدوع و جمال آلبوعبادی فرزند حسین در برابر بیمارستان تجمع كرده بودند اما نیروهای امنیتی مانع 

 .تشیع جنازه انان شدند و اجساد آنها را مستقیماً به قبرستان فرستادند

اما بالفاصله قبرستان توسط نیروهای حكومتی به در پی این امر مردم با شنیدن خبر به قبرستان سرازیر شدند 
 . محاصره كامل درآمد

عالوه بر این بیمارستان قدیمی ماهشهر كامالً تخلیه شده و در تصرف ارتش و نیروهای جدیدی قرار گرفته كه از 
خمی ها گشوده در پی این رویداد دو تن از پرستاران خانه خود را بر روی ز. جاهای دیگر آمده و در آن مستقر شدند

 . زخمی مراقبت میكنند 80و در حال حاضر از بیش از 
 

 
 استفاده از حزب هللا لبنان

 
براساس نظرات شاهدان عینی در منطقه، حمهوری اسالمی برای مواجه با مردم عرب خوزستان از نیروهای حزب 

كه برخی از نیروهای مهاجم خارجی و با  شاهدان در این رابطه گفته اند كه ما شكی نداریم. هللا لبنان كمك گرفته است
 .كردند لهجه لبنانی صحبت می

 

 
 حمله به بانكها در لباس عربی

 
یك كارمند بانك در این رابطه . تعدادی افراد غیر عرب و مجهول الهویه با پوشیدن لباس عربی به بانكها حمله میكنند

. ازی و ایجاد ارعاب از ما خواستند كه از بانك خارج شویم گفته است هشت نفر مسلح به بانك ما وارد شدند و با تیراند
 .این كارمند با ناراحتی به زبان عربی گفته بود چرا این كارها را انجام میدهید
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. ولی مسلحین متوجه سوال من نشدند و وقتی به فارسی گفتم جواب دادند كه اگر چیزی نمیدانی بهتر است ساكت باشی
 . از مردم فارس خوزستان صحبت میكردندآنها با لهجه ای متفاوت 

 

 
 چهار عضو یك خانواده عرب در سوسنگرد به آتش كشیده شد

 
توسط آنچه كه " چهار عضو یك خانواده عرب در سوسنگرد مركز دشت آزادگان"در گزارشی خبر داده است " ایرنا"

 .شد نامیده ، به آتش كشیده" مدعیان دفاع از حقوق اعراب"این خبرگزاری آن را 

 
افراد ناشناس ساعت چهار بامداد چهارشنبه، از روی دیوار : گزارش خبرنگار ایرنا به نقل از اهالی محل حاكیست

های بنزین، این منزل را به  وارد منزل یكی از اهالی عرب در كوی ابوذر سوسنگرد شدند و با پرتاب بطری و گالن
 .همراه چهار عضو خانواده به آتش كشیدند

 
 . این حادثه زمانی اتفاق افتاد كه اهالی این منزل در خواب بودند: ش حاكیستاین گزار

كه یكی از آنها خردسال است و مادر آنها، دچار سوختگی  براثر این حادثه سرپرست این خانواده به همراه دو دختر وی
 .از اعزام شدندهای اهو شدند كه دو دختر و مادر آنها بدلیل شدت جراحات وارده به یكی از بیمارستان

 
افراد ناشناس با وارد شدن به حیاط منزل و : سرپرست این خانواده پیرامون این حادثه گفت" سید شلش موسوی"

شكستن شیشه اتاق خواب، مواد آتش زا را به داخل منزل پرتاب كردند كه عالوه بر مصدوم شدن ساكنان، خسارات 
 .زیادی نیز به وسایل و اثاثیه منزل وارد آمد

 
وی كه برادر فرماندار دزفول نیز هست و بر اثر جراحات در این حادثه در بیمارستان شهید چمران سوسنگرد بستری 

 . كنیم كه در ایران زندگی كرده و ایرانی بمانیم ما ایرانی هستیم و افتخار می: است افزود

 
انقالب اسالمی است هیچ تاثیری در اراده و عزم اینگونه اعمال ناجوانمردانه كه دیكته شده از سوی دشمنان : وی گفت

 .راسخ ما در دفاع از اسالم و انقالب، نخواهد گذاشت

 
اعراب خوزستان در دوران هشت سال دفاع مقدس با حضور در میادین نبرد در دفاع از انقالب اسالمی : وی گفت

 .ایم صحنهشهدای زیادی تقدیم كرده و دشمنان باید بدانند كه ما همچون گذشته در 

 
های  اهواز كه بیشترآن از غرفه" كیان"در دو روز گذشته نیز دوبار بازارچه : در ادامه این گزارش نوشته است" ایرنا"

 .كپری و چوبی تشكیل شده توسط عواملی به آتش كشیده شده است

یك خودروی پراید نوك : دگوین شاهدان عینی در این بازارچه كه بیشتر فروشندگان آن عرب و از قشر فقیر هستند می 
ها پرتاب و موجب آتش سوزی چندین  مدادی در محل مشاهده شده كه مواد اشتعالزا را بسوی ضلع شرقی این غرفه

 .بالفاصله از محل متواری شده است غرفه شده، و سپس

 
به آتش زدن این  عوامل رژیم و فارسها اقدام" ها منابع خبری خلق عرب مدعی شدند كه  پس از وقوع این آتش سوزی

 .اما شواهد نشان از دست داشتن اغتشاشگران در این ماجرا دارد." اند بازارچه كرده

 
سرنشینان چنین خودروهای وانتی، در چند شب گذشته با حمل تیرهای چوبی برق و آغشته كردن آنها به بنزین و آتش 

 .آزدگان به اهواز كرده بودند های دشت زدن آنها، اقدام به مسدود نمودن چند نقطه از مسیر جاده
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ریزی مبنی بر تغییر ساختار  بدنبال انتشار یك نامه منسوب به رییس دفتر رییس جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه

هایی  از جمعه شاهد ناآرامینشین در اهواز، حمیدیه، و سوسنگرد  جمعیتی اعراب ساكن خوزستان، برخی مناطق عرب
 . بود

 
 شوند شدگان تا امروز آزاد می اكثر بازداشت: ازشمخانی در اهو

 
علی شمخانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه سفر به اهواز به منظور بررسی وقایع و : ایسنا

 .نظران عرب خوزستان در اهواز دیدار كرد شب با جمع دیگری از صاحب شنبه های اخیر، سه ناآرامی

 
: به سابقه فداكاری اعراب خوزستان ایران در مقاطع مختلف تاریخی اشاره و عنوان كردوزیر دفاع در این دیدار 

های برجسته، ممتاز و  عرب خوزستان در دفاع از انقالب، اسالم، روحانیت، سادات، شیعه و كشور دارای ویژگی»
 «.بدیلی است بی

 
در روزهای آغازین »: آور شد و گفت یادوی ایستادگی اعراب خوزستان را در برابر رژیم ستمشاهی و رژیم صدام 

جنگ كه صدام به امید حمایت اعراب خوزستان به ایران حمله كرد نه تنها با گل و هلهله مواجه نشد، بلكه اعراب 
 «.غیور خوزستان با گلوله از آنها استقبال كردند و نخستین شهدای جنگ، شهدای عرب بودند

 
نظام نسبت به مرزهای خوزستان هیچ نگرانی »: الن نظام اشاره و تاكید كردشمخانی به جایگاه اعراب در نگاه مسؤو

هسته مركزی نظام هیچ نوع محدودیتی برای رشد اعراب قائل . ندارد و این امر به دلیل حضور اعراب خوزستان است
 «.خودمانهای  های اداری و نیروهای نظامی وجود ندارد اال توانایی نیست و حدی برای پیشرفت ما در نظام

 
كسی تصمیم نگرفته برای اعراب مشكل ایجاد كند، شهرك » : وی تاكید كرد -منطقه خوزستان  -به گزارش ایسنا 

گوید نظام جمهوری اسالمی در فكر زائل كردن زبان عربی  چه كسی می. برای آنان بسازد و آنان را مهاجرت دهد
ای به  های ماهواره ت و اصال یكی از اتهاماتی كه كانالكه تدریس زبان عربی در ایران اجباری اس است در حالی

 «.زنند ترویج زبان عربی است جمهوری اسالمی می

 
دارند و  گری برنمی اعراب نه منافق دارند و نه ضد انقالب؛ اعراب خوزستان دست از شیعه»: شمخانی اضافه كرد

 «.كنند علیه حكومتی كه شیعه است تحرك نمی

 
گوییم مشكل وجود ندارد و كسی نباید از مشكالت سخن بگوید، بلكه روش بیان مشكالت نباید  نمی ما» : وی ادامه داد

گذاری شایسته و مورد نیاز استان  در خوزستان در دوران جنگ تحمیلی سرمایه. طوری باشد كه بیگانگان هلهله كنند
ادامه آن هم در همان جا باشد و این گذاری چون در جایی بوده  انجام نشد و بعد از جنگ هم گفتند این سرمایه

 «.محرومیت را به دنبال داشته است

 
نباید رفتاری داشته باشیم كه شرایط ناامن در استان، ایجاد، و اعتمادی كه نظام جمهوری » : شمخانی خاطرنشان كرد

 «.دار كند اسالمی ایران به اعراب خوزستان دارد را خدشه

 
ای درازمدت برای زدودن چهره فقر از  كوتاه مدت برای حل مشكالت و كار ریشهبه گزارش ایسنا وی كار ضربتی و 

 «.دهم پیگیری این مساله را می قول » : خوزستان را مورد تاكید قرار داد و عنوان كرد

 
شدگان تا امروز  اكثر بازداشت» : شدگان حوادث اخیر از روز گذشته خبر داد و گفت وزیر دفاع از آزادی بازداشت
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 « .شوند د میآزا
 « .نامه منتشر شده جعلی است» : شمخانی در پایان بار دیگر تاكید كرد
 . های خود درباره حوادث اخیر پرداختند در این جلسه حاضران به بیان دیدگاه

 

 
 رییس جمهوری به اهواز شدند مجلس خواستار اعزام هیات ویژه   نماینده نماینده ۰۸۱ 

 
ای به سید محمد خاتمی رییس جمهوری، خواستار اعزام هیات  شورای اسالمی در نامهنماینده مجلس  ٨١۱  : ایرنا
 .ای به اهواز، برای بررسی رویدادهای اخیر این شهرستان شدند ویژه

 
عضو هیات رییسه مجلس آن را در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرائت " سید احمد موسوی " دراین نامه كه

 .یس جمهوری خواسته شده است تا دستور دهد خسارات وارده به مردم اهواز جبران شودكرد ، همچنین از ری

 
جمهوری با محتوای تغییر ساختار جمعیتی استان  انتشارنامه جعلی وساختگی منسوب به رییس دفتروقت رییس

 .خوزستان ، موجب تحریك احساسات مردم این خطه و بروز درگیریهایی در اهواز شد

 
جلس درنامه خود خطاب به خاتمی همچنین بر لزوم برخورد قاطع و صریح با عوامل این حوادث و آزادی نمایندگان م

 .اند اند ، تاكید كرده گناه بازداشت شده كسانی كه بی

 
اهمال كنندگان و عوامل اجرایی كه در جهت رفع : " در بخشی از نامه نمایندگان مجلس به رییس جمهوری آمده است 

دهند را شناسایی و بدوم مسامحه كاری  اعی وسیاسی با بی تفاوتی، تالش به موقعی انجام نداده و نمیچالشهای اجتم
 .عزل نمایید

 
ای انجام شود كه ضمن احترام به حقوق شهروندی و  موضع گیریهای مسئوالن اجرایی به گونه: افزاید  این نامه می

بیان هرگونه مطلب تحریك آمیزی كه موجب گسست همبستگی  های اصیل ایرانی ،از رعایت جایگاه انكارناپذیرقومیت
 .ملی شود ، اجتناب نمایند

 
ریزیهای كارشناسانه و به موقع برای جلوگیری از كشیده شدن ناآرامیهای  امضاكنندگان این نامه همچنین انجام برنامه

 . احتمالی در دیگر مناطق كشور را ضروری دانستند
 

 ازواكنش آمریكا به حوادث اهو

 
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت آمریكا در اظهارنظری در خصوص حوادث اخیر اهواز، : ایسنا

 . بشر متهم كرد ایران را به زیرپاگذاشتن حقوق
این : ی آمریكا با اشاره حوادث اخیر اهواز گفت براساس این گزارش، آدام ارلی، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه

 . بشر را زیر پا گذاشته است نیست كه ایران حقوقنخستین باری 
 . اند های خوزستان كشته و احتماال صدها تن دستگیر شده ارلی گفت كه افراد متعددی در شورش

ها را  و دستگیری افراد، تضییع حقوق اقلیت  به نظر ما، این ناآرامی: ی آمریكا افزود معاون سخنگوی وزارت خارجه
 . رددر ایران به همراه دا

چنین بر اساس گزارش خبرگزاری رویتر، ارلی افزود كه در این حوادث، حق تجمع آزادانه و تظاهرات در آرامش  هم
 . زیر پا گذاشته شده است

های ناآرامی خوزستان ما را بسیار نگران  گزارش: ی حوادث اخیر اهواز گفت خبرگزاری هند نیز نوشت، ارلی درباره
 (.یران امروزپایان گزارش ا.)كرده است
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 5882فروردین  85، چهارشنبه گویا نیوز

 بانك صادرات شهر شیبان در حومه اهواز به آتش كشیده شد

بانك صادرات شهر , بامداد دیروز در پي هجوم عده اي آشوبگر  5,81به گزارش روزنامه جمهوري اسالمي ساعت 

یك شعبه بانك صادرات در شهرك طالقاني شهرستان همچنین آشوبگران به . شیباني در حومه اهواز به آتش كشیده شد

در این درگیریها عده اي . ماهشهر حمله ور شدند كه نیروي انتظامي وارد عمل شده و به مقابله با آشوبگران پرداخت 

 .مجروح و جمعي نیز بازداشت شدند

ت که در این میان برخي روزنامه جمهوري اسالمي در ادامه مطلب که در ستون جهت اطالع منتشر شده آورده اس

تالش كردند با ارائه آمار جعلي , پایگاههاي اینترنتي داخلي كه سعي در دامن زدن بیشتر به آشوبهاي خوزستان دارند 

از , این سایتها در تحریفي آشكار . چنین وانمود كنند كه طي درگیریهاي اخیر در جنوب كشور دهها تن كشته شده اند

 .به جاي اهواز استفاده مي كنند« از احو» نوشتار عربي كلمه 
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 5882اردیبهشت  5، پنجشنبه خبرگزاري كار ایران، ایلنا

 كننده شناسایي شدند   همه عوامل اصلي تحریك: معاون سیاسي انتظامي اهواز

اند دستگیر   اهواز بودههاي اخیر   نفر كه متهم به دخالت در ناآرامي 810تا كنون : معاون سیاسي انتظامي اهواز گفت

 .نفر آنها آزاد شدند 500اند كه   شده

كلیه عوامل : به اهواز، گفت( ایلنا ) وگو با خبرنگار اعزامي خبرگزاري كار ایران   در گفت" غالمرضا شریعتي"

نیز اقدامات الزم اند كه تعدادي از آنها دستگیر شدند و براي دستگیري سایر این افراد   كننده شناسایي شده  اصلي تحریك

 .انجام شده است

شود و هیچ مشكلي در تأمین امنیت آن   این بازي برگزار مي: وي درباره شایعه لغو بازي استقالل اهواز و فوالد گفت

 .وجود ندارد

 .بر اساس این گزارش اوضاع اهواز كامالً آرام است و هیچ مشكلي وجود ندارد
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 5882اردیبهشت  5، پنجشنبه ایران، ایلناخبرگزاري كار  -تهران

 هاي ابزار دست انگلیس به حوادث اخیر خوزستان دامن زدند  رسانه: دادستان كل كشور

ها امنیت كاندیداها را تا روز   قطعاً دستگاه قضایي، نیروي انتظامي، بسیج و سایر ارگان: دادستان كل كشور گفت

 .كنند  انتخابات تأمین مي

صبح امروز در نشستي مطبوعاتي " آبادي  قربانعلي دري نجف"، (ایلنا ) نگار خبرگزاري كار ایران به گزارش خبر

ها و استكبار جهاني و دفاع از   امیدوارم كه هفته وحدت، هفته همفكري بیشتر جهان اسالم در برابر صهیونیست: گفت

 .امت اسالمي و اقتدار و عزت آن باشد

 

این یك استراتژي : مبستگي ملي و مشاركت عمومي از سوي مقام معظم رهبري افزودوي با اشاره به اعالم سال ه

ها بتوانند هم زمینه پیشرفت و   راهبردي براي جمهوري اسالمي ایران است كه ملت ایران براي شركت در صحنه

 .سربلندي بایستندسربلندي خود را فراهم كنند و هم از هویت اسالمي خود دفاع و از قشرهاي بیگانگان با قدرت و 

 :جمهوري را مصداق روشن همبستگي ملي عنوان و تصریح كرد  دادستان كل كشور انتخابات نهمین دوره ریاست

ساله ما انتخابات برگزار   دهنده مشاركت عمومي است و خوشبختانه پس از پیروزي انقالب تاكنون، همه  انتخابات، نشان

 .مهوري در سال جاري هم، مسأله مقدس و حساسي استج  كردیم و نهمین دوره انتخابات ریاست

 

اي كشورمان و مصالح عمومي ملت ایران و لزوم مشاركت   آبادي در ادامه با اشاره حساسیت پرونده هسته  دري نجف

حضور مردم در صحنه انتخابات، یك وظیفه انقالبي و تكلیف اسالمي است : جمهوري گفت  عمومي در انتخابات ریاست

هاي رأي، وفاداري خود را به انقالب و رهبري نظام نشان دهیم و اثبات كنیم   حضور گسترده خود در پاي صندوقتا با 

 .كه در صحنه هستیم و نیازي نیست كه بیگانگان براي تعیین سرنوشت ما دخالت كنند و تبلیغات سوء راه بیاندازند

 

المللي را براي قوه مجریه جمهوري   بات، یك شخصیت بیندادستان كل كشور با بیان اینكه ملت ایران در این انتخا

ترین فرد، فردي را   باید تالش شود با حضور گسترده مردم و انتخاب شایسته: گزینند یادآور شد  اسالمي ایران برمي

یت شناخته المللي یك شخص  انتخاب كنیم كه وفادار به جمهوري اسالمي باشد؛ توان الزم اجرایي داشته باشد؛ از نظر بین

 .شده باشد و پاسدار خون شهدا باشد

 

حرمت كاندیداها یك وظیفه است؛ باید حیثیت و اعتبار كاندیداها حفظ شود و چه كاندیداها و چه : وي ابراز عقیده كرد

 .طرفداران آنها هم حیثیت نظام، كشور و ملت را حفظ كنند و از تبلیغات ناروا و خالف، پرهیز كنند

 

عنوان یك مسؤول قضایي انتظار دارم   مبادا كاندیداها به اختالفات قومي دامن بزنند؛ من به: ي هشدار دادآباد  دري نجف

هاي خالف   شان غیر قانوني نباشد از وعده  كه همه كاندیداها در چارچوب قانون اساسي و مقررات عمل كنند؛ تبلیغات
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 .پرهیز كنند

هاي خالف قرار بگیرند؛ ملت ما پیرو امام و   هستند كه تحت تأثیر وعده مردم ما بیدار و هشیارتر از این: وي افزود

 .رهبري است و سربلندي نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران براي آنها اهمیت دارد

 

: هاي انتخاباتي از سوي دستگاه قضایي گفت  دادستان كل كشور در پاسخ به سؤالي در خصوص تأمین امنیت نشست

ربط، امنیت كاندیداها را تا روز انتخابات در حد   هاي ذي  ، نیروي انتظامي، بسیج و سایر ارگانقطعاً دستگاه قضایي

 .شان تأمین خواهند كرد  وسع

 

توانند شكایت كنند و مراجع   شكني شود و شخصیت كاندیداها مورد افتراق قرار گیرد، مي  اگر حرمت: وي ادامه داد

 .گیري خواهند كرد  قضایي پي

 

امنیت ملي و اجتماعي و وحدت : آبادي با بیان اینكه رقابت سالم، آري؛ تحقیر و اهانت، هرگز؛ تصریح كرد  نجف   دري

افكني و تضعیف وحدت ملي، هرگز؛ كسي كه قصد دارد دومین شخصیت كشور شود، باید   ملي، آري؛ شكاف و تفرقه

 .داراي اخالق سیاسي باشد

 

انتخابات موفق و سربلندي داشته باشیم و مردم با حضور آگاهانه براي برنامه  وي در پایان ابراز امیدواري كرد كه

 .هاي بزرگي بردارند و موجب نا امیدي آمریكا و رژیم اسرائیل شوند  ساله، قدم 50انداز   آینده و تحقق چشم

 

اند و جلساتي در   نبوده تأثیر  تردید، عوامل خارجي در تحریك ماجراي خوزستان بي  بي: دادستان كل كشور اعالم كرد

 .هاي اطالعاتي باید بیشتر در این زمینه تالش كنند  اند كه دستگاه  خارج از كشور داشته

صبح امروز در نشستي مطبوعاتي با " آبادي  قربانعلي دري نجف"، (ایلنا ) به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ایران 

هاي بیگانه كه بیشتر   یر خوزستان، بسیار تلخ بود و بعضي رسانهحوادث اخ: ابراز تأسف از حوادث اخیر اهواز، گفت

اند   كنند و در انتخابات رد شده  گشایي مي  ها هم كه عقده  ها هستند، به این مسأله دامن زدند و بعضي  ابراز دست انگلیسي

 .زنند باید به مردم استان خوزستان بیشتر توجه كرد  به این اختالفات دامن مي

 

امیدوارم كه : شود، گفت  ابراز تأسف از اینكه یك نامه جعلي در سایتي منتشر و در تكذیب این نامه نیز تعلل ميوي با 

 .گیري كنند  سرعت پي  ربط به  دستگاه ذي

 

گزار و پایبند   دادستان كل كشور با بیان اینكه مردم شریف استان خوزستان و مردم عرب منطقه، بسیار فداكار، خدمت

با وفور ورود اسلحه از طریق مرزهاي : ت و نظام جمهوري اسالمي ایران بوده هستند و خواهند بود، گفتبه والی



 
36 

كنند تا به تبلیغات سوء دامن بزنند اما ملت ایران همگي   اي را ایجاد مي  عراق و تركیه به كشور پیدا بود كه احیاناً فتنه

 .یك هویت دارند و ایران، خانه بزرگ همه ماست

 .مردم خوزستان و عشایر عرب و شیوخ منطقه، بدون تردید وفادارترین مردم هستند: أكید كردوي ت

 

امیدوارم كه با : گیر این قضیه هستند، گفت  آبادي با اعالم اینكه قوه قضائیه و وزارت اطالعات هر دو پي  دري نجف

قدر   ها را فراهم كنیم؛ اصل ماجرا آن  گونه آشوب  نسازي ای  تنویر افكار عمومي بتوانیم گامي مثبت برداریم و زمینه خنثي

شدن   خاطر نزدیك  نمایي كنند چرا كه حساسیت آنها به  هاي بیگانه مثل شبكه الجزیره قطر بزرگ  بزرگ نیست كه رسانه

 .به زمان انتخابات است

 50ي مسأله خاصي نبوده و تنها مسأله چهار محال و بختیار: وي همچنین با اشاره به مسأله چهارمحال و بختیاري گفت

ها تیتر شود و افراد و مسؤوالن نباید به   اند و این امر، مسأله خاصي نیست كه در روزنامه  نفر با استاندار مالقات كرده

 .برخي مسائل دامن بزنند

 

ه بانكوك، با حضور در كنگر: آبادي همچنین در مورد حضور هیأت ایراني در كنگره جهاني بانكوك گفت  دري نجف

 .كنیم  تجارب خودمان را در دستگاه قضایي به دیگران منتقل مي

 

كنگره یازدهم : قضاییه در كنگره بانكوك گفت  وي با اشاره به حضور نمایندگاني از وزارت امور خارجه و قوه

تخت تایلند برگزار فروردین تا شش اردیبهشت به مدت هشت روز در بانكوك، پای 80متحد در این ایام از   ملل  سازمان

 .شود  مي

 

بار برگزار شده است و امسال نیز در بانكوك   تشكیل شد و هر پنج سال یك 5110اولین كنگره از سال : وي افزود

ها كارشناس، كار خود را   شود و هر كمیسیون با ده  شود كه شش كمیسیون كاري در كنار كنگره برگزار مي  برگزار مي

المللي براي   ه این كنگره در روز آخر بصورت قطعنامه و بیانیه نهایي و در قالب مقررات بیندهد كه نتیج  ادامه مي

 .گیرد  شود و به عنوان دستورالعمل، در دستور كار كشورهاي مختلف قرار مي  كشورها ارسال مي

 

قضاییه در   قوه بنده در سخنراني خود در كمیسیون اصلي، گزارشي از عملكرد جمهوري اسالمي ایران و: وي گفت

زدایي، احیاي حقوق عامه و شهروندي، احیاي دادسرا و شوراهاي حل اختالف و مجموعه   زدایي و جرم  زمینه زندان

 .هاي آینده ارائه خواهم كرد  كارهایي كه در طول این پنج سال صورت گرفته و نیز برنامه سال

 

تجارب خودمان را در : اط قوت زیادي دارد، اظهار داشتآبادي با بیان اینكه جمهوري اسالمي ایران نق  دري نجف

 .كنیم و از تجارب خوب آنها استفاده خواهیم كرد  هاي قضایي به دیگران منتقل مي  دستگاه
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 5882اردیبهشت  5، جمعه گویا نیوز به نقل از مهر

 بی تردید تحریکات خارجی در حوادث اهواز موثر بود: والیتی

مقام معظم رهبری در امور بین الملل بابیان این که هرگونه حرکتی که به همبستگی ملی علی اکبر والیتی مشاور 

 .بی تردید تحریکات خارجی در حوادث اهواز موثر بود: ضربه بزند محکوم است، گفت 

 

علی اکبر والیتی مشاور رهبری در امور بین الملل و کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با 

کشور : با اشاره به حوادث به وجود آمده در اهواز و دامن زدن برخی به قومیت گرایی، گفت " مهر"رنگار سیاسی خب

 .ایران مرکب از اقوام مختلف است که همه به ایرانی بودن خود افتخار می کنند و برای ایران حاضرند جان بدهند

حمله به خوزستان بود و در بین استان های مختلف،  وقتی که عراق که به ایران حمله کرد تمرکز آن: وی افزود 

بیشترین شهید را مردم و جوانان خوزستان دادند و علی رغم ادعاهای صدام مردم نسبت به ایرانی بودن خود پایبند 

بودند و گلزارشهدای اهواز و آبادان و دزفول و مسجد سلیمان و نقاط دیگر این استان حکایت از این دارد که اگر 

 .قمندی مردم خوزستان به حفظ تمامیت ایران بیش از دیگر استان ها نباشد، کمتر نیستعال

هرگونه حرکتی که در : والیتی با بیان این که بدون تردید تحریکات خارجی ها در حوادث اهواز موثر بود، تاکید کرد 

 .جهت تفرقه و موجب ضربه زدن به همبستگی ملی باشد حتما محکوم است
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 5882اردیبهشت  2وبسایت ایران امروز، 

 گزارش وزیر دفاع از حوادث اهواز

 

جمهور مأمور پیگیري مسائل اخیر خوزستان شده بود گزارش  علي شمخاني وزیر دفاع كه از سوي رئیس: انتخاب نهم

 .خود را به هیأت دولت ارائه كرد

 

لیاقتي بعضي از مدیران ما  مردم خوزستان با این بي: وي در بخشي از گزارش غیرمكتوب در جلسه دولت گفته است

 .شد حق دارند، اینگونه اعتراض كنند، هر چند هر كس دیگري بود اوضاع بدتر از این مي

 

اند، بیكاري رنجشان  نفت و اقتصاد كشور در خوزستان است اما مردم از آب آشامیدني محروم»: وي افزوده است

 «.زني براي كسب قدرت بیشتر هستند درت و چانهدهد و آقایان به فكر تقسیم ق مي

 

تر از آنها تاكنون ندیده  وگو كرده ام با صداقت من با سران و شیوخ قبایل عرب دیدار و گفت»: شمخاني تأكید كرده است

ایم كه نیروي انتظامي اینگونه رفتار كرده  سال چه خواسته 51گفت مگر ما در این  كرد و مي ام پیرمردي گریه مي

 «.هاي ما را تهدید كرده است ها و بچه است زن

 

 «.من به نیروي انتظامي گفتم حتي اگر مردم به شما سنگ زدند، بایستید و كاري نكنید»: وزیر دفاع همچنین گفته است

شمخاني در گزارش خود همچنین از عملكرد مدیركل اطالعات، برخي از نمایندگان استان خوزستان در مجلس، 

 «.به نظر من با خاطیان باید برخورد شود»: ي انتظامي و استانداري انتقاد شدید كرده و گفته استفرمانده نیرو

 

اند و آرامش امروز ما مرهون آنهاست نباید به چشم  به مردمي كه هشت سال مقاومت كرده»: وي در ادامه گفته است

 «.دشمن نگاه كرد
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 5882اردیبهشت  1گویانیوز به نقل از شهروند؛ 

نفر  5500نفر کشته و بیشی از  60در خوزستان : ، بنی طرف"حقوق بشر و انتخابات آزاد"گزارش از سمینار 

 دستگیر شدند

 ":حقوق بشر و انتخابات آزاد"یوسف عزیزی بنی طرف ساعتی پیش از دستگیری، در حاشیه سمینار 

 نفر دستگیر شدند 5500نفر کشته و بیشی از  10در خوزستان * 

 

 در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر" حقوق بشر و انتخابات آزاد"گزارش کوتاهی از سمینار 

 اردیبهشت 1 –خسرو شمیرانی 

حقوق "صبح دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در خیابان یوسف آباد تهران شاهد برگزاری سمینار  55تا  1روز دوشنبه 

شست در تماس کوتاهی به ما گفت، ابراهیم یزدی، محمد علی یکی از حاضران این ن. بود" بشر و آزادی انتخابات

عمویی، علی اکبر موسوی خویینی، وحید پوراستاد، علی اکبر معین فر و حسین شاه حسینی در این جلسه سخنرانانی 

 .عزت هللا سحابی و علیرضا رجایی که همچنین از مدعوین بودند در جلسه حضور نداشتند. کردند

موعه سخنرانان دربحثهای خود به انتخاباتی که در شرایط عدم وجود آزادی های الزم برگزار شود این فرد افزود، مج

 .اعتراض داشتند

او همچنین گفت که آقای معین فر طی سخنان خود از آقای سیف زاده به عنوان میزبان، اداره کننده نشست و عضو 

. ر حضور ناظران بین المللی در پروسه انتخابات شودکانون مدافعان حقوق بشر طلب کرد تا کانون مدافعان خواستا

 .آقای سیف زاده گفت که این موضوع در جلسه کانون به بحث گذاشته خواهد شد

 

به گفته این شرکت کننده که نمی خواست نام او بیان شود، در این نشست مطرح شد که با توجه به قوانین ایران اگر 

مهور نباشد میتواند با عدم تنفیذ حکم مانع ازریاست جمهوری وی شود حتی رهبری موافق یک فرد به عنوان رییس ج

این سخنران با اشاره به دوران پیش از انقالب . را از آن خود کرده باشد( تمام آرای موجود)میلیون  28اگر آن فرد 

 .قدرتی نداشت گفته است که قانون تنفیذ حتی با قانون توشیح زمان شاه قابل مقایسه نیست و شاه نیز چنین

حسین شاه حسینی در سخنرانی خود هشدار داد که نباید بگذاریم آنچه جبهه ملی دوم : این شرکت کننده همچنین افزود

آنزمان آقای صنعتی زاده نزد الهیار صالح آ مده و پیشنهاد داده بود که جبهه بپذیرد که شاه . نپذیرفت اکنون عملی شود

 .ر قدرت شریک شود اما الهیار صالح نپذیرفت و این پیشنهاد امروز نیز پذیرفته نیستراس امور باشد و با این شرط د

 

به گفته فرد مذکور محمد علی عمویی در سخنرانی خود به وضعیت ناصر زرافشان پرداخته و از جمله گفت که 

زرافشان مجبور است  زرافشان در مقام وکیل، در حالی دستگیر و زندانی شد که از مصونیت برخوردار بود و امروز

 .برای اینکه با تبهکاران در یک سلول قرار نگیرد دست به اعتصاب غذا بزند
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پس از پایان رسمی برنامه یوسف عزیزی بنی طرف که در انتهای سالن ایستاده : فرد حاضر در سمینار همچنین گفت

ان وقت صحبت داشته باشد اما پس از دقیقه برای بیان دردهای عربهای ایر 50بود اجازه خواست تا همچون دیگران 

نفررا کشته اند و  10اینکه آقای سیف زاده از دادن این وقت به وی خود داری کرد او فریاد برآورد که در خوزستان 

وی سپس رو به دعوت کنندگان جلسه گفت، شما . نفر دستگیر شده اند چرا نمیگذذارید حرفمان را بزنیم 5500بیش از 

 .ایان هستیدهم همچون این آق

این نشست که پس از پایان رسمی توسط بیانات آقای بنی طرف رو به : شاهد عینی صحنه های مذکور در پایان گفت

 .ناآرامی رفته بود با سخنان شیرین عبادی مجددا به آرامش بازگشت

شخصی و با  لباس 8-5الزم به یادآوری است که یوسف عزیزی بنی طرف ساعتی پس از خروج از این جلسه توسط 

 .او احتماال به اوین انتقال یافت یافته است. حکم دادکاه انقالب اسالمی در منزل خود بازداشت شد
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 5882اردیبهشت  1گویا نیوز، دوشنبه 

 بازداشت یوسف عزیزی بنی طرف از چهره های مطرح اعراب ایران

 [است و صحت و سقم آن به شکل رسمي تائید نشده استرسیده " خبرنامه گویا"میل به . خبر زیر از طریق اي]

 

به گفته نزدیکان آقای یوسف عزیزی بنی طرف، ظهر امروز نیروهای اطالعاتی با ورود به خانه ایشان در یوسف اباد 

 .اقدام به بازداشت اقای بنی طرف کرده اند

 .تهدید به سکوت شده اندهمچنین تمام اثاث خانه آقای بنی طرف تفتیش شده و اعضای خانواده وی 

الزم به ذکر است که اقای بنی طرف یکی از چهره های سرشناس اعراب خوزستان بوده و در انعکاس وقایع اخیر 

 .اهواز در رسانه های خارجی نقش بسزایی داشته است
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 5882اردیبهشت  1سایت گویا نیوز ، سه شنبه 

 نفر اعالم کرد 4یا  3اهواز را شمخاني تعداد کشته شدگان حوادث 

نظران، نخبگان و اعضاي  علي شمخاني، وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح، شب گذشته با گروهي از صاحب

 .احزاب سیاسي عرب خوزستان در اهواز دیدار كرد

مخاني با اشاره به منطقه خوزستان ـ در این جلسه ش -( ایسنا)به گزارش خبرنگار سیاسي خبرگزاري دانشجویان ایران 

 .تردید نكنید كه این نامه جعلي است: هاي اخیر و انتشار نامه جعلي منتسب به ابطحي اظهار داشت ناآرامي

دستور آزادي بازداشت شدگان حوادث اخیر : وي با تاكید بر لزوم برقراري آرامش در مناطق ناآرام تصریح كرد

 .صادر شده است

دیدگان و شركت در  هاي آسیب دلجویي از خانواده: نفر اعالم و خاطرنشان كرد 850 شمخاني تعداد بازداشت شدگان را

 .هاست مراسم درگذشتگان از دیگر برنامه

این غائله عمیق نیست و ما هم به دنبال حل : وي از احتمال برگزاري تجمع و راهپیمایي همبستگي خبر و توضیح داد

 .دباید ریشه حوادث بررسي شو. موقتي آن نیستیم

 .شدگان حوادث اخیر خوزستان را سه یا چهار نفر اعالم كرد وزیر دفاع در عین حال تعداد كشته

هر حكومتي جز حكومت جمهوري اسالمي : شمخاني به جایگاه اعراب در نظام جمهوري اسالمي اشاره و عنوان كرد

ه مركزي نظام هیچ نوع نگرش منفي و هست. كن خواهد كرد، همانگونه كه رژیم شاه این نگاه را داشت اعراب را ریشه

ترین سطح نظام  من به عنوان یك عرب در عالي. دانند نگراني از اعراب ندارند و خوزستان را محل صدور انقالب مي

 .این انقالب و امنیت استان مال ماست. ترین تصمیمات نظام شركت دارم و در سري

 .ها اعراب هستند سالفداكارترین مردم به كشور در طول : وي ادامه داد

خوزستان مشكالت و عدم توسعه نیافتگي و خرابي ناشي از جنگ دارد و باید این مشكالت : وزیر دفاع یادآور شد

 .نگاه دولت هم همین است طرح سند توسعه استان نشان از این نگاه دولت به استان دارد. اي برطرف شوند ریشه

هاي برقراري  یابي علل حوادث و راه خود درباره لزوم رفع مشكالت، ریشههاي  در این جلسه حاضرین به بیان دیدگاه

 .آرامش در مناطق ناآرام پرداختند
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 5882اردیبهشت  1گویا نیوز به نقل از شهروند، جمعه 

 خسرو شمیرانی: گزارش

 شدیوسف عزیزی بنی طرف عضو عرب زبان کانون نویسندگان ایران به محل نامعلومی در اهواز منتقل 

خانم سلیمه فتوحی در یک تماس تلفنی اطالع داد، همسرش یوسف عزیزی بنی طرف که روز دوشنبه توسط چندین 

 .لباس شخصی در منزل بازداشت شده بود به اهواز منتقل شده است

 

رای امروز در سومین روز بازداشت همسرم در دادسرای انقالب اسالمی در خیابان معلم به من گفته شد که ب: او گفت

کسب اطالع از وضع همسرم باید به بخش مربوط به پرونده های امنیتی بروم سپس در آنجا به من گفتند که همسرم را 

 . بالفاصله پس از بازداشت به اهواز منتقل کرده اند زیرا شاکی و پرونده در آنجا هستند

الل در امنیت کشور وتحریک مردم را به اخ: خانم فتوحی در باره اتهامات این روزنامه نگار عرب زبان اظهار داشت

 .این اتهامات بی اساس هستند امیدوارم با او بدرفتاری نکنند. او نسبت میدهند

امروز پس از بازگشت به منزل همسرم تماس : او در پاسخ به این سوال که آیا امکان تماس تلفنی داشته است، گفت

 .میداند در کجای اهواز واقع است به سر میبردگفت که حال او خوب است و در یک زندان که ن. گرفت

اقوام ما در اهواز هستند اگر میدانستیم او کجاست میتوانستیم وسایل ضروری مورد نیاز را : سلیمه فتوحی همچنین گفت

 .به او برسانیم

که ندانیم او  آقای صالح نیکبخت پذیرفته است که وکالت همسرم را به عهده بگیرد اما تا وقتی: او در پایان افزود

 .کجاست نمیتوانیم وکالت نامه را به امضای وی رسانده و به این رابطه رسمیت بدهیم
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 5882اردیبهشت  51خبرگزاري دانشجویان ایران، ایسنا، پنجشنبه 

 هـاي خوزستـان دستگیـر شـد عـامل اصـلي ناآرامي: وزیر اطالعات

 

 .هاي خوزستان خبر داد ناآراميوزیر اطالعات از دستگیري عامل اصلي 

االسالم یونسي با اعالم این خبر در حاشیه دومین  ، حجت(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجویان ایران 

اند و عامل  هاي خوزستان شناسایي شده تمامي افراد دخیل در ناآرامي» : هاي كل كشوراظهار داشت روزهمایش دادستان

ي  كند سابقه طلبي را تبلیغ مي ه با افتخار نام مجعول براي خلیج فارس ساخته و نوعي تجزیهها ك اصلي این ناآرامي

 .«هاي منافقین را دارد عضویت در گروه

كه تمام افرادي كه در روزهاي اول ناآرامي خوزستان مردم را تحریك كردند شناسایي شده و كار  وي با بیان این

ها را در خوزستان  مده این افراد همان كساني هستند كه در زمان صدام آن جنایتع» :دستگیري آنها ادامه دارد، افزود

 .«آفریدند و باعث شدند تعداد زیادي از اعراب هموطن ما كشته شوند

 .«باشند هاي خوزستان ایراني هستند، ولي حامیان آنها خارجي مي عامل اصلي و عوامل ناآرامي» :وي ادامه داد

اي از جانب وزارت اطالعات با موضوع جلوگیري از سخنراني  ي خبر مربوط به انتشار نامه یونسي در ادامه درباره

ها صادر نشده است و وزارت  اي براي محدود كردن سخنراني هیچ بخشنامه» :ي انتخابات گفت فعاالن دانشجویي درباره

ما نسبت به آشوب كشیدن برنامه  بیني چه كاري انجام دهیم صرفا بر اعالم پیش اطالعات این حق را دارد و چنان

 .«ي دیگري براي ما تعیین نشده رساني وظیفه رسانیم و جز اطالع استوار است كه آن را به اطالع شوراي تامین مي

تا به حال بیش » :هاي وزارت اطالعات گفت ي آمار آخرین میزان مشاركت مردم طبق نظرسنجي چنین درباره وي هم

 «.لذا باید كاري كنیم كه بیشتر شود. ني شده كه امیدواریم كم نشودبی درصد مشاركت پیش 10از 

 .«ي آنها هستیم مشغول تكمیل پرونده» :یي نیز اظهار داشت ي آخرین وضعیت جاسوسان هسته یونسي درباره
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 5882اردیبهشت  51گویا نیوز به نقل از وبسایت بازتاب، پنج شنبه 

 هاي من در انگلیس با هماهنگي وزارت اطالعات بود مالقات :شدیدزاده، نماینده مجلس ششم

 

طلب، با هماهنگي مقامات بلندپایه وزارت اطالعات بوده و من در این  هاي تجزیه هاي من با اعضاي گروه كلیه مالقات

 .ها به شدت مخالفت كردم گونه گروه طلبانه این ها با تحركات تجزیه مالقات

: هاي جاسم شدیدزاده در انگلیس، این نماینده مجلس ششم گفت درباره مالقات« بازتاب»پیرو انتشار گزارش 

 .هاي من در انگلیس با هماهنگي وزارت اطالعات انجام شده است مالقات

طلب، با هماهنگي مقامات بلندپایه وزارت  هاي تجزیه هاي من با اعضاي گروه كلیه مالقات: نماینده سابق اهواز افزود

 .ها به شدت مخالفت كردم گونه گروه طلبانه این ها با تحركات تجزیه من در این مالقات اطالعات بوده و

 .ام كننده بوده و سعي در كنترل تشنج داشته هاي اهواز نیز، بیشتر نقش آرام نقش من در ناآرامي: شدیدزاده افزود
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 5882اردیبهشت  2خبرگزاری فارس، 

 دست داشتن انگلیس در آشوبهاي استان خوزستان: مليمخبر كمیسیون امنیت 

در جلسه بعدازظهر این كمیسیون از دست : خارجي گفت  مخبر كمیسیون امنیت ملي و سیاست: خبرگزاري فارس

 .داشتن انگلیس در آشوبهاي اخیر اهواز به شدت انتقاد شد

سیون امنیت ملي و سیاسیت خارجي در جمع به گزارش خبرنگار پارلماني فارس كاظم جاللي پس از جلسه امروز كمی

: باشد، تصریح كرد  خبرنگاران با بیان اینكه وزارت اطالعات باید به شكل جدي به دنبال شناسایي عوامل آشوب

 .هاي ناپیداي این ماجرا كه در داخل و خارج كشور هستند را كشف كند وزارت اطالعات باید دست

 

آمده بود كه منصور احمداالهوازي رئیس حزب غیرقانوني دمكراتیك خوزستان كه در گزارش این مطلب  : وي افزود

در انگلیس است با جك استراو وزیر خارجه انگلیس مالقات كرده و این اقدام از سوي كمیسیون امنیت ملي و سیاست 

 .خارجي مطرود اعالم شد

 

مور خارجه باید اقدامات جدي در این زمینه انجام نماینده شاهرود در مجلس شوراي اسالمي با تاكید بر اینكه وزارت ا

 . اقدام انگلیس یك نوع مداخله در امور داخلي ایران است: دهد، اظهار داشت

رغم رابطه دیپلماتیك با ایران در تعقیب اهداف و  ها علي دهد كه انگلیسي این نوع اقدامات نشان مي  :جاللي ادامه داد

 .ر ایران هستندهاي استعماري گذشته خود د شیطنت

 

 . عوامل داخلي این حادثه نیز باید شناسایي و برخورد جدي با آنها صورت گیرد: وي تاكید كرد

مخبر كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي با بیان اینكه در این جلسه وزراي كشور و اطالعات و نمایندگان استان 

اي كه از سوي كمیسیون  ي از سوي هیات سه نفرهدر ابتداي جلسه گزارش: خوزستان حضور داشتند، تصریح كرد

امنیت ملي و سیاست خارجي به خوزستان اعزام شدند شنیده شد و سپس وزیر اطالعات گزارشي ارایه كرد و بعد 

 .مدیركل اطالعات استان مطالبي بیان كرد

 

جمع بندي : اظهار داشتجاللي با بیان اینكه وزیر كشور نیز نظر خود را در خصوص حادثه خوزستان بیان كرد، 

جلسه این بود كه مدیریت استان خوزستان با اصل موضوع و در جلوگیري از توزیع نامه و توجیع مردم و كساني كه 

در بین مردم تاثیر گذار هستند تالش جدي انجام نداد و با كمال تاسف در خصوص چگونگي تكذیب و یا زمان تكذیب 

 .ود و سالیق شخصي خود اقداماتي انجام داداین نامه جعلي هر كسي براساس فهم خ

 

اي از طرف مسئوالن به خصوص شوراي تامین در رابطه با اینكه این نامه جعلي چه تاثیري در  وي با بیان اینكه جلسه

استاندار، معاون سیاسي و اداره كل اطالعات براساس دریافتهاي خود اقداماتي را انجام : استان دارد تشكیل نشد، افزود

 . گیري از بحران كافي نبود ادند و طبعاً این اقدامات براي پیشد
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پذیرد و یا  افتد مسئولیت این حادثه را مي تر كه اتفاق مي نماینده شاهرود با بیان اینكه در هر جاي دنیا وقایع پیش پا افتاده

ص ضعیف عمل كرد و باید در مدیریت استان در این خصو: گذارند، تصریح كرد رود و یا او را كنار مي خود كنار مي

 . جهت تقویت این مدیریت اقدام شود و با افراد متخلف و قاصر برخورد جدي شود

شود كه  هایي در كشور مي عدم توجه دولت موجب بهانه : جاللي با تاكید بر توجه دولت به مناطق محروم گفت

 .دولتمردان باید به این مساله توجه كنند

 

این افراد باید آزاد شوند و اینها عوامل  : اند خاطرنشان كرد  گناهي كه در این حادثه دستگیر شده يوي با اشاره به افراد ب

 . اصلي ماجرا نیستند و برخورد با عوامل اصلي به شكل جدي باید انجام شود

هاي این  پرداختن به ریشه: نماینده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسالمي با تقدیر و تشكر از مردم خوزستان گفت

 .مسایل از ضرورتهاي جدي است
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 5882اردیبهشت  2خبرگزاری فارس، 

 اند درصد دستگیرشدگان در خوزستان آزاد شده 00بیش از : یونسي

 

 .اند آزاد شده  درصد دستگیرشدگان حوادث اخیر خوزستان، 80بیش از : وزیر اطالعات گفت: خبرگزاري فارس

ماني فارس، علي یونسي وزیر اطالعات كه به همراه وزیر كشور براي ارایه گزارشي درباره به گزارش خبرنگار پارل

حوادث اخیر خوزستان حاضر شده بود در جلسه عصر امروز كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي پس از این جلسه 

 .به سواالت خبرنگاران پاسخ داد

 

كه از سوي دولت مامور پیگیري موضوع شده بودند در اي  مدیر كل اطالعات خوزستان و كمیته: یونسي گفت

 .كمیسیون امنیت ملي گزارش خود را ارایه كردند

 

درصد دستگیرشدگان و كساني كه تحریك شده بودند آزاد شدند اما كساني كه تحریك كردند،  80بیش از : وي افزود

ر هستند و اموال دولت و مردم را آتش زدند، خسارت جاني و مالي زدند، مقص  آتش زدند، اخالل و آشوب ایجاد كردند،

 .آنها مسوول اعمال خودشان هستند

 

تعدادي از عاملین اصلي یعني كساني كه به صورت گروهكي یا خودجوش دست به آشوب زدند،  : وي تصریح كرد

 . هایشان خنثي شد اند و برنامه شناسایي شده

اند، اعتراف كردند كه آنها در اختیار ما  هایي كه قبالً انجام داده بسیاري از دستگیرشدگان درباره تخریب: یونسي گفت

 . قرار دارند

این نامه ناشیانه جعل شده و اصل نامه چیز   :وزیر اطالعات با تاكید بر جعلي بودن نامه منتشر شده در خوزستان گفت

اند و شماره نامه و امضاي آن درباره یك  هاي كامپیوتري وسط آن نامه را برداشتهدیگري است كه به صورت ترفند

 .مساله عادي است

 

روز قبل از آشوب این نامه مطرح  50در خوزستان حدود : وي در باره تكذیب نشدن نامه از سوي مقامات استان گفت

 شود یا نه؟  اند كه تكذیب هم باعث انتشار مي شتهكردند كه از سوي تردید دا شده و مسوولین مقدمات تكذیب را فراهم مي

خواستند آشوب به پا كنند، جلوگیري  شد، از اینكه كساني مي ما اعتقاد نداریم كه اگر نامه تكذیب مي  :یونسي تاكید كرد

 .گشتند آنها به دنبال آشوب مي. كرد  مي

 

 . اید فتند موجب شایعه پراكني شدهگ شد، مي اگر قبل از حادثه نامه تكذیب مي: وزیر اطالعات افزود
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شود كه دولت باید آنها  هایي مي علت چیز دیگري است كه مربوط به بسترها و زمینه. علت نامه نیست: وي اضافه كرد

 .را برطرف كند

 

اند كه ما  عوامل ضد انقالب بوده: وزیر اطالعات درباره نقش عوامل خارجي در حوادث اخیر خوزستان اظهار داشت

 .ایم د آنها را شناسایي كنیم كه البته تعدادي از آنها را شناسایي كردهبای

 

 . اند از این موج استفاده كنند ها خواسته اند و آن عوامل تجزیه طلب و ضد انقالب موج سواري كرده : وي گفت

 .صرفاً یك مساله اجتماعي است. مساله خوزستان قومي و سیاسي نیست: یونسي تاكید كرد

 

مردم خوزستان باوفادارترین مردم ایران هستند، آنها در زمان جنگ و بعد از جنگ بیش از هر جایي : فتیونسي گ

 .اند دیگر براي حفظ تمامیت ارضي، تالش كرده

 

 . تهمت كثیفي است كه مستحق عناصر ضدانقالب است تهمت تجزیه طلبي به مردم خوزستان، : وي اضافه كرد

 .وطن پرست، مسلمان و ملي هستند  دم خوزستان به شدت وفادار،مر  :وزیر اطالعات تاكید كرد

 

این : اي به وزارت اطالعات گفت یونسي در پاسخ به خبرنگار فارس در باره علت ارجاع مجدد پرونده جاسوسان هسته

 . كار براي رفع نقص صورت گرفته است

 .توانیم آن نواقص را افشا كنیم نمي: وي افزود
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 5882اردیبهشت  1دوشنبه انشجویان ایران، ایسنا، خبرگزاري د

 نفر هنوز در زندان بسر مي برند 03شدگان حوادث اخیر اهواز،  صدور قرار منع پیگرد براي اكثر بازداشت

 .هاي اهواز دستگیر شده بودند را خبر داد نفر از افرادي كه در جریان ناآرامي 88دادستان اهواز، زنداني بودن 

ي وضعیت سایر افرادي كه به دنبال حوادث و ناآرامي خودشان دستگیر شده بودند نیز به خبرنگار  ارهامیرخاني درب

براي اكثر این افراد قرار منع پیگرد صادر شده و برخي از آنها نیز با : گفت  ،(ایسنا)خبرگزاري دانشجویان ایران 

 .اند سپردن قرار وثیقه و كفالت آزاد شده

هاي اطالعاتي و  ها از طریق انجام فعالیت ل حاضر كار شناسایي عوامل اصلي این ناآراميدر حا: وي اظهار داشت

 .تحقیقاتي ادامه دارد
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 5882اردیبهشت  55نت به نقل از روزنامه اقبال دوشنبه .اطالعات

 كاران مجلس به خاتمي درباره حوادث اهواز نامه محافظه

هاي قومي را به  كار در صددند تا چنین درگیري هاي محافظه اخیر در اهواز برخي از چهرههاي  در پي بروز ناآرامي

 .طلبي و عدم امنیت در دولت اصالحات بزرگنمایي كنند عنوان آشوب

 

اي به سیدمحمد خاتمي خواستار  كار مجلس هفتم با ارسال نامه نفر از اكثریت محافظه 580در این راستا روز گذشته 

خواه در  طلبي شدند كه از منظر آنها با تحرك نیروهاي دموكراسي انگیز و آشوب ع او با عوامل تفرقهبرخورد قاط

 .كنند راستاي نقض همبستگي ملي حركت مي

 

 االسالم و المسلمین آقاي خاتمي ریاست محترم جمهوري اسالمي ایران جناب حجت

ینه توزان انقالب اسالمي و نظام مقدسي كه در عرصه سالم علیكم، اخیرا مشاهده شد كه بدخواهان همبستگي ملي و ك

هاي شومي را درسر پرورانده و درصدد از هم گسیختگي وحدت  هاي درخشاني داشته است نقشه جهاني افتخارآفریني

هاي شریف ایراني از فارس و  ملي و ایجاد آشوب در مناطق گوناگون هستند تا در نهایت حضور مردم بویژه قومیت

و ترك و لرو بلوچ گرفته تا بختیاري و تركمن و قشقایي و غیره را در صحنه و در دفاع از تمامیت  عرب و كرد

ارضي و نظام جمهوري اسالمي و بخصوص آفرینش حماسه شكوهمند دیگري در عرصه انتخابات دوره ریاست 

 .جمهوري، كمرنگ ساخته و به حداقل برسانند

 

 .امنیت ملي را عهده دار هستید سریعا خواهانیم لذا از جناب عالي كه ریاست شوراي عالي

دهند چه در درون قوه مجریه و چه خارج از آن برخورد قاطع و صریحي  هاي شومي را سر مي با عواملي كه نغمه-5

ها از هرنوع  اي انجام شود كه ضمن احترام به تمامي قومیت هاي مسولین اجرایي به گونه موضعگیري. صورت پذیرد

 .آمیزي كه موجب گسست همبستگي ملي شود، اجتناب نمایند مطلب تحریك

تفاوتي تالش به موقعي انجام  هاي اجتماعي و سیاسي با بي اهمال كنندگان و عوامل اجرایي كه در جهت رفع چالش-5

 .دهند را شناسایي و بدون مسامحه كاري عزل نمایند نداده و نمي

 

هاي كارشناسانه و به موقعي  ریزي و كوشش دیگرمناطق كشور، برنامههاي احتمالي در براي جلوگیري از نا آرامي-8

كنند ضمن شناسایي دقیق  ها را هدایت مي انجام گیرد و با عناصري كه چه بسا با بیگانگان هماهنگي دارند و آشوب

 .برخورد قانوني شود

 

رویدادهاي سه روز گذشته را اي به استان خوزستان و به خصوص شهرستان اهواز اعزام و حوادث و  هیأت ویژه-2

از نزدیك بررسي كند و چنانچه مأموراني با خروج از دایره قانون و وظایف معین موجب هتك حرمت منازل و 

 .اند در اسرع وقت شناسایي و طبق مقررات با آنان برخورد قاطع گردد شهروندان بیگناه شده
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دستگیر شدگان بیگناه كه اغلب دانش آموزان و یا افراد كم خسارتهاي وارده به مردم اهواز در اسرع وقت جبران و -1

موجب امتنان خواهد بود كه از بهره صدور اوامر و اقدام امضا كنندگان . باشند از بازداشت آزاد گردند سن و سال مي

 .با احترام و در انتظار تسریع در اقدام قاطع  .را مطلع فرمایند
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   5882اردیبهشت  8جمهوري اسالمي ،ایرنا  خبرگزاري 

 دهند مجلس گزارش مي  وزیران اطالعات و كشور در خصوص حوادث خوزستان به كمیسیون امنیت ملي

 

علي یونسي وزیر اطالعات و عبدالواحد موسوي الري وزیر كشور روز یكشنبه براي بررسي تحوالت اخیر استان 

 .یابند سیاست خارجي مجلس شوراي اسالمي حضور ميخوزستان در كمیسیون امنیت ملي و 

اي جعلي، منتسب به محمد علي ابطحي رییس دفتر وقت رییس جمهوري ، جمعه بیست و ششم  درپي انتشار نامه

 .هایي در اهواز به وقوع پیوست فروردین ماه ناآرامي

ه در گفت و گو با خبرنگار حمیدرضا حاجي بابایي عضو كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس روز شنب

قرار است در این نشست وزیران اطالعات و كشور هم گزارش هیات اعزامي كمیسیون امنیت : پارلماني ایرنا گفت

 .ملي به این منطقه را بشنوند و هم آخرین گزارش خود را ارایه كنند

امنیت ملي و سیاست خارجي حضور  به گفته وي، فرمانده ارتش جمهوري اسالمي ایران نیز روز دوشنبه در كمیسیون

 .خواهد یافت

در این نشست قرار است فرمانده ارتش گزارشي از آخرین وضعیت این نیرو و مسایل و مشكالت : نماینده همدان افزود

 .این نیرو ارایه كند
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 5882اردیبهشت  8خبرگزاری فارس، شنبه 

 اصلي حوادث اخیر اهوازنفره عناصر  1دستگیري تیم : دادستان اهواز

نفره كه از عناصر اصلي و محرك در حوادث اخیر این شهرستان بودند، خبر  1دادستان اهواز از دستگیري یك تیم 

 .داد

تعدادي از عناصر اصلي و محرك در : به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس امیرخاني با بیان این مطلب گفت

ره توسط وزارت اطالعات دستگیر شده اند كه داراي سوابق متعدد زندان و نف 1هاي اخیر از جمله یك تیم  ناآرامي

 . اند شرارت بوده اند و در تخریب و به آتش كشیدن چند بانك در اهواز در روزهاي گذشته نقش اساسي داشته 

كه با دستگیر این افراد قصد داشته اند كه چند بانك و پمپ بنزین دیگر را در شهر اهواز به آتش بكشند : وي افزود

 . شدن آنها این اقدامات نیز خنثي شد

نفره و  1با دستگیري این تیم : گفت، تصریح كرد دادستان اهواز كه در گفتگو با نشریه داخلي قوه قضائیه سخن مي

 . كسب اطالعات دقیق تر عامالن اصلي این ناارامي ها به زودي دستگیر خواهند شد

هاي دادستان و این  به بازپرس ها ارجاع شده كه تحقیقات اولیه با نظارت معاون پرونده 821تاكنون : وي اضافه كرد

 . نفر بازداشت شده اند 880جانب شروع شده است و طي آن 

نفر از دستگیر شدگان نقش چنداني در ناآرامي ها نداشته اند و فقط  511در این بررسي ها مشخص شد كه : وي افزود

ده اند و چون اتهام خاصي متوجه آنها نبوده پرونده تعیین تكلیف شده و دستگیر به علت حضور در محل دستگیر ش

 . شدگان آزاد شدند

بقیه پرونده ها در دست بررسي است و به محض وصول نتایج : امیرخاني در مورد دیگر پرونده هاي این جریان گفت

 . پیگیري و تصمیم الزم اتخاذ خواهد شداند اقدامات قضایي  تحقیقات و دستورات قضایي كه بازپرسان صادر كرده 

یكي از معاونان دادستان در معاونت اطالعات انتظامي مستقر شده است و بر كار تكمیل : دادستان اهواز اظهار داشت

اند انجام  پرونده كه به تازگي دستگیر شده 21تحقیقات اولیه توسط مأموران نظارت دارد كه در حال حاضر كار روي 

 . به محض تكمیل، این پرونده ها هم به دادسرا ارجاع خواهد شدگیرد كه  مي

هاي آنها مراجعه كنند و براي  تعدادي دیگر از دستگیر شدگان كه تحت قرار هستند چنانچه خانواده: وي تصریح كرد

 . معرفي وثیقه یا كفالت اقدام كنند در صورت پذیرفته شدن وثیقه یا كفالت به تدریج آزاد خواهند شد

با توجه به این كه محل وقوع جرم : دستان اهواز در مورد ارسال این پرونده براي تحقیقات تكمیلي به تهران گفتدا

رسد كه این پرونده به   شهر اهواز است و كارشناسي دقیق و كاملي دراین پرونده صورت گرفته است بعید به نظر مي

 . تهران ارسال شود

طبق اخبار و : حمایت مالي از اشرار بر شركت در این ناآرامي ها گفت امیرخاني در پاسخ به پرسشي مبني بر

اطالعات واصله در بعضي از محالت اهواز از جمله شهرستان ماهشهر وجوهي بین اشرار توزیع شده است كه در 

 .این ناآرامي ها شركت كنند
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حاضر آمار دقیقي از كشته شدگان و  در حال: دادستان اهواز در مورد تعداد كشته شدگان و مجروحان این حادثه گفت

 .مجروحان این حادثه در دست نیست و اطالعات كامل تر در این باره متعاقباً اعالم خواهد شد

 

 

 

 5882اردیبهشت  1وبسایت شهروند، 

 یوسف عزیزي بني طرف نویسنده عرب عضو کانون نویسندگان ایران توسط لباس شخصي ها دستگیر شد، شهروند

 

: خانم سلیمه فتوحي، همسر یوسف عزیزي بني طرف در یك تماس تلفني به شهروند گفت: شهروند ــ خسرو شمیراني

بعدازظهر زنگ در منزل به صدا درآمد، گفتند كه نامه ي سفارشي دارند اما پس از اینكه در را باز  5امروز ساعت 

 . م دارند وارد خانه شدندنفر با اعالم اینكه از دادگاه انقالب اسالمي حك 5ــ8كردم 

به من امكان : "در پاسخ به این سئوال كه اتهام آقاي بني طرف براساس برگه ي جلب چه بوده است، خانم فتوحي گفت

 ."شفاها هم چیزي نگفتند. خواندن حكم داده نشد

ه بودند، در حالي كه همسر من البته قبال چندین بار او را در رابطه با ناآرامي هاي اهواز تهدید كرد: "او همچنین افزود

 ." مدتهاست اهواز نبوده است

برخورد ماموران بد نبود اما همه اتاقها، كمدها و همه :"همسر بني طرف كه با لحني مضطرب سخن میگفت، ادامه داد

ین در ا. بسیاري از نوشته ها و دست نوشته ها و برخي وسایل شخصي را با خود بردند. جاي منزل را تفتیش كردند

و در مقابل اعتراض من كه این دفتر متعلق به خانواده است گفتند . میان آنها حتي دفترچه ي تلفن منزل را ضبط كردند

 ." كه وظیفه دارند آن را با خود ببرند

اما همگي لباس . بود. . . ظاهرا یكي متخصص كامپیوتر و دیگري عكاس و : همسر بني طرف درباره ماموران گفت

 ."نفري كه وارد منزل شدند چند نفر هم در بیرون منتظر بودند 5ــ8داشتند و عالوه بر شخصي به تن 

آقاي بني طرف قبل از خروج از منزل به وي : "خانم فتوحي درباره محلي كه همسرش به آنجا منتقل شده است گفت

 ."گفته است كه روي حكم جلب به عنوان مقصد انتقال زندان اوین ذكر شده است

 

روز خبري نشد به دادسراي دادگاه انقالب در خیابان معلم مراجعه  8ــ2ود، ماموران به او گفته اند كه اگر تا او افز

 .كند

 

یادآوري میشود كه آقاي یوسف عزیزي بني طرف عضو كانون نویسندگان ایران و از روشنفكران مطرح اقلیت عرب 

او مقاالت و نوشته هاي زیادي نیز به . ترجمه كرده استایران است و تاكنون آثار بسیاري را از عربي به فارسي 

 .زبان عربي دارد و هنگام ناآرامي هاي اهواز به اطالع رساني در مورد وضعیت عربهای ایران پرداخته بود
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 5882اردیبهشت  50وبسایت شهروند، 

 عرب ایرانی در سوریه بازداشت شدند 1: در ارتباط با وقایع خوزستان

 

عرب ایرانی به اتهام ارتباط با یک گروه  1روز گذشته  2ایت اینترنتی کانال خبری الجزیره، طی به گزارش س

. نام دو تن از این افراد طاهر علی مزرعا و شاکر ال خنجی اعالم شده است. اپوزیسیون خوزستانی دستگر شده اند

 .نفر دیگر دانشجو هسند 8گفته شده است که 

گزارش خود میافزاید، گروه های حقوق بشری از کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل سایت الجزیره در ادامه 

خواسته اند که از استرداد دستگیر شدگان به جمهوری اسالمی ایران جلوگیری کند، زیرا به عقیدکهک اینگروه ها در 

 .صورت استرداد به ایران این افراد با خطرات بزرگی روبرو خواهند بود

ک روزنامه نگار سوری به الجزیره گفته است، به نظر میآید که در روزهای آینده شمار بازداشت شدگان فیاض صرا ی

این روزنامه نگار تاکید کرده است به دلیل روابط خوب میان سوریه و ایران . عرب ایرانی در سوریه افزایش بیابد

 .نگرانی استرداد دستگیر شدگان به جمهوری اسالمی جدی است
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 5882خرداد  1خبرگزاري دانشجویان ایران، ایسنا، جمعه 

 كنم ي موكلم به بازداشت اعتراض مي نسبت به تبدیل قرار وثیقه: طرف وكیل مدافع بني

 

ي موكلش به بازداشت موقت، عنوان كرد كه نسبت به  طرف با انتقاد از تبدیل قرار وثیقه وكیل مدافع یوسف عزیزي بني

 .ار، اعتراض خواهد كردصدور این قر

ي آخرین وضعیت  طرف كه در ارتباط با حوادث اهواز بازداشت شده است، درباره بخت، وكیل مدافع بني صالح نیك

یك بار دیگر با موكلم   در این هفته: ، گفت(ایسنا)ي موكلش به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجویان ایران  پرونده

ي  جانب و خانواده ي اطالعات خوزستان براي مالقات این كه بازپرس پرونده و ادارهمالقات كردم و علیرغم تمهیداتي 

میلیون توماني بازداشت شده بود و این قرار با  51ي  موكلم با وي فراهم كرده بودند، متوجه شدم وي ابتدا با قرار وثیقه

سه هفته بازداشت، قرار موكلم به  روز پیش بعد از 50وجود آمادگي خانواده براي تودیع پذیرفته نشده و حدود 

 .بازداشت موقت تبدیل یافته است

كه مرجع رسیدگي  با توجه به این: وي، با بیان این كه این اقدام مورد اعتراض اینجانب و موكلم است، خاطرنشان كرد

ز اختالف وجود دارد، كننده به اعتراض به قرار بازداشت، هنوز تعیین نشده و بین دادگاه عمومي و دادگاه انقالب اهوا

كنم زیرا دالیلي كه موكلم به خاطر آن  ي اعتراض خود را به این مرجع تقدیم مي به محض تعیین مرجع رسیدگي، الیحه

بازداشت شده مسائل مربوط به بعد از حوادث اهواز است و وي در جریان حوادث اهواز نه در این شهر بوده و نه در 

 .جریان آن مداخله داشته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
58 

 

 یادداشت ها و مصاحبه های مطبوعاتی فعاالن سیاسی درباره انتفاضه

........................................................................................................ 

 

 ، بی بی سی5001آپریل  51شنبه 

 صادق صبا

 در بین اعراب ایراننا آرامی در اهواز و ریشه های نارضایتی 

گزارش های رسیده از اهواز حاکی است که بر اثر درگیری های شدید بین مردم عرب این شهر و نیروهای انتظامی 

برخی از تظاهرکنندگان به بانک ها و کالنتری های شهر حمله کردند و خساراتی نیز به . عده ای کشته و زخمی شدند

 .بار آمد

آنچه که طرح دولت ایران برای تغییر ساخت جمعیتی اعراب خوزستان می نامند  تظاهرکنندگان ظاهرا نسبت به

 .اعتراض داشتند

ولی تظاهرات روز . این اولین بار نیست که در سال های اخیر در یکی از شهرهای ایران نا آرامی بروز می کند

 .جمعه در شهر اهواز یکی از موارد نادری است که ماهیت قومی داشته است

اهواز ظاهرا در پی انتشار نامه ای منسوب به محمد علی ابطحی ، رییس سابق دفتر ریاست جمهوری ایران، اعراب 

که در آن از کاهش دادن سکنه عرب در استان خوزستان و انتقال اقوام دیگر ایرانی به این منطقه صحبت شده بود 

 .واکنش نشان دادند

ی اسالمی وجود چنین نامه ای را قویا تکذیب کردند ولی اهالی عرب با وجود آنکه آقای ابطحی و مقامات دیگر جمهور

اهواز چنان از احتمال وجود چنین طرح های پنهانی به خشم آمده بودند که به خیابانها ریختند وتظاهرات گسترده ای به 

 .راه انداختند

ت یک نامه ظاهرا جعلی نمی صاحب نظران معتقدند که اگر نارضایی عمیق در بین اعراب خوزسـتان وجود نمی داش

 .توانست موجب بروز چنین نا آرامی شود

فعاالن عرب ایرانی می گویند که این رویدادها دارای ریشه های عمیق فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و می افزایند 

 .برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین حوادثی باید به این ریشه ها پرداخته شود

معتقدند که جمعیت آنها سه درصد کل جمعیت ایران و حدود دومیلیون نفر است و از دولت می اعراب خوزستان 

 .خواهند که حقوق برابر آنان را به رسمیت بشناسد

فعاالن عرب خوزستان از مدتها پیش به مقامات ایران هشدار می دادند که اجازه دهند مردم این منطقه در کنار زبان 

 .در مدارس آموزش ببینند و هویت متفاوت اعراب ایرانی به رسمیت شناخته شودفارسی به زبان عربی نیز 

 .نارضایی دیگر مردم این منطقه مشکالت اقتصادی است

خوزستان با وجود آنکه به دلیل وجود ذخایر نفت ایران در این منطقه بسیار ثروتمند است ولی اعراب ایران معتقدند که 

خوزستان در زمان جنگ ایران و عراق نیز شدیدا آسیب دید و مردم این منطقه . رندآنها از فقر و محرومیت رنج می ب

و به خصوص کشاورزان عرب می گویند که هنوز بازسازی کامال صورت نگرفته و آنها نمی توانند از زمینهای 

 .زراعی خود بهره بگیرند
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جمهوری اسالمی که در همه جای ایران ظاهرا این گالیه های ریشه دار و اصوال نارضایی عمومی از سیاست های 

 .وجود دارد منتظر جرقه ای بود که خود را بروز دهد و نامه منسوب به آقای ابطحی آن را فراهم کرد

مقامات ایران در نخستین واکنش های خود به این نا آرامی طبق معمول آن را دارای ریشه ای خارجی و توطئه ای 

از مقامات نیز تلویزیون های عرب زبان منطقه همچون الجزیره و العربیه را بعضی . برای تجزیه ایران دانستند

 .مسئول دانستند و گفتند این فرستنده ها مردم را تحریک کردند

البته در بین عده کمی از اعراب ایران اندیشه های تجزیه طلبی وجود دارد و چند گروه کوچک از اعراب خوزستان 

 .کنند رسما از استقالل خوزستان دفاع می کنند که در خارج از کشور فعالیت می

دولت های ایران در دهه های اخیر چه در زمان حکومت شاه و چه در دوره حکومت اسالمی به منطقه خوزستان و 

در گذشته صدام حسین، رهبر سابق . احتمال بروز حرکت های استقالل طلبانه در این منطقه همیشه حساسیت داشته اند

الل خوزستان حمایت می کرد و در اوایل انقالب ایران عده ای از اعراب خوزستان ظاهرا با حمایت عراق از استق

 .دولت عراق سفارت جمهوری اسالمی در لندن را اشغال کردند که با حمله پلیس ویژه بریتانیا گرونگیری پایان یافت

مکن است که برای ضربه زدن به دولت هم اکنون نیز برخی از سیاستمداران اسالمی معتقدند که دولت آمریکا م

 .جمهوری اسالمی از جدایی خوزستان از خاک ایران حمایت کند

روشنفکران عرب ایران معتقدند که بهترین راه مقابله با اندیشه های تجزیه طلبانه رعایت حقوق برابر برای اعراب 

 .خوزستان و سایر اقلیت های قومی در کشور است
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 ، منتشر شده در وبسایت های فارسی زبان 5882فروردین  58یكشنبه 

 کورش عرفانی

 تجزیه طلبی و نبرد طبقاتی

وقایع چند روز اخیر در اهواز حکایت از آن دارد که جامعه ایران هر چه بیشتر به نقطه ی آغاز مجموعه ی دنباله 

هر چند که ریشه ی این انفجارها اقتصادی و . داری از انفجارهای اجتماعی در سراسر جامعه نزدیک می شود

 .اجتماعی است اما می توانند اشکال قومی، طایفه ای و یا سیاسی به خود بگیرند

سخنان جنتی در نماز جمعه دیروز برای ضرورت آغاز اعدام های سراسری نشان دهنده ی سیاستی است که رژیم 

 .تدارک دیده استجمهوری اسالمی برای برخورد با موقعیت انفجاری فوق 

 

باید دانست که بستر شکننده ی اجتماعی شرایط را به طور کاذب برای طرح خواستهای تجزیه طلبانه نیز آماده می 

اما باید دانست که ماهیت تجزیه طلبانه ی برخی از مطالبات و یا حرکت ها می تواند از دو جهت به ضرر منافع . کند

 :مردم محروم ایران تمام شود 

سو زمینه برای مطامع قدرتهای بیگانه ی ضد ایرانی باز می شود، تا در جهت استراتژی امپریالیسم و صهیونیسم از یک

برای ایجاد ملت های کوچک سلطه پذیر، نقشه ی تجزیه ی ملت ایران را در خوزستان، بلوچستان، کردستان و 

بازاری را باز می گذارد تا به بهانه ی  – آذربایجان به پیش ببرند و از سوی دیگر، دست رژیم ضد خلقی آخوندی

 .، به سرکوب بی رحمانه اعتراضات مردم محروم مناطق مختلف کشور بپردازد«خواستهای تجزیه طلبانه»مقابله با 

 

مردم ما در سراسر ایران باید هشیار باشند و اجازه ندهند که خواستهای بر حق شان برای آزادی و عدالت اجتماعی، 

خواستهای توده های محروم . راه سرنگونی تمامیت رژیم میسر است، به راههای فرعی و بیهوده کشیده شودکه تنها از 

 :ایرانی مشخص است 

 بازاری در تمامیت خود از طریق مبارزه ی قهر آمیز توده ای، -سرنگون سازی رژیم آخوندی· 

سود منافع طبقات محروم کشور دگرگون سازد  استقرار یک حاکمیت مردمی که ساختار طبقاتی نابرابر جامعه را به· 

 .و زمینه های پایدار مردم ساالری و عدالت اجتماعی را فراهم سازد

این خواستها البته به دلیل آنکه طبقات محروم جامعه در حال حاضر فاقد نمایندگان سیاسی واقعی خود هستند به 

این خواستها از ذات جامعه شناس سیاسی و طبقاتی توده  صورت روشن و بدانگونه که در باال آمد بیان نمی شود، اما

تا روزی که باشند تشکل های برخاسته از میان این طبقات، که مطالبات اجتماعی آنها را . های محروم بیرون می آید

 :تا آن روز اما وظیفه ی ما نیروهای مستقل و مردمی است که توضیح دهیم . به روشنی مشخص سازند
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جزیه طلبی زهر واقعی مبارزه ی طبقاتی است، زیرا قوم و زبان و مذهب را به جای طبقه ی اجتماعی، قوم گرایی و ت

بازاری  -نبرد اکثریت مردم ایران با رژیم سرمایه داری آخوندی. که جبهه بندی اصلی جنگ خلق است، قرار می دهد

 .که سازماندهی شده نیستتنها ایراد آن این است . به معنای واقعی کلمه است« نبرد طبقاتی»یک 

اما این نبود سازماندهی که ناشی ازشدت سرکوب و ضعف اپوزیسیون است نباید ماهیت طبقاتی اعتراضگری 

 . اجتماعی در ایران را از نظر دور دارد

ی میلیونها ایرانی محروم و دردمند به طور بالقوه در انتظار فرصت مناسب برای گرفتن انتقام تاریخی خود از طبقه 

سال به غارت ثروتهای مادی و معنوی مردم دست زده و برای خود  51طبقه ای که در این . برتر حاکم هستند

 .ثروتهای افسانه ای اندوخته و جایگاه برتر اجتماعی فراهم کرده است

 

نی فقیر و انفجار اجتماعی ناشی از فقر بی سابقه ی حاکم بر جامعه دور نخواهد بود و در آن زمان، میلیونها ایرا

گرسنه و غارت شده به سمت کاخ های آقازاده ها و آخوندها و بازاری های و سرمایه داران غارتگر سرازیر شده و 

. مصادره و محاکمه از نخستین کنش های چنین نبردی است. آنها را از منازل گرم و نرم خویش بیرون خواهند کشید

جان، در کردستان، در تهران، در خوزستان، در لرستان، در در آذربای: این مبارزه ی واقعی خلق ایران است 

 ...خراسان، در سیستان و بلوچستان و

تمامی نیروهای آگاه، روشنگر و مردمگرا در داخل و خارج از کشور باید مبارزات اجتماعی را در قالب اعتراضات 

همه ی . وای طبقاتی خود هدایت کنندکارگری، بیکاران، دانشجویان، معلمان، پرستاران و سایر اقشار به سوی محت

مرز بندی باید میان اکثریت محروم و اقلیت . مبارزات باید تمامیت رژیم و بویژه بافت طبقاتی آن را هدف قرار دهند

 .اقشار میانی به فرا خور درک، تعهد و یا منافع خود، جبهه ی خویش را در این نبرد خواهند یافت. مرفه باشد

 

، این بار دررویارویی میان خلق و حاکمیت باید مرز دشمن را به 15قاتی حاکم بر انقالب سال برخالف آشفتگی طب

دشمن در درجه ی اول طبقه ی متشکل از سرمایه داران، : خوبی مشخص کرد و خط ها و جبهه ها را نشان داد 

ی نیروهای نظامی، انتظامی، آخوندهای حاکمیت، سیاستمداران، پایوران و کارگزاران رژیم و فرماندهان رده ی باال

 .اطالعاتی و سرکوبگر آنهاست

این قشرها هدفی هستند که خشم خلق را باید متوجه آنها ساخت و این خشم را به صورت آگاه، هدفمند و سازماندهی 

های نباید اجازه داد که هیچ یک از مهره . شده در قالب نبردی مسلحانه، بی تعارف و بی ترحم بر سرشان فرود آورد

همگی آنها از ریز تا درشت باید تسلیم اراده ی مسلح خلق شوند و در . باالی رژیم جان و مال سالم از کشور به در برد

 .غیر این صورت نابودی خویش را برگزیده اند

 

 تمامی نیروهای روشنگر باید برای توده های معترض و خشمگین جامعه مکانیزم های استثمار و استحمار را به زبانی

در آن . ساده و روشن توضیح دهند تا مردم خود از حاال دشمنان را برای روز قیامشان تشخیص دهند و شناسایی کنند

روز هر مانعی، در هر سطح، در هر شکل و به هر اندازه، که در مسیراحقاق حق خلق محروم ایران بیاستد، باید با 

هستند که می توانند قیامی نجات بخش « آگاه»تنها تود ه های . تمام قوا و در شکل قاطع و قهر آمیز خود کنار زده شود
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را سازمان دهند و در غیراین صورت یک خلق نا آگاه، حتی سالح بر دست، منحرف شده و اسیر استبدادی دیگر 

 .خواهد شد

 

است که جان کالم اینکه شاید یکی از دالیل عدم موفقیت اپوزیسیون و بقای بیست و شش ساله رژیم این بوده 

سازمانهای سیاسی نتوانسته اند ماهیت و مرزبندی طبقاتی مبارزه ی سیاسی را بر علیه رژیم در میان توده های جا 

در شرایط کنونی ضروری است قشرهای معترض جامعه را از خطرات قوم گرایی و گرایش های نازای . بیاندازند

بازاری  -گونگی نبرد طبقاتی برای درهم شکستن رژیم آخوندی تجزیه طلبانه آگاه ساخته و آنها را نسبت به چرایی و چ

آنگونه از روشنگری که منجر به ایجاد آگاهی طبقاتی و تشخیص های درست خود . جمهوری اسالمی روشن سازیم

 .جوش در میان توده های محروم جامعه شود
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 "وبالگ جمهور"، 5882فروردین  58

 ابطحیبهاانه ای به نام 
 

منسوب به ابطحی معاون سابق  بخشنامه ایدر هفته ی گذشته ایمیلی دریافت نمودم که در آن ادعاهایی در مورد 
دستور العملی در مورد  نیز آنرا تکذیب نمود ابطحیدر این بخشنامه ی جعلی که .پارلمانی و حقوقی خاتمی شده بود

 .تغییر بافت جمعیتی خوزستان و کوچ اجباری عربهای خوزستان را خواستار شده بود
 

در این بین . این نامه که در سطح گسترده ای در اهواز تکثیر شد موجبات اعتراض همشهریهای عرب را فراهم آورد
بطوری که روز جمعه شب صدای تیر .رکت اعتراضی سمت و سوی دیگری به خود گرفت و به خشونت گراییدح

به  -... شلنگ آباد ، آخر آسفالت ، کمپلو و -اندازی برای ساعاتی در مناطق مختلف شهر بالخص مناطق عرب نشین 
 .نفر شنیده شد 51نفر و زخمی شدن بیش از  ۶ در مورد کشته شدن حداقل شایعاتیگوش رسید در این میان 

 
-بلوار گلستان و روبروی دانشگاه چمران -میدان دانشگاه  به شب 50:80حدود ساعت  - 82فروردین55شنبه -دیشب 

 . که کانون اصلی درگیریها بود رفتم  
به بستن بلوار گلستان و اشغال میدان دانشگاه و جاده ارتباطی  عرب مسلح به سالحهای گرم و سردعده ای از جوانان 

 .به پل پنجم دست زدند که به دخالت نیروهای انتظامی و بسیجی برای بر قراری ارامش منجر شد
 

اندازی بسوی مامورین آشوبگران که بعضا با سنگ و آجر به حمله به نیروهای انتظامی می پرداختند اقدام به تیر 
در گیریهایی که حدودا تا ساعتهای میانی .نمودند که با پاسخ نیروهای امنیتی مواجه شد و در گیریها به اوج خود رسید

. نیمه شب یکشنبه نیز ادامه داشت و صدای تبادل آتش آشوبگران و نیروهای امنیتی به طور متناوب به گوش می رسید
 .درگیری احتمال افزایش کشته شدگان و زخمی ها بسیار زیاد خواهد بودکه با توجه به حجم گسترده 

 
 .لباس شخصی قابل توجه بود در میان حضور نیروهای مسلح

 
جوان مسلح را حمل می کرد وارد معرکه شد و اقدام به موضع گیری و پاسخ  ٨۱یک وانت پالک شخصی که بیش از 

اینگونه تبادل اتش را تنها در زمان .بر بسیجی بودنشان حکایت داشت ظاهر این نیروها.دادن به اتش آشوبگران کردند
 .جنگ و صحنه های مربوط به فلسطین به خاطر دارم

 
به چندین اتومبیل نیز خسارت .خیابان مملو از آجر و شیشه های شکسته و آثار باقی مانده از آتش زدن الستیک بود

 .وارد شده بود و در بعضی آثار گلوله وجود داشت
 

شاهد عینی از . مسدود شده بود خیابانهای منتهی به کمپلو ،لشکر آباد توسط نیروهای انتظامی و لباس شخصیهای مسلح
مردم در تالش برای فرار از معرکه ی .نفر در میدان دانشگاه و انتقال به بیمارستان خبر داد ٨۱زخمی شدن بیش از 

 .درگیری بودند
 

هوایی تالش می کردند به تجمع آشوبگران خاتمه دهند ولی با آتش طرف مقابل  با شلیک تیرهای مامورین انتظامی
 .امکان هر گونه عکس برداری و یا توقف طوالنی در مکانهای آشوب زده وجود نداشت.روبرو شدند

 
جزایری امام جمعه اهواز ...دیروز بارها تلویزیون محلی اقدام به پخش سخنان سودانی نماینده عرب اهواز و آیت ا

شبکه ی خبری الجزیره نیز با  ام شنیده .مردم عرب را به آرامش و پرهیز از جنجال دعوت می کردند نمود که در آن
 .و جهت دار به این آشوبها دامن زده است خبرهای تحریک کنندهانتشار 

 
که ظاهرا وهابی و جدایی طلب  -به نظر می رسد نامه ی منسوب به ابطحی تنها بهانه ای باشد برای برخی اعراب 

 .ش می کنند تا زمینه ی کوچ غیرعربها را فراهم و اختالفات قومی را دامن بزنندکه با ایجاد فضایی ناآرام تال -هستند 
 

شاید بی توجهی مسوالن به رفاه عمومی ، عقب ماندگی فرهنگی قومیت عرب خوزستان که زمینه ی سو استفاده را 
فراهم می آورد ، بیکاری مفرد جوانان جویای کار، توسعه نیافتگی و عدم وجود برنامه ی روشن برای پیشرفت استان 

ت فوالد و سدهای بسیار، عدم تاثیر رشد اقتصادی و عالرغم وجود منابع غنی نفتی و زمینهای کشاورزی و کارخانجا

http://www.durna.info/xozistan.htm
http://www.webneveshteha.com/weblog/?id=1379981429
http://mag.gooya.com/politics/archives/027091.php
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/5BBF33C0-DAB8-45C3-B690-EC0F2BB70FFC.htm
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و غیر  -طرحهای افتتاحی در وضعیت معیشت مردم نسبت به دیگر استانها و عدم تاثیر گذاری رجال سیاسی عرب 
 .در بهبود وضعیت این قومیت محروم از دالیل ریشه ای و زمینه ساز این آشوبها باشد -عرب 

 
یت و امکانات کافی و سختگیری های بسیار غیر معمول در مورد مسائل اجتماعی ، الزم به ذکر است عدم وجود امن

بالخص  -بی کفایتی مدیران استان و اختالف زیرساختها و خدمات عمومی بسیار خوزستان با دیگر استانهای کشور
عربها ، لرها  -ستان از عمده دالیل نارضایتی عموم مردم خوز -اصفهان ، فارس ، کرمان، یزد ، آذربایجان و تهران 

 .می باشد -و دگر قومیتها
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 ، ایرنا5882فروردین  58یكشنبه 

 گالیه كرد" تكذیب دیرهنگام یك نامه مجعول"نماینده اهواز از 

 شب موجب كه انتشار آن جمعه" تكذیب دیر هنگام یك نامه مجعول" نماینده مردم اهواز در مجلس شوراي اسالمي از 

 .كرد ها در این شهر شد، گالیه  برخي ناآرامي

هایي در  شب موجب ناآرامي مشاور رییس جمهوري، جمعه" محمدعلي ابطحي " انتشار یك نامه جعلي منسوب به 

 .نشین اهواز مركز استان خوزستان شد برخي مناطق عرب

 :اي را تكذیب و آورده است نامه ابطحي در پایگاه اینترنتي خود نگارش چنین

شود كه تصمیمي این چنیني حتي اگر به تایید نیز رسیده باشد ، در ایران قابل اجرا  هر كس آن را بخواند متوجه مي

 .نیست

 .ام كه دستوري براي تغییر جمعیت صادر كنم من هیچگاه چنین اختیاري نداشته:وي افزوده است

نبود برخورد " نشست علني مجلس، با ابراز گله از روز یكشنبه در نطق پیش از دستور خود در " سید احمد موسوي  "

آقاي : از رییس جمهوري پرسید" از سوي استانداري و معاون حقوقي رییس جمهوري قبل از وقوع حوادث اهواز  قاطع

خاتمي یك هفته قبل از وقوع حادثه، معاون حقوقي شما واستاندار را با خبر كردم و اهمیت موضوع نامه و فتنه دشمن 

 .وشزد كردم ، چرا اقدام شایسته انجام ندادیدرا گ

استاندار " فتح اله معین " قبل حضوري و تلفني از  براي اینكه جلوي این فتنه مرموزگرفته شود،از یك هفته: وي گفت

ایران مركز  استاني صداوسیماي جمهوري اسالمي استان خوزستان خواستار تكذیب این نامه از طریق شبكه

اسفانه مصاحبه بعد از واقعه و روز جمعه انجام شد و كساني كه شنیدند ، گفتند كاش این مصاحبه اهوازشدم،اما مت

 .شد زودتر انجام مي

معاون حقوقي و پارلماني رییس جمهوري نیز تماس گرفتم و توجه به این امر را " مجید انصاري " با : موسوي افزود 

ر اختیار آنان گذاشتم وانتظار برخورد و تدبیر امر را داشتم ، اما گوشزد كردم ، آدرس سایت و نامه را خواستند كه د

 .تاكنون اقدامات ایشان به من منعكس نشده است

با : عضو كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس در ادامه تشریح اقدامات خود در این زمینه تصریح كرد 

را به دفتر آقاي وزیر منعكس كردم و خواستار صدور وزارت اطالعات نیز موضوع را درمیان گذاشتم و نامه كذایي 

 .نامه و اتخاذ موضع صریح و صحیح به وسیله اداره اطالعات استان خوزستان شدم تكذیب

به ریاست مجلس در جلسه هیات رییسه نیز روز جمعه تلفني وقایع اتفاق افتاده را اطالع دادم و : وي ادامه داد

 .یري از تكرار امور را نمودمدرخواست مساعدت از ایشان و جلوگ

توانستند قضیه را آرام كنند و نكردند و  مقصران و كساني كه مي" نماینده مردم اهواز از رییس جمهوري خواست تا با 

ریزي شده با احساسات مردم بازي و عواطف لطیف  مسببان امر برخورد شفاف و قاطع داشته باشد و نگذارد برنامه

 ".دار شود آنان جریحه

موسوي از رییس جمهوري خواست كه هیاتي به استان اعزام شود و آنچه اتفاق افتاده است را به رییس جمهوري 

 .گزارش دهند

كند ، به  كرد، با تدبیري كه رییس جمهوري اتخاذ مي مجلس ابراز امیدواري و سیاست خارجي عضو كمیسیون امنیت ملي

 .صورت كارشناسانه اقدامات مقتضي به عمل آید
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اي جعلي كه با آرم و سربرگ دفتر ریاست جمهوري ، با امضاي سید  نامه: ي در بخش دیگري از سخنانش تاكیدكردو

و با رونوشت به چند وزارتخانه در سطح شهرستان  ۷۷  مورخ دوم مرداد ماه  ٨٨/ ٦۷۶١  محمد علي ابطحي با شماره 

عقلي نسبت به مردم غیور، محترم و وفادار عرب  ر بيشد ، مضمون آن مملو از حقد و كینه و مبتني ب اهواز توزیع

 .استان خوزستان است

 

دین و  مردم عرب شیعه خوزستان در واقعه معروف جهاد، مسلماني و وفاداري به"نماینده مردم اهواز با تاكید به اینكه

آنان درسي  یس ایستادند و بهخالي در برابر استعمار انگل این مردم بادست:، گفت "اند اثبات رسانده مراجع دین را به

 .فراموش نشدني دادند

بدیل و حساس داشتند و به نظام  مردم عرب خوزستان درپیروزي انقالب اسالمي و استقرار آن نقش بي: موسوي افزود

 .ورزند اسالمي عشق مي

بود و مزار  جنگ تحمیلي بار سنگیني بردوش آنان: عضو كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس تصریح كرد 

نظیر و باشكوهشان از رهبر معظم انقالب نیز دال بر عشق آنان به والیت  از این واقعیت است ،استقبال بي شهدا حاكي

 .است

دشمن كورخوانده است كه بتواند از مردم شیعه عرب خوزستان سواستفاده كند، مردم : نماینده مردم اهواز اظهار داشت

 .دانند نظام هستند بلكه نظام را متعلق به خود ميشیعه عرب خوزستان نه تنهاحامي 

كردن حضور آنان  مردم باید بدانند نامه جعلي و بدون شك توطئه دشمن براي كمرنگ: وي خطاب به مردم اهواز گفت 

 .است  در انتخابات ریاست جمهوري بوده

داندن شرایط به وضعیت عادي شان براي حفظ آرامش و برگر موسوي از موكالن خود خواست تا به نصیحت نماینده

گوش فرا داده و در انتخابات ریاست جمهوري برخالف توطئه دشمن با حضوري پرشكوه حاضر شوند و جوابي 

 .فراموش نشدني به دشمنان بدهند

هاي موجود از مناطق این شهر و در نظر گرفتن اعتبارات ویژه  نماینده مردم اهواز همچنین خواستار رفع محرومیت

 .فع مشكل بیكاري مردم اهواز شدبراي ر
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 اخبار روز و دیگر سایت های فارسی زبان ٨٣١۴فروردین  ٦۲

 غالمرضا بقایی

 تاملی بر رخداد های اخیر دراهواز 
 !یک نامه و امواجی از آشوب و انفجار؟

 
 

خواسته در خوزستان، ی حکومت " تغییرات جمعیتی"، به راست یا ناراست، و با مضمون "محرمانه"ای " نامه"
در گستره ای به بزرگی ی شهرهای جنوبی ی میهن مان، خاصه مناطقی که هم میهنان عرب زبان ما زندگی می 

رسانه های گروهی ی کشورهای عربی در همسایگی ی ایران، به گونه ای موذیانه . کنند، پخش و توزیع می شود
 .و گسترده تر آن را بازتاب می دهند

 

ولی جرقه به انبار خشک و خاموش سالیان . امضای یک مقام سابق حکومت اسالمی، تکذیب می شود با" نامه"آن 
امنیتی ها و پاسداران . می رسد، و دیری نمی گذرد که امواج اعتراض و آشوب هر کوی و برزن را در می نورد

تش می گشایند، و گمان دارند که سراسر مسلح هم بیکار نمی نشینند، خیابانها را قرق می کنند، بر مردم بی دفاع آ
 !می تواند سر بر آستان آرامش بگذارد" ولی فقیه"با چنین سرکوب گری های عریان، باز 

 
پس به تدارک انتقام جویی ! وزیدن گرفته ست" انقالب"در این میانه، برخی پایکوبان و دست افشان، که توفان قهر 

برخی اما با درد و دریغ، و حیران و نگران، ! ، دل مشغول اند"درختان سرگذر خیابان"و " تیرهای چراغ برق"و 
 !از خود می پرسند که چنین رخداد ها، چه فرجام و سرانجامی ببار می آورد؟

 
آیا این صداهای پر از عصبیت ! ی کذایی ست؟" نامه"اما آیا براستی همه چیز، و همه ی این خشم و عصیان از آن 

در خیابانهای اهواز، زنگهای خطر جدی را پژواک نمی دهد؟ آیا این صداها، " اناشغال عربست"و گمراه کننده ی 
 فریاد رنج و محنت زحمتکشان و ستم کشان این سامان نیست که این گونه به ناگزیر سر برآورده ست؟

 

 آیا این حادثه یک بار دیگر نشان نمی دهد که سرکوب گران هار حکومت دینی و صاحبان سرمایه ی جهانی در
یک جا به هم رسیده اند، و با توافقی ناگفته و نانوشته، می خواهند جنبش روی به اعتالی دموکراسی خواهی در 
سراسر ایران را به انحراف و تجزیه بکشانند؟ تا بار دیگر فرصت بیابند تا با دست بازتر و خشن تر و ددمنشانه 

 تر، جنبش های تحول خواهانه ی میهن مان را درهم بکوبند؟

 
آن چه که این روزها در اهواز می گذرد، یا در چشم اندازهای احتمالی ی دور و نزدیک در سایر مناطق مرزی ی 

کشورمان پیش خواهد آمد، حاصل خشم فرو خورده ی سرکوب سالیان در حکومت فاشیستی ی اسالمی در میهن 
ملی و قومی ی ملیت های ایرانی  ماست؛ محصول تلخ و نازای به هیچ گرفتن خواسته های انسانی ی گروه های

 .در چهارگوشه ی میهن مان از کردستان و بلوچستان گرفته تا ترکمن صحرا و آذربایجان و خوزستان

 
همه ی آنانی که در بیست و شش ساله ی گذشته، تنها راه پاسخ گویی به مطالبات به حق قومی و ملی را در برپایی 

ق جستند و عمل کردند، مسبب این رخداد های خطرناک در اکنون و آینده ی پادگانها و هجوم نظامی در این مناط
همه ی آنان که پس از بیست و شش سال خانه خرابی و . اند، و مسئول آن حوادث تلخ و پیامدهای ناخواسته ی آن

خفه کردن هر صدای متفاوت هنوز تاب تحمل انتشار یک روزنامه ی کردی و ترکی و عربی و نظایر انها را 
همه ی کاربدستان حکومتی، که بر سر . ندارند و می خواهند با مشت آهنین، این صداهای روشنگر را خاموش کنند

راه کوشندگان ملی و ترقیخواه خلق های ایران که وظیفه ی هدایت دمکراتیک جنبش های بومی و ملی برای 
ی می کنند، و بدست خود، شورش های کور استقرار حاکمیتی مردم باور را آگاهانه بر دوش گرفته اند، سنگ انداز

 .را دامن می زنند

 
از سوی دیگر، تجربه ی سالهای اخیر در پاره ای از مناطق جهان بخوبی نشان داده است که علیرغم خواست های 

انسانی و باورهای خردمندانه ی کوشندگان اقلیت های ملی و قومی در این یا آن سرزمین، این جهانخواران در 
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شسته اند، که به پاره پاره کردن جنبش های اصیل و ترقیخواه برای دست یابی به دمکراسی و حاکمیت ملی، کمین ن
بدون تردید، اینان بر زمینه ی . ترفند و توطئه می کنند تا از روند همگانی و سزاوار رهایی ی ملی جلو بگیرند

، سرمایه گذاری می کنند و بر امواج بی نارضایی و نفرت عمومی از حاکمان مستبد و خودکامه و تمامیت گرا
 .شکل و شمایل تحرکات انحرافی، سوار می شوند و سود خویش می جویند

 
استبداد دینی بشدت با بحران های مرگ . امروز میهن ما روزگار سخت و سرنوشت سازی را در حال تجربه ست

مرگ و زوال محتوم خویش به تاخیر درعین حال، خود بحران می زاید و خلق می کند تا . و زندگی درگیرست
ولی برهیچ کس پوشیده نیست که خودکامگان دینی ی حاکم همچون همه ی اسالف انسان ستیزشان، . بیاندازد

پروایی ندارند که در واپسین روزهای حیات سیاه خود، ایران را به ورطه ی نابودی ی کامل ببرند تا بلکه میراث 
 .شوم شان به فراموشی بسپارند

 
ز طرف دیگر، نومحافظه کاران حاکم در امریکا و همتایان غربی ی آن نیز، از زمانی که دریافته اند، ایران، ا

عراق یا افغانستان نیست و نمی توانند با تهدید قهر و هجوم نظامی با حاکمان اسالمی به توافق و سازش های 
مرج و دست آخر، دست یابی به مطامع سود  غارت گرانه ی خود دست بیازند، ازهیچ ترفندی برای ایجاد هرج و

 .جویانه ی خود کوتاهی نمی کنند

 
آشکارست که تنها راه خردمندانه برای جلوگیری از افتادن به دامان این تحرکات فتنه انگیز از سویی، و تشدید 

ی ی همه ی اعمال فشار و رو در رویی ی هوشمندانه با فاشیزم مذهبی ی حاکم در کشورمان، همراهی و هم سوی
جنبش های اعتراضی در اشکال مقاومت مدنی، فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی ست با مجموعه ی جناح های حاکم 

 .درجمهوری اسالمی که جز به حفظ قدرت و ثروت بادآورده به چیزی نمی اندیشند

 
روی قدرتمند خویش، و این مقاومت و پایداری ی انسانی آن گاه می تواند به سر منزل مقصود برسد که تنها بر نی

کارمایه ها و کارپایه های ملی و دمکراتیک اندیشمندان خویش تکیه کند، و نه بر اهرم های ساختگی ازجانب 
 .دولت هایی که هیچ قرابتی با منافع ملی ی ما ندارند

 
خودکامه گان صد البته دراین چالش سرنوشت ساز، افکار عمومی ی قدرتمند جهانی ست که برای به زیر کشاندن 

 .دینی در کنارملت ما ابستاده ست، و همواره و همیشه تنها باید یاری و همدلی ی انان را طلب کنیم

 
نه آن افراط گرایان بومی که بیهوده و یک سویه بر طبل ناسیونالیزم کور پارسی می کوبند، و هر تالش انسانی ی 

تجزیه "یابی ی به حداقل مطالبات خویش را با  گروههای هم میهن کرد و ترک و عرب و بلوچ ما برای دست
یکسان می انگارند و خواسته یا ناخواسته در کنار سرکوب گران دینی می ایستند، و نه اندک شمار کسانی " طلبی

از همین گروههای ملی و قومی که راه رهایی را در همسویی با قدرت های بیگانه جستجو می کنند و به گمراهی 
 .چ یک مبشر و راه گشای احقاق حقوق پایمال شده ی ملت ما نیستنددر می غلتند، هی

 
تنها طریق رهایی ی ملی، استقرار حاکمیتی دمکراتیک، تمرکز زدا، و فدراتیو که حافظ حقوق مدنی و ملی و 
این . برابر همه ی شهروندان ست، می تواند پاسخ گوی مشکالت و مطالباتی باشد که سالهاست بر زمین مانده ست

نیزخود میسر نیست مگر همبستگی و پیوند آگاهانه ی مجموعه ی جنبش های قدرتمند اجتماعی به هدف به 
 .زیرکشاندن استبداد دینی درکشورمان

 
بخاطر داشته باشیم لهیب سرکش قوم پرستی های افراط گرایانه تنها با هیمه ی ویرانگر دشمنان آزادی و دمکراسی 

می، و چه در پشت مرزهاست که گر می گیرد، می سوزد و می سوزاند، و خانه در ایران، چه درون حاکمان اسال
 .خراب مان می کند

 
نه تبهکاری همچون احمد جنتی و هم پالکی های او که این روزها بار دیگر ازاعدام و سرکوب و کشتار می گویند، 

زمین را با پرچسب تجزیه طلبی  و می پندارند که می توانند کوشش های روشنگرانه ی کوشندگان خلق های ایران
به سکوت بکشانند، و نه فیل هوا کردن رسانه های جمعی ی برخی کشورهای عربی در همسایگی ی ما که آتش 

 .هیچ کدام اینان، به سعادت و بهروزی ی ما و پایداری و سرافرازی ی میهن ما باوری ندارند. بیار معرکه شده اند
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گروههای قومی و ملی ی ماست که همچنان با تالش های صبورانه اما  بر روشن اندیشان و فرهنگ سازان

اثرگذار خویش، و هوشیار و آگاه بر ترفند و توطئه های جاری برای به انحراف کشاندن جنبش های اعتراضی و 
 مردمی، پل های پیوند همبستگی ی ملی برای پایان دادن به حیات سیاه رژیم اسالمی را فراهم آورده، در میان

همزبانان رنج دیده و سرکوب شده ی خود، مبشراین پیام نخستین و آخرین باشند که تنها با خیزش های خردمندانه 
و مدنی ست که می توانند سرنوشت واقعی و سزاوار خود در ایران دمکراتیک فردا و فارغ از هر گونه ستم ملی 

 . و مذهبی را رقم بزنند

 
 استرالیا -سیدنی
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 ...، وبسایت ایران امروز و5882فروردین  85

 

 مزدک بامدادان

 

 نگاهی به تنشهای قومی روزهای گذشته

 ...کابوس فروپاشی جان می گیرد

 
های گذشته در ایران رخ داده است، بیش از هرچیز نشانگر آنست که سردمداران جمهوری  آنچه که در روزها و هفته

بر سریر فرمانروائی، کیان کشوری با فرهنگ و شهرآئینی هزاران ساله را در چشم  اند برای ماندن اسالمی آماده
ارزد، هیچ تردیدی  کاران به پشیزی نیز نمی گناه ایران در نزد این بزه در اینکه جان مردم بی. زدنی برباد دهند بهم

ل فرمانروائی بیشتر از کشاندن فروشان برای چند سا دهد ولی، نشانگر آن است که دین نیست، آنچه که اکنون رخ می
 .ایران به مرزهای نابودی هیچ پروائی ندارند

 
ای در اینترنت پخش شد که بر پایه آن  نخست آئین نامه: توان گذشت از کنار رخدادهای یکی دو هفته گذشته بسادگی نمی

چند روز پس از آن از آذربایجان باید تنها به زبان فارسی باشد، ... نام شهرها و روستاها، خیابانها، فروشگاهها و 
های دریاچه  باختری گزارش رسید، که اداره آموزش و پرورش این استان بدنبال جایگزینی نامهای ترکی جزیره

ای با نام ابطحی در اینترنت و در  ارومیه با نامهای فارسی است، هنوز هیاهوی این گزارش نخوابیده بود که ابالغیه
ها از خوزستان و جایگزین کردن آنان با  پخش گردید که در آن سخن از کوچاندن عرب زبانان خوزستان میان عرب

 .رفت کوچندگان فارس می

 

های آنان  توان گفتمان نوینی را در برنامه از سوی دیگر در همان نگاه نخست به سخنان نامزدان ریاست جمهوری می
ه دو دهه و نیم برای ایرانیان هیچ کیستی دیگری جز گویا معین و کروبی و همانندگانشان ک! ها حقوق قومیت: دید

چاک ولی فقیه  اند که در ایران، گذشته از شیعیان سینه اند و دریافته نما شده شناختند، خواب نمی" شیعی -اسالمی"کیستی 
که معین در همین راستا است . گویند های دیگری سخن می های دیگری دارند و هم بزبان دیگرانی هم هستند که هم دین

گذارد و کروبی از سوئی  شتابد و در مسجد سنّیان، و در کنار مولوی عبدالحمید نماز می به سیستان و بلوچستان می
و از دیگر سو در دیداری با « شود ها و اقوام بهتر مى در صورت پیروزى در انتخابات وضع خانم»زند که  الف می

 .کند دل آنان را بخود نرم کند اقوام تالش میگرا در خانه "پان"های تندرو و نژادپرست  چهره

 

های استانی به دنبال حفظ و صیانت از اقوام ایرانی بودیم و بیشترین  در توسعه شبکه»گوید  الریجانی در مراغه می
و سپس به « .ظرفیت را برای احیای فرهنگ، هنر، موسیقی و گویش اقوام ایرانی از جمله آذری زبانها ایجاد کردیم

ها و  فت شدید خود با روی کارآمدن مسئولین غیربومی در استانبر مخال»شتابد تا  مذهبان گنبد کاووس می دیدار سّنی
 . کند« های کشور تأکید شهرستان

 
نخست آنکه جایگزینی نژادی و . گردد ای برخوردار می ای که بنام ابطحی شناخته شد، از جایگاه ویژه در این میان نامه

دوم آنکه این نامه در آستانه بیستم آپریل . فرهنگی از سوی هر کس که روی بگیرد، کاری ناپاک و ناشایست است
هشتادمین سالگرد اشغال سرزمینهای األحواز "ها سالروز  عربیست خواهان و پان پخش شد و این روز را جدائی

 .دانند می" توسط نیروهای ایرانی( عربستان)

 

مه و یا دست کم دروغ خواندن یابی و جلوگیری از پخش این نا سوم آنکه نهادهای امنیتی رژیم هیچ تالشی برای ریشه
های عربی و بیش از همه  رسانه. ای بسنده کرد آن بکار نبردند و تنها این ابطحی بود که به یک تکذیب بسیار رویه

الجزیره نیز چندان در این آتش دمیدند که آن شد که شد، شورشی کور و ویرانگر درگرفت و بیگناهانی چند بر خاک 
 . افتادند

 
توان برای آن پنداشت و تنها بازنده آن ایرانیان  ای در ایران آغاز شده که چهار برنده گوناگون می یچیدهبازی بسیار پ

 :چهار نیرو، با چهار اندیشه و هدف گوناگون بدنبال آنند که در پایان این بازی تنها برنده آن باشند. پاکنهاد خواهند بود
 
های خود نیازمند تنش است و اکنون که هم جنبش زنان و  کاری بزهها و  بخش سرکوبگر رژیم برای توجیه دژخوئی. ٨

ذوب . بندی اجتماعی دیگری رفت زائی ندارند، باید به سراغ گروه اند و توان تنش هم جنبش دانشجوئی سرکوب شده
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روند،  ی میهای قوم ام با آغوش باز به پیشواز تنش های پیشین خود نیز آورده شدگان در والیت همانگونه که در نوشته
دانند که برای سرکوب هرچه  شناسند و می چرا که ترس بزرگ مردم ایران از جنگ درونی و برادرکشی را بخوبی می

( محسن رضائی" )بازتاب"بیهوده نیست که تارنمای . نخواهند داشت" طلبی تجزیه"بیشتر هیچ محملی بهتر از مبارزه با 
 .بیار و آتش افروز این درگیریها است دمد و خود هیزم در تنور همه این تنشها می

 

ایجاد فضای : دارند گرایان برمی گیرند، پرده از هدف والیت رخدادهای این هفته هنگامی که کنار سخنان جنتی جای می
های  نظامی در سرتاسر ایران برای بکارگرفتن همه توان نهادهای سرکوب و بخون کشیدن همه جنبش -پلیسی

در اعتراض به رژیمهای سرکوبگر از خود " خواه جدائی"باید دانست که جهانیان با شنیدن واژه این را نیز . اعتراضی
 .دهند خویشتنداری نشان می

 
های بزرگی دست یافتند، پس از  اصالح طلبان که در انتخابات گذشته با به میدان کشیدن زنان و جوانان به پیروزی. ٦

توان فریب  نزد این دو گروه بزرگ اجتماعی باز شده و اینان را دوباره نمیشان در  انتخابات شوراها دریافتند که مشت
اگر خاتمی همه توان خود را . ای برخوردار باشند های دیگری بود که از پتانسیل گسترده بایست بدنبال گروه پس می. داد

، معین و کروبی بدنبال بسیج بر سر بسیج زنان و جوانان گذاشت و توانست بیست میلیون ایرانی را با خود همراه کند
کنند، تا  را بازی می" پلیس خوب"نامند و در این میان نقش  می" قومیت"و یا " اقلیت"را   کسانی هستند که خود آنان

اند، به اینان پناه بیاورند، و اگرنه وزیر پیشین  گرایان رمیده کسانی که از سرکوب همه جانبه فرهنگی و سیاسی والیت
 !کجا و شانه به شانه یک سّنی بلوچ نماز گزاردن کجا؟کابینه خاتمی 

 
آنچه که در روزهای گذشته . پندارند چون این بازی می پانگرایان سومین نیرویی هستند که خود را پیشاپیش برنده بی. ٣

رب و از ع)خواهان و نژادپرستان  در خوزستان رخ داده است، همچون آب گوارائی از گلوی تشنه به قدرت همه جدائی
کند  تر می زبانان خوزستان، گودال میان مردم و حاکمیت را ژرف از سوئی کشته شدن عرب. رود پائین می( غیر عرب

گیرد به تندآب کینه نژادی بر ضد  و رودخانه خشمی را که از نابرابری فرهنگی، سیاسی و اقتصادی سرچشمه می
، و از سوی دیگر همین سازمانها (ی دیگر خلقهای ایرانندکه بنا به گفته اینان دشمنان اصل)کند  ها بدل می فارس

. توانند با نشان دادن تأثیر خود بر روی جنبشهای مردمی به جهانیان، در آینده ایران سهم بیشتری را خواهان شوند می
بینند  وی میجدائی خواهان با نگاه به رویدادهای دو دهه گذشته، ایران را در شرایطی مانند شرایط سالهای پایانی شور

کنند تا  و خود را نیز چون سران جمهوریهای این کشور چند ملیتی، و شبها را با خواب خوش فروپاشی ایران بسر می
در پس همه این ساده انگاریهای کودکانه ولی گرایش . ببینند" آقایفها"و " رحمانفها"و " علیفها"خود را در جایگاه 

 .دکن نژادپرستانه نیرومندی خودنمائی می
 
همانگونه که پیشتر نوشتم آریل شارون . ها هستند ها و اسرائیلی نامزد چهارم برندگان این بازی ناپاک آمریکائی. ٤

ها نیز که چندین دهه دوستان نزدیک  بزرگ است و امریکائی" زیادی"بارها گفته است که ایران بدون بمب اتمی هم 
درست مانند معین و کروبی و )یران داشتند، بیکباره و ناگهان ایران بودند و بیش از پنجاه هزار کارشناس در ا

اند که ایران کشوری چند فرهنگی و چند زبانی است و همان کشوری که دست شاه را در سرکوب  دریافته( الریجانی
مروز فرهنگی و زبانی بخش بزرگی از مردم ایران از ُکرد و آذربایجانی گرفته تا بلوچ و ترکمن باز گذاشته بود، ا

فاکتور دیگری که راه به »: گوید می" یرواند آبراهامیان"جان سخن را ! خواهد بیاری این سرکوب شدگان بشتابد می
کنند که بیشتر عالقه  هایی در ایران همکاری می کاران در واقع با گروه ها باز کرده است اینکه این نو محافظه روزنامه

 .به تجزیه ایران به مناطق ملی دارند

 

در گذشته . امریکا بطور سنتی از حاکمیت ایران حمایت کرده است. ن در واقع پدیده جدیدی در سیاست امریکا استای
ولی در . اند اند که سعی در شکستن ایران به قسمتهای کوچکتری داشته در واقع کشورهای دیگری همچون روسیه بوده

ی نزدیک باکارگردانان واشنگتن ، اشکارا دم از وجود اند که در همکار کاران بوده سال گذشته این نو محافظه ٨١
البته اگر . زنند ای چون عربها، بلوچهاو کردها و اینکه این اقلیتها احتیاج دارند که استقالل داشته باشند می اقلیتهای عمده

ی نخواهد کشوری به نام ایران وجود خارج[ دیگر]قسمتهای مختلف ایران حق حاکمیت مستقل خود را داشته باشند 
کنند ایاالت متحده خواستار سالمت  پرست که فکر می بنابراین ایرانیهای مترقی و یا ناسیونالیست و یا وطن. داشت

 «.کنند کاران چه می ایران است باید با دقت بیشتری نگاه کنند و ببینند که نو محافظه
 

و بوی قومی داشته باشد، غریو شادی و سرور این نکته را نیز باید افزود که پس از هرگونه تنش و شورشی که رنگ 
باید این ننگ و نفرین همیشگی را به جان . خیزد از خانه همسایگان ما، بویژه همسایگان عربمان به آسمان بر می

کشد و با کمترین  بخریم که شهروندان کشوری هستیم که خرده کشوَرکی چون قطر نیز برای آن شاخ و شانه می
مان ایران شیر زخمی و در زنجیری را  سرزمین. زند وب و ویرانگری در شهرهای آن دامن میای به آتش آش هزینه
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 .بینند ها نیز در خود یارای رویارویی با او را می ماند که کفتارها و کرکس می
 

پدیده  گرائی به یک نکته دیگر را نیز باید در اینجا باز کرد و آن هم نگاه هواداران مردمساالری، حقوق بشر و گیتی
خود این پدیده . تواند جدائی خواهی را یک گناه بداند اگر کسی به این هر سه پایبند باشد، دیگر نمی. خواهی است جدائی

. باز شناخت( خواهی جدائی)را از ( حق جدائی)به گمان من باید . توان بررسی کرد های گوناگونی می را ولی از نگرگاه
من همانگونه که حق طالق . توان با حق طالق یکسان گرفت نیم، حق جدائی را میاگر مردم ایران را یک خانواده بدا

شمارم، حق جدائی را نیز برای هرکدام از  را در زندگی زناشوئی هم برای زن و هم برای مرد محترم می
اید گفت که به ولی این نکته را نیز ب. شناسم برسمیت می( دینی، نژادی، فرهنگی و زبانی)های مردمی ایران  گروهبندی

همان اندازه که هواداری از حق برابر طالق نشانگر آزاداندیشی یک تالشگر اجتماعی است، اگر کسی براه افتد و بنام 
هایشان فرابخواند، تنها و  های یک کشور را به جدائی از هم و برهم زدن خانواده مبارزه برای حقوق زنان همه زوج
ساالر ِ آزاد، برای  گرای مردم پس باید حق جدائی را در یک ایران گیتی! شته استتنها دیوانگی خود را به نمایش گذا

رأی " یک"های آن برسمیت شناخت، ولی پیش از آن باید ایرانی ساخت که در آن هر کس تنها دارای  تک تک خلق
 .باشد و ارزش آن را نیز بشناسد

 

خش از کشور به جدائی از آن رأی دادند، باید از این حق در چنین سرزمینی باید پذیرفت که اگر بیشینه مردمان یک ب
توان کلیه، چشم و دیگر اندام کسان را به بهائی اندک خرید، خریدن  برخوردار باشند، واگر نه در ایران امروز که می

بلندی و خواهی اگر بر پایه و نگرگاه حقوق بشر استوار شده باشد و به سر جدائی! رأی از آب خوردن نیز آسانتر است
ولی . ای نیکو است و باید از آن پشتیبانی کرد اند، پدیده آسایش مردمی بیانجامد که خود خواسته از یکدیگر جدا شده

های پنداربافانه کینه نژادی را بپرورد و بدنبال سرکوب و نابودی بخشی از مردم این  سازی همین پدیده اگر با دشمن
رگ و براه افتادن رودهای خون و نابودی دارائیهای مادی و فرهنگی نخواهد سرزمین باشد، دستآوردی جز ویرانی و م

 .داشت و بر هر آزادیخواهی است که با همه توان خود با آن بجنگد
 

بهر روی و با همه این سخنان، باید با همه توان خود به دفاع و پشتیبانی از حقوق شهروندی دستگیرشدگان و دیگر 
ن برخیزیم، رخدادها را پوشش دهیم و نگذاریم که حقوق انسانی بخشی از هم میهنانمان در قربانیان رخدادهای خوزستا

. اند، لگد مال شود فروشان و نژادپرستان دست در دست هم براه انداخته گیر و دار بازی ناپاک و ویرانگری که دین
خواهان نژادپرست و  های جدائی همراهی با این جنبش ولی از آنجا که جنبشی کور، ویرانگر و در راستای خواسته

 .فروشان سرکوبگر است، نادرست است دین
 

چهار روز دیگر بیست و چهارم آپریل، . خویشند" گرم کردن"بازی تازه آغاز شده است و بازیگران تازه در کار 
تار را در کلیسای های گذشته یاد این کش ها مانند سال ها بدست ارتش عثمانی است و ارمنی نودمین سالگرد کشتار ارمنی

که )ها که گویا دیگر از هواداری آشکارشان از کشور ترکیه  پان تورکیست. سرکیس مقدس تهران زنده خواهند داشت
بینند، از هم اکنون در کار تیز کردن  کنند و نیازی به پرده پوشی نمی شرم نیز نمی( هاست مورد اعتراض ارمنی

(. ٨)دانند تند، تا به جنگ آنچیزی بروند که خود آنرا یک دروغ تاریخی میهای خود هس شمشیرها و زین نهادن بر اسب
 .باید چشم براه ماند و دید پیوند شوم و ناپاک فاشیسم دینی و نژادپرستی کور اینبار چه دسته گلی به آب خواهد داد

 
 خداوند دروغ، دشمن و خشکسالی را از ایران زمین بدور دارد

 هشتادوچهارفروردین سی و یکم  
 مزدک بامدادان

بهانه پانترکیستها برای درگیری با ارمنیها این است که وزارت کشور به آنان اجازه برگزاری یادبود برای کشته . ٨
خواهد، زنده  به گمان من هر کسی باید آزاد باشد که یاد و داغ هر کشتار تاریخی را که می. دهد شدگان قره باغ را نمی

د کشتار مغول را، اصفهانیها یاد کشتار افغانها را، تبریزیها یاد کشتار ترکهای عثمانی را، تهرانیها و خراسانیها یا. کند
گذشته از اینکه نه رخدادهای . بمیها یاد کشتار ترکمانان قجر را و دست آخر همه مردم ایران یاد کشتارهای عرب را

می با مسائل ما ایرانیان ندارند، این دیگر ژرفنای بیخردی را قره باغ و نه کشتار ارمنیان بدست عثمانلوها ارتباط مستقی
از صدور اجازه برای ( وزارت کشور)دهد، که کسانی مراسم ارمنیها را بهم بریزند، چرا که کسان دیگری  نشان می

 ! کنند بزرگداشت یاد کشته شدگان قره باغ خود داری می
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 روزنامه ایران 5882اردیبهشت   5پنجشنبه 

 ز چند روز تشنج اهواز آرام شدپس ا

با استقرار نیروهاى بسیج، سپاه و انتظامى در اهواز، این شهر از بعدازظهر دیروز : گروه سیاسى ـ سید احمد نجفى 

« شلنگ آباد»این در حالى است كه صبح دیروزبه صورت پراكنده در برخى از نقاط اهواز از جمله محله . آرام شد

واقع در پشت منطقه كیانپارس اهواز نیز « سید خلف»همچنین سه شنبه شب در محله . ردندعده اى اقدام به تجمع ك

 .عده اى با آتش زدن الستیك و راه بندان، ناآرامى ایجاد كردند كه با حضور نیروهاى انتظامى این تجمع پایان یافت

ا هوشیارى نیروهاى انتظامى این از طرفى، عده اى نیز قصد آتش زدن انبار جهادنصر در این شهر را داشتند كه ب

در شهرك شیرین شهر واقع در اطراف اهواز نیز عده اى به تأسیسات شهرى حمله كردند و زیانهایى . مسأله خنثى شد

 .به تأسیسات برق این منطقه وارد كردند

 

 

با حضور در  در حالى كه على شمخانى، وزیر دفاع به عنوان نماینده جمهورى اسالمى در اهواز حضور یافت تا

صحنه ناآرامى هاى اخیر خوزستان به راهكارهاى الزم جهت بازگرداندن آرامش به این منطقه دست یابد، حلقه اى 

دیگر از تالشهاى یونسى و موسوى الرى وزیران اطالعات و كشور براى حل و فصل ماجراى ناآرامى هاى اهواز در 

 .تهران شكل گرفت

 

ست كه مجلس دیروز نیز همچون روزهاى گذشته شاهد بحث و جدل هاى سیاسى برسر این تالشها در حالى بوقوع پیو

چنانكه برخى نمایندگان بومى، اصرار بر مقصر جلوه دادن مراكز دولتى در حوادث داشتند و . عوامل ناآرامى ها بود

س جمهورى برآمد در همان حال رئیس مجلس در صدد پاسخ به سخنان مجید انصارى، معاون حقوقى و پارلمانى رئی

 .كه نوع برخورد برخى نمایندگان با حادثه را مورد انتقاد قرارداده بود

 

فضاى روز گذشته مجلس، تحت تأثیر اظهارات روز قبل مجید انصارى قرار داشت كه مجلسیان را از سیاسى كردن و 

 .بهره بردارى جناحى از حوادث اهواز شدیداً منع كرده بود

 

 دولتتصمیم ها و تدابیر  

در پى انتساب نامه جعلى به محمدعلى ابطحى و ناآرامى هایى كه به واسطه آن در خوزستان به وقوع پیوست، دولت 

على شمخانى، عضو عرب تبار كابینه خود را به خوزستان فرستاد تا از نزدیك با كانون بحران تماس داشته و ضمن 

منطقه به دلجویى از آسیب دیدگان و زدودن زمینه هاى تنش در دیدار با چهره پرنفوذ و گفت وگو با عناصر مؤثر 

 .اذهان عمومى مبادرت كند

 

ازسوى دولت جمهورى اسالمى به عنوان نماینده پیگیر در راستاى توجهى بود كه پیش از « شمخانى»انتخاب گزینه 
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تبار در توسعه كشور و بویژه در این سید محمد خاتمى با انتخاب وى به عنوان وزیر دفاع به تالشهاى ایرانیان عرب 

 .دوران دفاع از میهن اسالمى داشته بود

 

بنا به گفته منابع پارلمانى، قرار است وزراى اطالعات و كشور یكشنبه آینده با حضور در كمیسیون امنیت ملى و 

 .سیاست خارجى به سؤاالت نمایندگان در رابطه با این وقایع پاسخ دهند

و پشتیبانى نیروهاى مسلح در ادامه تالشهاى خود براى بررسى وقایع و ناآرامى هاى اخیر،  على شمخانى، وزیر دفاع

 .در نشست هایى با صاحب نظران عرب خوزستان در اهواز دیدار كرد

 

وزیر دفاع در آخرین نشست از این نوع به سابقه فداكارى اعراب خوزستان ایران در مقاطع مختلف تاریخى اشاره و 

عرب خوزستان در دفاع از انقالب، اسالم، روحانیت، سادات، شیعه و كشور داراى ویژگى هاى » : عنوان كرد

 « .برجسته، ممتاز و بى بدیلى است

نظام نسبت به مرزهاى خوزستان هیچ نگرانى » : شمخانى به جایگاه اعراب در نگاه مسؤوالن نظام اشاره و تأكید كرد

هسته مركزى نظام هیچ نوع محدودیتى براى رشد اعراب قائل . وزستان استندارد و این امر به دلیل حضور اعراب خ

 «.نیست و حدى براى پیشرفت ما در نظام هاى ادارى و نیروهاى نظامى وجود ندارد اال توانایى هاى خودمان

 

جرت كسى تصمیم نگرفته براى اعراب مشكل ایجاد كند، شهرك براى آنان بسازد و آنان را مها» : وى تأكید كرد

چه كسى مى گوید نظام جمهورى اسالمى در فكر زائل كردن زبان »: وى سپس زبان به گالیه گشود و گفت« .دهد

عربى است در حالى كه تدریس زبان عربى در ایران اجبارى است و اصالً یكى از اتهاماتى كه كانال هاى ماهواره اى 

 «.به جمهورى اسالمى مى زنند ترویج زبان عربى است

اعراب نه منافق دارند و نه ضد انقالب؛ اعراب خوزستان دست از شیعه گرى برنمى دارند و » : ى اضافه كردشمخان

 « .علیه حكومتى كه شیعه است تحرك نمى كنند

ما نمى گوییم مشكل وجود ندارد و كسى نباید از مشكالت سخن بگوید، بلكه روش بیان مشكالت نباید » : وى ادامه داد

در خوزستان در دوران جنگ تحمیلى سرمایه گذارى شایسته و مورد نیاز استان . یگانگان هلهله كنندطورى باشد كه ب

انجام نشد و بعد از جنگ هم گفتند این سرمایه گذارى چون در جایى بوده ادامه آن هم در همان جا باشد و این 

 «.محرومیت را به دنبال داشته است

 

ى داشته باشیم كه شرایط ناامن در استان، ایجاد و اعتمادى كه نظام جمهورى نباید رفتار» : شمخانى خاطرنشان كرد

 « .اسالمى ایران به اعراب خوزستان دارد را خدشه دار كند

وى كار ضربتى و كوتاه مدت براى حل مشكالت و كار ریشه اى درازمدت براى زدودن چهره فقر از خوزستان را 

 «.ول پیگیرى این مسأله را مى دهمق» : مورد تأكید قرار داد و عنوان كرد

 

اكثر »: على شمخانى وزیر دفاع روز گذشته از آزادى بازداشت شدگان حوادث اخیر از روز سه شنبه خبر داد و گفت
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 «.آزاد مى شوند( سه شنبه)بازداشت شدگان تا امروز 

زارت اطالعات عوامل و: در همین حال وزیر كشور اوضاع خوزستان را آرام و بدون مشكل توصیف كرد و گفت

 .دخیل در ماجراى خوزستان را بطور كامل شناسایى و آنان را روز گذشته بازداشت كرده است

سیدعبدالواحد موسوى الرى عصر دیروز پس از خروج از جلسه كمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس در 

ستگیر شدند و آنچه مسلم است جریان هاى ضد عوامل تأثیرگذار در این قضیه د: گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت

انقالب خارج از كشور و سایت هایى كه به تحریك قومیت ها مى پردازند منشأ اصلى ماجرا هستند و بخش قابل 

توجهى دستگیر شده اند و قطعاً از اظهارات و بازجویى هاى دستگیرشدگان مطالب و سرنخ هایى از این ماجرا به 

 .دست خواهدآمد

 

این نامه در خارج از كشور تهیه، تكثیر و : ر پاسخ به سؤال دیگرى در خصوص شناسایى منشأ انتشار نامه گفتوى د

در مناطق مختلف استان خوزستان توزیع شده و قاعدتاً توسط مجموعه اى انجام شده كه با جریان هاى خارج از كشور 

 .ارتباط دارند

نتخابات ریاست جمهورى را با هدف ایجاد مشكل در امر مشاركت رئیس شوراى امنیت كشور فضاسازى در آستانه ا

مسلماً بدخواهان نظام، عالقه اى به مشاركت مردم ندارند و حتماً در این مسأله شیطنت مى : عمومى عنوان كرد و گفت

 .كنند

ظیر آنچه در حسن روحانى دبیر شوراى عالى امنیت ملى نیز دیروز در گفت وگو با خبرنگاران پارلمانى حوادثى ن

 .خوزستان روى داد آن هم پس از یك نامه جعلى را نیازمند بررسى ومطالعات ریشه اى وعمیق دانست

 

اساس مسأله خوزستان این است كه یك سند جعلى موجب تحریك : وى پس از نشست غیرعلنى غیر رسمى مجلس گفت 

 .و بلوا در جمعى شده است 

ا دراین مسأله نقش داشتند كه وزارت اطالعات مسائل را دنبال مى كند تا عوامل البته برخى افراد و گروه ه: وى افزود

 .تحریك شناسایى شوند

نیز دراین « الجزیره»شبكه : دبیرشوراى عالى امنیت ملى به عوامل خارجى دراین حوادث اشاره كردوگفت 

 .اغتشاشات دخیل بود و جزو محركین این ماجرا بود

بود، این مسأله نشان داد كه ما باید سطح اطالعات و هوشیارى « نامه جعلى»كار یك اساس : روحانى اظهارداشت 

 .مردم را باالببریم و درعین حال این زمینه ها را نیز از بین ببریم 

 

ممكن است درخوزستان ، مردم یكسرى درخواستهایى داشته باشند كه درخواست هایى مشروع و بحق باشد : وى گفت 

 .باید به آنها هم رسیدگى شود. رد كه گروهى یا فردى خیانت كرده است یانه ولى این ربطى ندا

نیازمندیها و مطالبات مردم خوزستان، . این مسأله باعث شد كه روى این موضوع بیشتر مطالعه شود: روحانى افزود

 .مطالبات شهروندى است و ربطى به هیچ قومیت واختالفات قومى ندارد
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 «.باید به مطالبات مردم با همبستگى ملى پاسخ داد»ملى تأكید كرد كه  دبیر شوراى عالى امنیت

یكى از مأموریت هاى وزارت : گفت « جاعل نامه منتشر شده درخوزستان»وى درجواب به سؤالى درمورد شناسایى 

 .اطالعات این است كه جعل كننده، طراح و انتشاردهنده را شناسایى كند

 

 .یى بزرگ در سطح مردم خوزستان درهمین زمینه برگزار شودوى احتمال داد كه یك راهپیما

ما از مردم هوشیار و بیدار خوزستان تقدیر مى كنیم و این بیدارى و حضور مردم : دبیرشوراى عالى امنیت ملى گفت 

 .اساس برباد دادن همه توطئه هاى دشمنان است

 

 انگشت اتهام مجلس به سوى دولت

 

در . صحن علنى مجلس به محلى براى حمله و اتهام زنى به مقامات دولتى تبدیل شدپس از وقوع وقایع خوزستان، 

حدادعادل دیروز نیز در .نامه جعلى باید زودتر تكذیب مى شد: همین حال رئیس مجلس نیز لب به گالیه گشود و گفت

ه طى چندسالى كه از بهترین دلیل براى جعلى بودن نامه منتشره این است ك: سخنانى خطاب به مردم خوزستان گفت

 .تاریخ صدور این نامه گذشته تا امروز هیچ یك از مطالب آن عملى نشده است

 

اگر دولت قصد داشت چنین كارى را اجرایى كند، باید در این چند سال، نشانى از این : رئیس مجلس تصریح كرد

افرادى كه با شیوه : وى افزود.آن استهمین كه چنین كارهایى عملى نشده نشان از جعلى بودن . اقدامات دیده مى شد

كار دولت و نظام آشنا هستند مى دانند چنین تصمیماتى كه هیچگاه عملى نمى شود، راه ابالغ و اجرایى اش آن نیست 

 .كه معاون حقوقى یا رئیس دفتر رئیس جمهورى این مطالب را ابالغ كند

به سید محمد خاتمى رئیس جمهورى، خواستار اعزام نماینده مجلس شوراى اسالمى در نامه اى  ٨١۱در همین حال 

 .هیأت ویژه اى به اهواز، براى بررسى رویدادهاى اخیر این شهرستان شدند

عضو هیأت رئیسه مجلس آن را در پایان جلسه علنى دیروز مجلس قرائت كرد ، « سید احمد موسوى»در این نامه كه 

 .ر دهد خسارات وارده به مردم اهواز جبران شودهمچنین از رئیس جمهورى خواسته شده است تا دستو

 

حوادث اخیر خوزستان در تریبونهاى انتخاباتى نیز به موضوعى براى تخطئه دولت و دستاوردهاى آن بدل 

تحریكات خارجى، برخى گزافه گویى ها و : احمدتوكلى چهره اقتصادى آبادگران از جمله این نامزدها بود كه گفت.شد

 .تكذیب نامه تشنج آفرین از علل اصلى حوادث اخیر خوزستان بوده است نیز تعلل دولت در
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 نگاه ناظران خارجى

 

همزمان با وقوع ماجراى خوزستان، تحركات یك تشكل تجزیه طلب ازسوى رسانه هاى خارجى به عنوان یكى از 

تحلیل هاى خود درباره این وقایع در همین حال رسانه هاى بین المللى به ارائه .عوامل ایجاد این بحران گمانه زنى شد

 .اقدام كردند

 .در همین حال، مقامات كاخ سفید در صدد بهره بردارى سیاسى از ناآرامى هاى خوزستان برآمدند

معاون سخنگوى وزارت خارجه آمریكا شب گذشته در « آدام ارلى»: خبرگزارى آسوشیتدپرس از واشنگتن گزارش داد

این نخستین »: قبال حوادث خوزستان با متهم كردن ایران به نقض حقوق بشر مدعى شداظهاراتى مداخله جویانه در 

 «.بار نیست كه ایران این چنین نقض حقوق بشر را انجام داده است

سخنگوى كاخ سفید با ادعاى نادرست اینكه در این درگیرى ها ممكن است چندین نفر كشته و صدها نفر دستگیر شده 

این در حالى «.ما، این ناآرامى و این دستگیرى ها رد حقوق گروه هاى اقلیت در ایران استبه نظر » : باشند گفت

است كه پیش از این مقامات آمریكا و كشورهاى غربى اتهاماتى را به خاطر آموزش زبان عربى در مدارس به ایران 

 .وارد مى كردند
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 خارج از کشور، منتشر شده در وبسایت های 5882اردیبهشت  5

 محمد ارسی

 …ایراِن تنها را دریابید

 
 آورد خشونِت اسلحه دمكراسی نمی

 
زیرا دمكراسی و آزادی، غذا و لباس و كاالی صنعتی . تهاجم نظامی آمریكا به ایران به دمكراسی منجر نخواهد شد -

 .نیست كه از اروپا و آمریكا به جایی صادر شود
 .انجامد اً به دمكراسی و آزادی نمیفروپاشی حكومتی خودكامه، ضرورت

كشند، ابداً با مورد ایران و  راستی و افراطی به رخ مردم دنیا می های دست مورد آلمان و ژاپن را كه این همه جناح
زدنی نیستند زیرا شهروندی دمكراتیك و نظام دمكراسی را  توان مقایسه كرد كه اصال اموری مثال خاورمیانه نمی

 .و تانك آمریكایی به آلمان نبردندسربازان و توپ 

 
شد و در علم و  ترین ممالك عالم محسوب می های آمریكایی و انگلیسی افتاد، یكی از پیشرفته آلمانی كه به دست ژنرال

 . تر و جلوتر بود گران خود به مراتب پیشرفته صنعت از اشغال
كرده و  عوض ملتی متحد و یكپارچه و تحصیلناشدنی هم نداشت و در جنگ قومی و مذهبی و اختالفات داخلِی حل

ها داشت كه آلمان فدرال را البته تحت حمایت آمریكا و  ی زمینه انبوهی عظیم از متخصصان و سرآمدان را در همه
 …غرب ساختند و شكوفا كردند

 
د البته كه در ص. تواند بسازد روشن است كه دمكراسی و آزادی و نظام شهروندی دمكراتیك را تنها خود یك ملت می

 .این دمكراسی سازی هیچ ملتی از پیشتیبانی مادی و معنوی جهان آزاد بی نیاز نخواهد بود
 :شود، زمانی كه بله، دمكراسی تاسیس می

 …بازتاب بلوغ سیاسی و آهنگ مدارا و فرهنگ حقیقی دمكراتیك باشد

 
 .مسولیت بر مبنای اولویت منافع عمومی باشدگانی و در میان نیروهای سیاسی، حس  در جامعه وفاق ملی و همه

های دمكراسی و آزادی  و در نهایت، زمانی كه سرآمدان سیاسی و اجتماعی، مذهبی و فرهنگی جامعه بر سر ارزش
 .باشند  ایی را شكل داده پارچه صف متحد و یك

 
نوع ابرقدرتش، توانا به تحمیل ای شرایط ذكر شده نباشد، هیچ قدرت نظامی و صنعتی جهانی حتی از  اگر در جامعه

 .دمكراسی و نظام شهروندی دمكراتیك به آنجا نخواهد بود

 
هائیتی و امثال آن  مثال درست همان مورد. زنند اند و مثال آلمان را می دندان، دندان طال را فقط دیده ٣٦حضرات میان 

هائیتی و تاسیس دمكراسی به كشوری كه  تاتورهمین زماِن آقای كلینتون بود كه دولت آمریكا برای بركناری دیك. است
 هائینی االن در چه وضعی است؟ نتجه چه شد،. بیخ گوشش قرار دارد لشگر كشید

 
توان به زور،  می. توان به كشوری حمله كرد و نظام دمكراسی را برانداخت با توپ و تانك و سرباز و كشتی جنگی می

ا درهم كوبید اما، با نیروی قهریه و تجاوز نظامی حتی با نیت خوب های مردمی ر دیكتاتوری برقرار كرد و حكومت
 .توان به جایی برد نیر دمكراسی و آزادی را نمی

 .كند های موجود در دنیا ادعای فوق را تایید می تاریخ دمكراسی

 
ایران پیش  به هوش باشیم، كه اگر كاری را كه آمریكا با عراق كرد، با ایران هم بكند، حتی وضع عراق نیز در

ها،  زیرا عراقی. تر از وضع عراق خواهد شد نخواهد آمد و احتماال اوضاع ایران به مراتب فاجعه بارتر و اسفناك
نظیر خود، اكثریت جامعه  الاقل، روحانیت و مرجعیت شیعه را باالی سر خود داشتند و دارند كه با حیثیت و درایت كم
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. ات آبرومند و دنیاپسندی را راه بیندازد و یكپارچگی عراق را تضمین كندرا دور خود گردآورده و توانسته انتخاب
افزون بر این، همسایگان عراق، یعنی ایران و تركیه، سوریه و اردن، كویت و عربستان، یك صدا، خواهان حفظ 

 .اند و هستند تمامیت ارضی عراق و بقای آن كشور بوده
میلیون عرب تلقی  ٦١۱نگرند و اشغال بغداد را تحقیر  وضع عراق می ی میلیونی جهان عرب نیز با نگرانی به توده
 …كنند و نتیجتا پشتیباِن احیای عراق متحد و یك پارچه و نیرومند هستند می

 
 
 ”ایران تنها“

 
اما ایران كشوری تنهاست، زیرا از نظر داخلی هیچ نیروی سیاسی و شخصیتی كه مورد قبول همگان و یا اكثریت 

ای از قدرت و ثروت را در اختیار  حاكمان بر كشور و احزابی كه هر یك گوشه. باشد وجود خارجی ندارد مردم جامعه
 .دارند مطرود اكثریت مردمند

 
نه یك . چپ عمال به پایان رسیده. كنند های كوچكی از ملت حمایت می طلبان را تنها گروه نیروهای ملی مذهبی و اصالح

طلبان در  سلطنت. های ملی هم، توش و توان و اثر چندانی ندارند سازمان. ماعیقدرت سیاسی است ، نه قدرت اجت
های اسفبار  ها را به خیالبافی تابی و میل به پیروزی سریع و نوستالوژی گذشته، كار آن بی. اند خارج از كشور صد تكه

 .های تكراری كشانده است دادن و وعده

 
شد، امروزه  رام را داشت و مرجع و مركزی برای مردم ایران تلقی میروحانیت هم كه زمانی باالترین حرمت و احت

هایی كه از فقهای انحصارطلب دیده اند هرگروه اجتماعی  ایرانیان به سبب ظلم و ستم و ناراستی. سخت زیر حمله است
 .دهند را بر آنها ترجیح می

 
ی نظامی به ایران صورت بگیرد، نه  لهدر چنین شرایط یعنی در نبود یك قطب جذب كننده و جمع كننده اگر حم

الدن و زرقاوی عرصه را در اختیار خواهند  های شیطانی و ویرانی، امثال بن نیروهای ملی و مردمی، بلكه لشگر
 . گرفت

 .یار و یاور است و به لحاظ خارجی هم، ایران، كشوری تنها و بی

 
كشور بزرگ وكوچك جهان، حتی یك دوست و متحد  ٦۱۱ی خاكی در میان حدود  ایراِن امروز در تمامی این كره

 .پایداری كه حمله به ایران را حمله به خود تلقی كند، ندارد
گروگانگیری، تداوم جنگ با عراق، فتوای قتل سلمان رشدی، ایران را در دنیا منزوی كرد و سپس، با اصرار در 

كشوری كه سازمان ملل متحد آن را به رسمیت مورد با آمریكا و نیز اصرار در نابودی كشور اسراییل،  ضدیت بی
 …های الزم را به آمریكا و اسراییل داد تا ایران را به عنوان مایه شری برای منطقه و جهان معرفی كنند شناخته، بهانه

 
گری از طرف آمریكا به ایران صورت بگیرد دل شیعیان مومن دنیا شاید  ی ویران گوییم، اگر حمله از این روست كه می

تر، اشگی برای ایران در حال  ها گرفته تا مردم مناطق دوردست به درد آید، ولی هیچ دولت و ملتی از همسایه
اند، سهم خود را از  ها نیز نشان داده گونه كه در گذشته ها همان فروریزی نخواهند ریخت كه هیچ، برخی از همسایه

 …گوشت قربانی طلب خواهند كرد

 
دهند و نیز تحریكاتی كه  های افراطی در خلیج فارس و خوزستان انجام می عربیست ه پانهم امروز، از تبلیغاتی ك

ها  گونه گروه دانیم، كه این كنند آگاهیم و می سازی در آذربایجان ایران می های باكو و تركیه برای بحران تركیست پان
رانند تا با كسب فرصتی طالیی ایران را ها، مستقیم و غیر مستقیم مشوق آمریكا در حمله به ای وهمسایگان حامی آن

 .قطعه قطعه و با ملت ایران تصفیه حساب كنند
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 نتایج منفی و امروزِی تهدیدهای نظامی

 
 ٨٨ی شوم  امواج این تهدیدات نظامی كه از پس واقعه. بینیم نتایج تهدیدات نظامی آمریكا را همین حاال آشكارا می

هان افراطی سپاه پاسداران و كادرهای امنیتی جمهوری اسالمی ایران را  فرماندهتر شده،  شدیدتر وقوی ٦۱۱٨سپتامبر 
ی  آوری را به بهانه امنیتی خفقان -ها این فرصت طالیی را داده تا جو نظامی به حاكمان واقعی ایران تبدیل كرده و به آن

 .مقابله با تهدیدات نظامی آمریكا بر سراسر مملكت ایران تحمیل كنند

 
طلبی به ویژه در جریان انتخاباتات مجلس هفتم شورای اسالمی و ظهور  ع یكی از علل شكست جنبش اصالحدر واق

كاران حاكم بر  امنیتی راست مذهبی به عنوان قدرت حاكم بر ایران همین تهدیداِت نظامی محافظه-جریان نظامی
حمد خاتمی را میان قبول استبداد خودی و یا جمهوری، م طلباِن ایرانی نظیر خود رییس آمریكاست كه بسیاری از اصالح

ها با عمده دیدن خطر خارجی مجبور  تسلیم در برابر تهدیدات نظامی خارجی، قرار داد و نتیجه آن شد كه بخشی از آن
شوند تا از شماری از مواضع اصالح طلبی و دمكراسی خواهی دست بكشند و یا در برابر جناج حاكم سكوت كرده و 

 .عقب بنشینند

 
 كنند ی آمریكا روزشماری می هایی كه در انتظار حمله آن

 
اند تا معلوم گردد كه بر سر آن  هایی همراه با چه كشورهایی مشوق حمله آمریكا به ایران حال باید دید كدام دسته و گروه

 .ی نظامی چه خواهد آمد مملكت و منطقه در صورت حمله
خواه ایرانی احدی را كه با یورش نظامی  های بصیر و آزادی صیتروشن است كه در میان نیروهای دمكرات و شخ

 .توان یافت آمریكا به ایران موافق باشد نمی

 
دوست،  های دمكرات و صلح های مربوط به زنان، شخصیت ها و تشكل های ملی خاصه جمعیت ها و سازمان جمعیت

دوستاِن اقواِم ساكن ایران از  -ملی، ایرانطلبان، تمامی قشرهای مذهبی و  خواهان، روشنفكران، اصالح جمهوری
ی نظامی به ایران را  از هر دسته و طیفی هرگونه حمله… آذربایجانی و ُكرد و لُر و عرب گرفته تا گیالنی و سیستانی

 .كنند ای با ابعادی تصورناپذیر، تلقی می آویزی كه صورت بگیرد، فاجعه تحت هر بهانه و با هر دست

هاِی پان تركیست و پان عربیست  طلبان افراطی، دسته سلطنت -سازمان مجاهدین خلق اما در عوض، رهبری
جویی با جمهوری اسالمی بكنند،  اند تا ایران و ایرانی را، فدای ستیزه طلب، و در كل، همه آن كسانی كه آماده تجزیه

فات خود با حكومت مركزی را به كوشند تا اختال بینند و می ی ویرانگر آمریكا می ها شانس خود را در یك حمله آن
 .های خارجی با حكومت فعلی ایران تبدیل كنند مخالفِت قدرت

 
ی آمریكا  ها نیستند كه حمله ی قدرت و افراطی، و یا بیگانگان و عوامل ایرانی آن های تشنه اما شوربختانه، تنها جریان

رسیده از اوضاع اسفبار كنونی ایران نیز تحت  ن به لبدل و جا كشند، بل، انبوهی از مردم ساده به ایران را انتظار می
اند كه با لشگركشی جورج بوش به ایران، كشور ما از مشكالت كنونی  تاثیر تبلیغات عوامل بیگانه در این خیال باطل

 …خود بیرون خواهد آمد
 :یادمان باشد، فراموش نكنیم كه

مین ایران از آغاز امپراتوری هخامنشی تا به امروز همین بوده های بسیاری از ایرانیان و ساكناِن سرز گی یكی از ویژ
ی یك  ی خود با دولت مركزی را به مسئله كوشیدند تا مسئله های مختلف، می های ناسالم در دوره كه مخالفاِن حكومت

 .قدرت خارجی با ایران تبدیل كنند

 
 مثال،

های ایرانی به یونان آن  مردم این سرزمین رفت، فراری ای كه بر ی اسكندر مقدونی به ایران و آن فاجعه در حمله -
 .روز تاثیری جدی داشتند

ی زیر و زبركننده  ساز و راهنمای آن حمله ی ساسانی مشوق و زمینه در تهاجم اعراب مسلمان هم، مخالفان سلسله
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 .بودند
ای از پارسی و  ی سوزنده  ان كینهنشین شده بودند، چن انبوه مزدكیان و ناراضیانی كه راهی مكه و یمن و مناطق عرب

ی عرب بر ایرانی، با ساسانیان تصفیه حساب  ساسانی داشتند كه به قیمت زیر و رو شدن این مملكت و قبول سلطه
 .كردند

 
در آن یورش خانمان برانداز مغوالن نیز، مخالفان و دشمنان داخلی دولت خوارزمشاهی كه از جور و ستم 

ها بودند كه نقش راهنما و  در واقع هم آن. كننده داشتند مغوالن پناه برده بودند، تاثیری تعیینشاهیان به قلمرو  خوارزم
 .نی ایران و قتل و كشتار انبوه مردمان ایفا كردند آشام را در ویرا گشای چنگیزیان خون مترجم و مشكل

 
بار آشكاری  داد كه به رغم نتایج مصیبت توان نشان ها را در تاریخ ایران می گری موارد دیگری از این گونه خودویران

اند، اما خطاها باز  هایی از ایرانیان بر دندان گرفته ها داشته، و انگشت ندامتی كه نسلی و نسل گری كه آن خود ویران
خواهند  تكرار شده و امروز هم هستند كسانی كه مشكل ملت ایران با حكومت فقها را به ضرب و زور لشگر آمریكا می

 .ندحل كن
 …های ایرانی، از افراطی به افراطی غلطیدن است شوربختانه یكی از ویژگی

 
دایماً از پهلویی . رویم به حد افراط می… در دوستی و دشمنی، در قبول و رد فكری، و یا در تایید و یا تكذیب شخصی

های كار سیاسی و یا  به هزینه. نگری در كارمان نیست جانبه روی، محاسبه و همه اعتدال و میانه. غلطیم به پهلویی می
در برخورد با فرهنگ و تمدن غرب خاصه با آمریكا هم تا . ای نداریم مان توجه های گروهی گیری سود و زیان موضع

 .ایم عمل كرده” قهرآمیز و تراژیك و یا تقلیدی و مضحك“كنون به دو صورت كامال مخالِف 

 
 .ی رهایی ی خیرات است و فرشته گوییم، منبع همه و تباهی، امروز، می ی شر است زدیم، آمریكا مایه دیروز، فریاد می

گفت، آمریكا شیطان بزرگ است و  او می. اش آقای حسین خمینی است هللا خمینی و نوه مثال روشن این ادعا، مورد آیت
را دست روی دست آقایان چ“اش دست به دامان آمریكا شده كه  نوه. كرد حتی مذاكره و گفتگو با آمریكا را رد می

 ”.تان ما را نجات دهید اید، بیایید با بمب و موشك كار نشسته گذاشته ساكت و بی

 
نشین با انبوه رادیو و  دوستان ریاكار خارج-خیالی ملی امروزی، ایران البته فراموش نباید كرد كه در این خوش

 .كنند ایی را ایفا می كننده هایشان، نقش تعیین تلویزیون
كنند، اما مبارزه سیاسی با  خواه و مبارِز سیاسی معرفی می طلب و ملت دوست و آزادی كارانه خود را ایرانها ریا آن

رسوا مبدل ” ایسم  چلب“افروزی و در نهایت به نوعی  گری، جنگ جمهوری اسالمی را به لجبازی ملی، توطئه
 …اند كرده

یكایی به اسراییلی به ایرانی، به هر كسی، به نوعی دروغ دوستان ریایی، به همه، به آمر این مدعیان آزادی و ایران
 .خواهند سودی ببرند گویند و از هر كسی و كشوری برای منافع حقیر شخصی و گروهی خویش می می

 

 
 ی نظامی آمریكا شبحی ایران را فرا گرفته، شبح حمله

 
های نظامی  مراكز اتمی و برخی پایگاهی نظامی محدود، تنها برای ضربه زدن به  اگر این حمله، به صورت حمله

فقیه، برای بخشی از  های مكتب والیت ای خواهد بود برای افراطی ی تنبیهی هدیه حكومت اسالمی انجام بگیرد، آن حمله
ی ایستادگی در برابر تهاجم اجنبی و یا دفاع از آب و خاك میهن اسالمی،  جناج حاكم بر كشور ایران، تا به بهانه

 .تر كنند اجتماعی را گسترده -ی خفقان سیاسی تر و دامنه ظام خود را محكمهای ن پایه

دانند كه اگر وقوع  ایی می ی محدود نظامی آمریكا و اسراییل را هدیه  اسالمی یك حمله  های حكومت در واقع افراطی
 .های رژیم والیت فقیه در برخواهد داشت یابد، ثمرات خیر بسیاری را برای رادیكال

هاجم نظامی آمریكا و اسراییل، تهاجمی باشد از همان نوعی كه در عراق و افغانستان صورت گرفت، یعنی در اگر ت
ای بود با ابعادی تصور  جهت تصفیه حساب نهایی با ایران و جمهوری اسالمی ایران، آن موقع باید در انتظار فاجعه
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  …ناپذیر و برای ملت ایران، برای صلح، برای تمامی خاورمیانه
 

 
 ”طلبان ما را فریب ندهد تغییر لحن جنگ“

 
دهند  اما شواهد و قراین نشان می. ی نامعلوم نیز كسی خبری ندارد از آینده” .اند تاریخ را جایی ننوشته“از یاد نبریم كه 

جورج بوش و . ماند گونه نمی یعنی اوضاع، دیگر این. كه وضع موجود میان ایران و آمریكا وضعی ناپایدار است
اند كه مسایل موجود میان آمریكا و اسراییل با  های تندروی اسراییلی، مصمم كارش زیر فشار جناح همراهان محافظه

 …ی دلخواه خویش حل و فصل كنند جمهوری اسالمی را به جنگ یا به صلح به گونه

 
 .در نتیجه یكی از احتماالت، تهاجم نظامی است كه بسیار ویرانگر و نابودگر خواهد بود

آمیز دو طرف مقابل، ما را  بنابراین، تغییرلحن مقامات آمریكایی در مورد ایران و یا فروكش كردن تبلیغات خصومت
 .های مقامات جمهوری اسالمی ایران نكند خیالی دچار خوش

 
چنان زیرا مشكالت و مسایل پیشین هم. به یاد داشته باشیم كه آمریكا و اسراییل دست از سر ایران برنخواهند داشت

ور شود و ایران، مورد تهاجم خارجی  در نتیجه هر زمانی آتش جنگ ویرانگر ممكن است شعله… ناشده باقی مانده حل
 …قرار بگیرد
خواهی، در چنین شرایطی كه  دوستانه و انسانی هر ایرانی آزادی- ی اخالقی، دمكراتیك، میهنی و صلح پس وظیفه

 :تواند باشد كه درآید این میهای ماشین فاجعه ممكن است به حركت  چرخ
آمیز و متمدنانه به  ی نظامی به ایران، به صورت مسالمت اوال، با هر گونه امكانی كه در اختیار دارد، با هر گونه حمله

 .برخیزد  مخالفت

 
ازاریان، ی مطبوعاتی، ب های زنان، جامعه مقامات آمریكایی اگر بدانند كه دانشگاهیان، نویسندگان، روشنفكران، سازمان

به ایران   مخالف جدِی حمله… های دمكراتیك و انواع تشكالت مردمی در داخل و خارج ایران احزاب سیاسی، سازمان
 .كنند كنند و حیثیت جهانی خود و كشور ایران را تخریب و تضعیف نمی هستند، در سیاست خود تجدید نظر می

با طرف خطاب قرار دادن شخص . ریكا به ایران كافی نیستگوییم، مخالف بودن با حمله آم از این جهت است كه می
 .طلبی به صورت علنی بایستی مخالفت كرد افروزی و جنگ جمهوری و مقامات آمریكایی، با هر گونه آتش رییس

 
های مختلف سیاسی ایران با هر دیدگاهی كه دارند به این آگاهی و فضیلت اخالقی باید  ها و جریان از سوی دیگر، گروه

سیده باشند كه ماندگاری ایران، آسایش مردمان و وحدت ملی مردم آن بر هر گونه منافع گروهی، مكتبی، قومی و ر
ی موفق و پایداری وجود عینی نخواهد  اند و برنده ی نظامی به ایران همه بازنده طبقاتی مقدم است، و در صورت حمله

 ”.جنگ و تروریزم سود خواهد برد والغیرتنها مرگ و درد و “ی دلسوزی،  به قوِل نویسنده. داشت

 
لذا، نباید منفعل بود و از ترس این كه در مخالفت با تهاجم نظامی به ایران، پای اتهام همكاری با حكومت اسالمی به 

 .آید، از بیان حقیقت و دفاع از صلح و میهن و آزادی غافل ماند میان می
رای تاسیس دمكراسی و آزادی در ایران را خود ایرانی آگاه و دلسوز باید جانبه ب آمیز و همه ثانیا، پرچم پیكار مسالمت
 .خواهی داخلی غایب و غافل نشود ی آزادی به دوش بگیرد و از جبهه

 
های جناح افراطی حكومت اسالمی، و  ایرانی از این حالِت چشم انتظار بودن و رخوت و انفعالی كه در اثر سركوبگری

آید آتشی را كه  آبی كه از دور می“یكا، به او دست داده باید بیرون بیاید و مطمئن باشد كه ی نظامی آمر احتمال حمله
 ”.كند درنزدیكی است خاموش نمی

ی نخست، حكومت اسالمی ایران را به ترك خصومت سیاسی ایدئولوژیكی با اسراییل و  ی داخلی، در مرحله در جبهه
ام شعار مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریكا جز مرگ بر ایران و درد و آمریكا باید وادار كرد و نشان داد كه سرانج
 .رنج، بر ایرانی، چیز دیگری نخواهد داشت
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اگر جمهوری اسالمی ایران را به مذاكره برای بهبود رابطه با آمریكا و نیز شناسایی اسراییل و دفاع از صلح در 

مسیر دمكراسی و سازندگی، و اتمام تهدیدات خارجی برداشته  منطقه وادار بتوان كرد، آن وقت گام حیاتی و اساسی در
 …شود می

 …رسد كه میان بقای ملی و منافع ایدئولوژیكی یكی را باید انتخاب كرد اند كه زمانی فرا می بله، گفته
 .در آیندتا از امتحان چگونه به …  گران تا اپوزیسیون، اكنون فرا رسیده ی ایرانیان از حكومت این زمان، برای همه

 
 ی ایران مهین، ای وطن من ای خطه"

 و تن من ای گشته به مهر تو عجین جان 
 و سمنم نیست  سرو و  و الله   دور از تو گل

 و سمن من  و سرو  و الله  ای باغ گل
 دشمن تا هست كنار تو پر از لشگر 

 هرگز نشود خالی، از دل ِمَحِن من
 و امروز همی گویم با محنت بسیار

 "دریغا وطن من، وطن من دردا و
 

 ۰٨۸١دوم اردیبهشت 
 شیكاگو
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 ، منتشر شده در سایت های فارسی زبان خارج از کشور5304اردیبهشت  3

 احمد فعال

 اهواز، دموكراسي و قومیت

این بیان، جز  اهمیت مسائل ملي و قومي در ایران نه از آن روست كه مسائل قومي ارجحیت و یا تفوق دارند، حاشا كه

و اهمیت آن از این رو نیست كه پارسیگري مقدم و مرجح بر هویت و قومیت هاي دیگري است، . بیان قدرت نیست

تنها و تنها در حل مسائل ملي  -كه ندارد–بلكه اهمیت از آن روست كه مسائل قومي اگر با حقوق ذاتي مغایرت ندارند 

 است، كه راه حل در خور مي یابند

اگر سالیان درازي در این محل نیستم، . بازار عرب ها هستم، جایي كه قدیمي ترین نقطه شهر اهواز است من فرزند

سال، از زمان تولد و زندگي، كافي است كه بخش مهمي از حافظه تاریخي و حال و هوایي كه در این  51اما مدت 

براي كسي كه هیچگاه با قدرت میانه اي نداشته  این تعلق خاطر، شاید. حافظه زندگي مي كنم، متعلق به آن بازار باشد

و ندارد و نیز براي كسي كه بسیاري از جلوه هاي مدنیت را، به ویژه آنچه كه در اشكال مدرنیزم و پست مدرنیزم، به 

 .تشدید روابط سلطه منجر شده است، چندان خالي از محل نباشد

آنها كه در مقام قدرت از . ح عربیت با قدرت بیگانه استمن فرزند بازار عرب ها هستم و به خوبي مي دانم كه رو

عربیت سخن مي گویند، نه تنها با خواسته هاي اعراب خطه خوز بیگانه اند، بلكه با خاصه هایي كه این عربیت بیانگر 

رابر قدرت آدمي را از خویشتن بیگانه، و آدمي را در مقابل آدمي، چونان گرگي در ب. آن است، به كلي بیگانه اند

 .بنابراین، با بیگانگي نشاید، كه با روح و جدان عربیت این خطه سخن گفت. گرگها مي نشاند

اما عشق عنصر . ، جزئي از فرآیند عربیت است«عشق و نفرت»من فرزند بازار عرب ها هستم و نیك مي دانم كه 

اگر چند صبایي . است مي كندفعال و درون ذات عربیت و نفرت عنصري است كه عربیت را در برابر تجاوزها حر

در میان عرب ها زندگي كرده باشید، نیك درخواهید یافت كه شور عشق و دوستي و برابر ي و اعتماد، با قلب عربیت 

آیا این نابرابري ها نبود كه عنصر درون . مي تپد و با بي اعتمادي ها و نابرابري ها، رخت از سینه عربیت مي بندد

به عنصر برون ذات نفرت برگرداند؟ وقتي به سرنوشت اهواز و از آنجا به سرنوشت بازار ذات عشق را در عربیت، 

را، با بیگانه كردن رابطه قومیت و « عشق و نفرت»عرب ها نگاه مي كنیم، حق مي دهیم كه چرا عرب ها جاي 

 .ایرانیت، وارونه كرده اند

خاصه هاي ایرانیت، همان خاصه هایي است . یت استكردن، جفا در حق ایران« این همان»ایرانیت را با پارسیگري 

كه عنصر عربیت، عنصر كردیت، عنصر لریت، عنصر تركیت و عنصر بلوچیت را هویت هاي عربي، كردي، لري، 

همان خاصه هایي است كه هویت هاي قومي را در هر یك از این اقوام، قوام و دوام مي . تركي و بلوچي مي دهد

و « انسان گرایي»هاي ایرانیت را از نظر مي گذرانیم، پیش از همه و بیش از همه، دو عنصر آیا وقتي خاصه . بخشید

 ، در نگاه اندیشه ما برق نخواهند انداخت؟«برابري»

و سوسیالیزم ( انسان گرایي)آیا به شهادت تاریخ این خاصه ها، پیش از دوراني كه در اروپا به عصر اومانیزم 

و نیز در آئیین باستاني نوروز تا تصدیق « بابك»و « مزدك»، «ماني»در جنبش هاي مشهور شد، ( برابري خواهي)

نه یك قلمرو جغرافیایي بلكه یك قلمرو « ایرانیت»عضویت بني آدم در جوهره پاك آدمیت، در ایران نبود كه از 

 انیران كشیده شده است؟آیا این قلمرو فرهنگي نیست كه از هر چهار طرف ایران، تا ماوراء ایران و . فرهنگي ساخت
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با « الاكراه»و اندیشه « انسان گرایي»و « برابري»آیا عنصر عربیت نبود كه با ارمغان اسالم، با خاصه هایي چون 

ایرانیت، پیوند ذاتي جست؟ آیا این خاصه ها، همان خاصه هاي عشق به حقیقت نیستند؟ پس چه شد، كه ایرانیت امروز 

همه نفرت و مصلحت شده است؟ پس چه شد كه به جاي برادري، این همه مرارت ها و به جاي تبلور این خاصه ها، 

بي خوصلگي ها از یكدیگر، خاصه ایرانیت شدند؟ پس چه شد كه به جاي حقیقت، این همه دروغ ها و مصلحت ها، 

 گرداند؟ جانشین خاصه ایرانیت گشته اند؟ آیا بي اعتمادي ها نبود كه ایرانیت را وارونه خاصه هاي خویش

و از این بیشتر، رابطه بازار عرب . سرنوشت اهواز را همچون سرنوشت ایران، از واژه هاي یك تراژیك نگاشته اند

در سالها پیش از . ها و اهواز، از همان سرنوشتي پیروي مي كند كه اهواز با سایر بخش هاي ایران رابطه جست

روشنفكران با اهمیتي از آن خطه . ز جنبش سیاسي و مدني بودیكي از مراك( بازار عرب ها)انقالب، اهواز قدریم 

 .برخاست و روشنفكراني دیگر از مراكز دیگر، با روشنفكران آن منطقه، در برقراري جریان اندیشه كوشش مي كردند

 اما چه شد این نماد، و این محل كه محل پرورش روشنفكري. نمادي از هویت ایرانیت و عربیت بود« اهواز قدیم»

در . به مشام مي رسد« باروت و نفرت»بود؟ تا وقتي كه روزگار اهواز به جنگ مي گذشت، از در و دیوار آن بوي 

همین فضاي سرشار از باروت و نفرت بود كه قدرت، تارهاي خود را در تاریكي اعتمادها تنید و از آنجا كمندي بر 

در . انقالبي كه گزارشگر این خاصه ها بودند، پیچاند سمند آزادي، برابري، برادري و سایر خاصه هاي ایرانیت، و

 .سوختند« هلهله فقر و خشونت»این ایام اهواز و سایر شهرهاي عرب نشین، نخستین قربانیاني بودند كه در 

در همین ایام بود كه اندك بودجه شهر سازي این قربانیان، به شهرهایي سرازیر شد كه اینك گام هاي استوار شهریت و 

این شهرها هم اكنون به خطه خوز بدهكارند، و كسي این بدهكاري را در ترازنامه . ت را پشت سر مي گذارندمدنی

 .توسعه این شهرها به حساب نیاورد

تا پیش از جنگ این خطه مركز ثقل صنعت ایران بود، اما از تمام صنعت تنها نشانهایي از سوختن گازهاي زائد به 

. بازار عرب ها كه نمادي از قدمت و هویت تاریخي اهواز بود، رو به اضمحالل گذاشتدر همین ایام . چشم مي خورد

دیروز ، مقایسه « اهواز قدیم»امروز كه جز ویرانه اي متعفن كه مركز انواع بزه هاست، با « اهواز قدیم»مقایسه 

 نیست؟ آیا این مقایسه اي هشدار دهند. ویراني تمامت اهواز با سایر مركز نشیان ایران است

مگر ما را از منابع طبیعي آب ها و جنگل : اگر عرب ها، شوشتري ها، دزفولي ها و بختیاري هاي خطه خوز بپرسند

هاي شمال كشور، و از آن همه چشم اندازهاي زیبا و حیات برانگیز آن دیار، چه بهره اي است، كه آنان را از منابع 

سخ این پرسش و پرسش هاي دیگر را، نه با نگاههاي شویوینیستي و این سرزمین بهره است، چه پاسخ خواهیم گفت؟ پا

جغرافیایي، و نه با نگاهي كه قدرت از تقسیم منابع، منافع مي برد، بلكه تنها در پیوند خاصه هاي ایرانیت و قومیت 

 .است، كه مي توان پاسخ در خور یافت

ند كه در فهرست تقسیم منابع و با توجه به تراكم عقب بنابراین اهل خطه خوز حق دار. برابري و انسان گرایي: یعني 

 .ماندگي ها، حقوق مادي و معنوي خود را، در مرتبه نخست ببینند

مي گویند عرب ها بي فرهنگ هستند، با فرض تصدیق این دروغ، آیا بي هویت هم هستند؟ آیا بي فرهنگي آنها از این 

آنها ستانده اند؟ مي گویند عرب هاي خطه خوز خشونت گرا و رو نیست كه امكان بروز هویت و فرهیختگي را از 
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و ایجاد رشته درازي از ترس هاي دیگر نیست، كه عرب « بر هویت خویش ماندن»ولي آیا ترس از . كینه جو هستند

 ها عشق و دوستي را به خشونت و كینه برگردانده اند؟

ولي آیا تحمیل فقر و بیكاري نیست، كه عنصر . داردمي گویند دزدي و بزهكاري میان جوانان عرب بشدت رواج 

گذشت و ایثار را كه خاصه ذاتي عرب هاي خطه خوز است ، با بزه تغییر داده اند؟ مي گویند عرب ها تجزیه طلب 

 هستند، ولي آیا مطالبات عرب ها نیست كه خاصه وحدت ایرانیت را ، با تجزیه ایرانیت برابر كرده اند؟

آیا عرب ها و دیگر . «روسیه آتشفشان ملیت هاست»: د پاره شدن روسیه، برژینسیكي اعالم كرد سالها پیش از چن

اقوام مي دانند كه، چرا برژینسكي روسیه را به آتشفشان ملیت ها تعبیر نمود؟ پیش بیني برژینسكي چندان دشوار نبود، 

قلمرویي كه ملیت ها تنها به مدد . امنیتي بودزیرا امپراطوري روسیه نه یك قلمرو فرهنگي، بلكه یك قلمرو سیاسي و 

اما ایران . به محض برداشتن زور در این قلمرو، مثل برق و باد همه چیز را از هم گسست. زور به هم چسبیده بودند

 .بنا به مطالعه همه ایرانشناسان، نه یك قلمرو جغرافیایي، بلكه یك قلمرو فرهنگي است

« ایرانستان شدن و تجزیه ایران»كساني كه ایرانیان را از یك دروغ بزرگ یعني، از  بنابراین، هشدار و صد هشدار به

اما هشدار و صد هشدار اعالم مي كنم، ایران آتشفشان، خواسته هاي قومي است كه تنها به مدد زور این . مي ترسانند

ي ها سر به بیرون باز كنند؟ دیگر مباد، كه نیروي حاصل از تراكم انرژ. خواسته ها در زیر آتشفشان مدفون گشته اند

 .هیچ زوري جلودار آن نخواهد بود

اما با اعتماد عرب ها چه . اقوام عرب زود اعتماد مي كنند و از اعتماد نیروي محركه اي در خور رشد مي سازند

رشگر این كردند؟ آیا بي اعتمادي ها نبود كه خاصه هاي عربیت را حول برابري و برادري و حول اسالمیتي كه گزا

 خاصه ها بودند، و مي توانست قومیت را با خاصه هاي ایرانیت پیوند دهد، اما با سریر قدرت، بند از بند بریده كرد؟

باید در پي خواسته اي باشید كه زیست . به هوش باشید به هوش اي جوانان عرب، هویت خواسته نیست، خاصه است

رشد و در برابري و برادري، كه همه گزارشكر خاصه هاي ایرانیت  بر هویت را به زیستن در عشق، در زیبایي و در

آنچه قومیت شما را و خواسته ها و خاصه هاي شما را به قرباني گرفت، پیوستن به . و اسالمیت است، بدل مي كند

ن با گسیخت. به عكس عنصر ایرانیت با همه خاصه هایش همیشه مدافع قومیت ها بوده است و هست. ایرانیت نیست

قومیت ها از ایرانیت، نه به مثابه یك قلمرو جغرافیایي، بل به مثابه یك قلمرو فرهنگي، چیزي از قومیت نیز باقي نمي 

 .ماند

. با گسیختن از ایرانیت، شما عرب ها و دیگر اقوام هم از هویت خویش و هم از خاصه هاي خویش گسیخته خواهید شد

استبدادي . صه هاي شما را به قرباني گرفت، دیرپایي زندگي در استبداد بودآنچه كه قومیت شما را و خواسته ها و خا

كه از خانه خویشتني شروع و با دستبرد زدن به خاصه هاي ایرانیت، كاشانه قومیت ها را كشتزار اسطوره هاي قدرت 

با عرب ها قرباني استبداد  استبداد تنها قومیت عرب را به قرباني نگرفت، و تنها دیگر اقوام نبودند كه همراه. گرداند

بر « غربت خویشتني»شدند، استبداد باطالق همه خاصه ها و خواسته هایي است كه زیست در هویت را، به زیست در 

 .مي گرداند

و تجربه آزادي در درون این « خویشتني»به هوش و آگاه باشید اي جوانان عرب ، با بیرون كردن استبداد از مرزهاي 

افق هاي روشنایي در آزادي است، در آنچه كه . روشنایي را یك به یك در مرزهاي زندگي بروز دهیدمرزها، افق هاي 
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افق هاي روشنایي . شما انتخاب مي كنید و در آنچه كه شما را در خاصه هاي عشق و برابري و برادري معنا مي بخشد

افق هاي . هاي ایرانیت استوار مي گردانددر آن چیزي است كه ایرانیت را بر استقالل و آزادي و بر هویت و خاصه 

 .روشنایي در نظامي مردم ساالر و بیاني از اسالم است، كه بیان آزادي است

 

اي جوانان عرب، اي لب شطي ها، اي شلنگ آبادي ها، اي حصیر آبادي ها، آخر اسفالتي ها، زیتوني هاو كاروني ها، 

این . اساسي و ذاتي شما، حقوق اساسي و ذاتي همه ایرانیان استبه هوش و آگاه باشید، كه خواسته هاي شما، حقوق 

خاسته ها و این حقوق بدون حل مسئله دموكراسي در ایران، خواسته بردن سوي قدرت، بیقدري بیش بجا نخواهد 

گمان مبرید كه خواسته هاي خود را بیرون از حل مسئله دموكراسي در ایران و یا خارج از مرزهاي ایران . گذاشت

 مي توانید حل كنید؟

اهمیت مسائل ملي و قومي در ایران نه از . گمان مبرید كه بدون حل مسائل ملي مي توان به حل مسائل قومي پرداخت

و اهمیت آن از این رو . آن روست كه مسائل قومي ارجحیت و یا تفوق دارند، حاشا كه این بیان، جز بیان قدرت نیست

ر هویت و قومیت هاي دیگري است، بلكه اهمیت از آن روست كه مسائل قومي نیست كه پارسیگري مقدم و مرجح ب

اگر . تنها و تنها در حل مسائل ملي است، كه راه حل در خور مي یابند -كه ندارد–اگر با حقوق ذاتي مغایرت ندارند 

، محل پیدا نمي بر خاصه هاي خویش و خاصه هاي ایرانیت بمانیت، هیچ طرحي كه متضمن تجاوز به حقوق شما باشد

 .كند

آیا تا كنون بارها و بارها در انتخاب هاي خود وقتي مسائل قومي را مقدم و مرجح بر مسائل ملي مي شناختید، زیان آن 

را ندیده اید؟ هر كس از میان شما برخاست و ادعاي عربیت كرد ، اما بیان او بیان آزادي نبود، از شما نیست، هر چند 

یان شما برخاست و شما را در چنبر روابط سلسله مراتبي قدرت خرد و تحقیر كرد، از شما هر كس از م. عرب باشد

 .بیان آزادي بیان شفافیت و برابري است. نیست، هر چند عرب باشد

هر كس از میان شما برخاست و كوشید، تا نه از راه نیروي محركه شما، بلكه از راه روابط قدرت و تصمیمات سري، 

هر كس از میان شما برخاست و تمامت عرب را و . ا بپردازد، از شما نیست ، هر چند هم عرب باشدبه حل مسائل شم

تمامت خطه خوز را در تمامت ایران نخواست، به خاصه ها و خواسته هاي عربیت پشت كرده است، هر چند از 

 .اعراب عشیره شما باشد

و غم خود را در حل مسائل ملي و استقرار دموكراسي و  بنابراین، اي جوانان عرب، به هوش و اگاه باشید و همه هم

. به آساني اعتماد نكنید و اسباب فریب این و آن نشوید. آزادي بیرون از هرگونه شائبه قدرت، در ایران متمركز كنید

مسائل  حل. هر كس مدعي بود كه هادي و منجي شما هستم، بدانید و آگاه باشید كه از او جز فریبكاري بیش بر نمي آید

 .شما تنها در پیوند خاصه هاي قومیت و خاصه هاي ایرانیت است

كافي است چشمان خود را به . كافي است زور را از سینه هاي خود بشویید. نقطه هاي این پیوند در درون خود شماست

اي كه ارباب به  كافي است تا چشمان خود را از هر گونه نگاه تبخترانه. آزادي و برابري كه درون شماست بیاندازید

مي « فاقد قدرت»به « واجد قدرت»رعیت و یا مدیر به كارمندانش مي افكند، و یا هر نوع نگاه سلسله مراتبي كه 

و باالخره این . آنگاه در خواهید یافت كه ذهن شما چون چشمه جوشاني از راه حل ها، پر خواهد شد. افكند، بشویید
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آزادي، جوانان را و پدران و مادران خویش را، به خویشتني آزاد از هر گونه وظیفه روشنفكران عرب است كه با بیان 

 .زور و تخریب، بخوانند
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 5304اردیبهشت  0پنجشنبه 

 محمود مهران ادیب

 ایران ایران است نه ایرانستان، محمود مهران ادیب

 شب تاریك و بیم موج و گردابي چنین حا ئل

 ســبكبا ران ســاحل هاكجا دانند حال ما 

 حافظ

 :پیش از آنكه به ا صل مطلب بپردازم الزم میدانم به نكته مهمي اشاره نمایم 

واژه ملت در فرهنگ ما ایرانیان با واژه ناسیونال كه در فرهنگ غرب بكار مي رود صد و هشتاد درجه اختالف معنا 

ه چون اعضاي یك خانواده ، در محدوده اي از این كره ملت در فرهنگ ما ایرانیان به مردمي گفته مي شود ك. دارد 

خاكي زندگي میكنند و داراي سوابق تاریخي مشتركي هستند هر چند ازتیره هاي گوناگوني تشكیل یافته باشند ولي 

داراي یك فرهنگ كهن بوده و بكمك هم در درازناي تاریخ سرزمین خود را كه میهن نام دارد از تجاوز بیگانگان در 

ن داشته اند ، خون ها داده اند تا سرزمین مادري و فرهنگ و تاریخ خود را از دستبرد بیگانگان ، حفظ و حراست اما

 .نمایند هر چند با گذشت ایام تكه هایي از آن را از دست داده باشند كه خود مبحث دیگري است 

و در خانه ، بنام خوانده مي شوند ولي در  ایرانیان چون اعضاي یك خانواده اند هر كدام نام هاي جدا گانه اي دارند

 :ایرانیان در درون كشور بنام تیره خود شناخته مي شوند مانند . اجتماع بنام فامیل

 .…، فارس ، گیلك ، خوزي ، مازندراني و و و آذري ، كرد ، بلوچ 

 

تیره ها هیچگونه مزیتي بر این . ولي در بیرون كشور داراي هویت ایراني هستند و بنام ایراني شناخته مي شوند 

همدیگر نداشته و نخواهند داشت و از حقوق و مزایاي یكسان برخوردارند ولي این حق را هم دارند كه هركدام در 

چهار چوب مرز ایران سلیقه خاص وآداب و رسوم محلي خود را داشته باشند و در بزرگداشت آن بكوشند و دولت بر 

 .ا به پیشرفت آن كمك شایان نماید خواسته از ملت نیز وظیفه دارد ت

 

علت پایداري ملت ایران در این هزاران سال همین مودت و دلبستگي خانوادگي یا بهتر بگویم حفظ ملیت و فرهنگ 

در یك صد سال اخیر، دشمنان این سرزمین ورجاوند كوشش بسیار بكار برده و مي برند كه بین تیره . ملي بوده است

 .خته تا باعث جدایي گردند كه خوشبختانه تا كنون موفق نشده اند هاي ایراني نفاق اندا

 

با روي كار آمدن نظام والیت فقیه زمینه این اختالف و نفاق فراهم شده است چون نظام حاكم ، ایرانیان را درجه بندي 

ا هم درجه بندي شده ایراني شیعه مذهب درجه یك و مابقي درجه دو تا به پائین هرچند بین شیعه مذهب ه. نموده است 

كه در رأس همه اینها آیت هللا ها و حجت هللا هاي خودماني .…، حزب هللا ، جندهللا ، سربازان گمنام امام زمان و و و 

و آقازاده ها و وابستگانشان ، متصدي تمامي امور مملكت گشته اند و مابقي یعني اكثریت مردم فرمانبردارو محروم !! 

 .شند از حق اظهار نظرمي با
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همین سیاست احمقانه بهانه خوبي بدست دشمنان ایران زمین داده است تا از این فرصت استثنائي استفاده نموده و 

با توجه به این مقدمه به . كوشش نمایند با گسترش اختالف بین تیره هاي ایراني، ایران را به ایرانستان تغییرشكل دهند

 .اصل مطلب مي پردازم 

 .را در خوزستان گذراندم 5815تا 5810لي كه داشتم از سال نگارنده به سبب شغ

با وجب به وجب خاك این استان زرخیز آشنائي كامل دارم اكثر عشایر و طایفه هاي ساكن استان را بخوبي مي شناسم 

 .و با اكثرآنها رفت و آمد نموده ام 

. و مابقي را عرب زبانان تشكیل مي دهند  هفتاد درصد ساكنان استان خوزستان را لرها و بختیاري ها و قشقائي ها

مصر ، تونس ، مراكش ، الجزایر ، سودان ، سوریه ، . عربها ساكن عربستان هستند . عرب زبان با عرب فرق دارد 

سفري به مصر نمودم در آنجا با دكتر  5811نگارنده در سال . عرب نیستند بلكه عرب زبانند .. …لبنان و یمن و و 

 .كه استاد دانشگاه عین الشمس قاهره بود و عالقه زیادي هم به فرهنگ و ادبیات ایران داشت آشنا شدم محمد اسماعیل 

دیدن كردم و محو این ( موزه قاهره ) آقاي دكتر، امروز من از متحف القاهره : شبي كه مهمان ایشان بودم ، پرسیدم 

ریخي لوكسور و اسوان و اهرام ثالثه دیدن كرده ام ، شما با همه آثار بجا مانده ازگذشته شما شدم ، قبالً هم از آثار تا

داشتن چنین سابقه تاریخي و تمدن شگرف ، چگونه خود را عرب مي خوانید یعني قومي عقب مانده و بي تمدن ؟ 

ا نداشتید اكنون مانند ما خود ر.. …شما هم اگر فردوسي و رودكي و اسدي طوسي و و و : ایشان لبخندي زده و گفتند 

 .عرب مي خواندید 

و به این ابرمردان تاریخ كشورمان درود فرستادم كه نگذاشتند اصل خود را . این گفته دكتر ابراهیم مرا واقعاً تكان داد 

 ..فراموش كنیم و بیگانه شویم 

ان و باري پس از جنگ دوم جهاني كه ناسیونالیسم عربي پا گرفت ، بیگانگان جهت تجزیه ایران عالوه بر آذربایج

یعني ” عربستان بمركزیت االحواز “ “كردستان ، خوزستان را هم هدف قرار دادند و این استان زرخیز كشورمان را 

 .!!!سرزمیني عربي خواندند 

نظام . وقتي حكومتگران براي بقاي فرمانروائي خود دو دستي بحرین را تقدیم كنند نتیجه اش همین است كه مي بینیم 

ه هم براي بقاي خود سیاستي را پیش گرفته كه نتیجه آن ، سرزمین ما ایرانیان را درخطر تجزیه واپسگراي والیت فقی

 . قرار دادن است 

كار به آن جا كشیده شده است كه ما باصطالح اپوزیسیون هاي خارج نشین هر حركتي را كه در درون كشور انجام 

 .ن آنكه به كنه مطلب پي برده و به نتیجه آن بیاندیشیم مي گیرد ، نسنجیده مورد تشویق و حمایت قرار مي دهیم بدو

 

حال اگر حمله آمریكا به ایران باشد و یا در اثر نابساماني هاي موجود ، گروهي فریب خورده ، تحت تبلیغات عوامل 

ند، ما تظاهرات راه بیاندازند و كشورهاي مسلمان عربي زبان هم در خفا آتش بیار معركه گرد” االحواز “ بعثي در 

حمایت مي كنیم چون براي ما مهم نیست كه نتیجه آن چه خواهد بود ، مهم براي ما نابودي این نظام جور و فساد است 

 .نه رهایي ایران زمین از زیر سلطه استبداد و رسیدن به آزادي و استقالل 
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 : هم میهنان ارجمند 

رسیدن به حساب نظام . كشورمان در جریان است اكنون از چهار سوي مرزها ، تحركاتي براي تكه تكه كردن 

واپسگراي حاكم بر ایران جاي خود را دارد اما نباید غافل شد و بي كدار به آب زد كه این حكومت قداره بند هم جز 

 .این نمي خواهد كه با رفتنش ایران را متالشي و درهم ریخته نماید 

نباید اجازه دهیم بعلت مخالفت با رژیم ضد ایراني والیت فقیه . اني باید توجه نمائیم هر سخن جائي دارد و هر نقطه مك

، دشمنان ایران زمین از موقعیت استفاده نموده و برنامه تجزیه كشورمان را پیاده كنند ، ما باید در دو جبهه بجنگیم هم 

 .با حكومت مالها و هم با عوامل بیگانه تجزیه طلب 

 

ي كنیم كه مواظب رفتار و كردار خود باشند ، خلیج فارس همیشه نامش فارس ما به دولت هاي عرب زبان اخطار م

نه تنها سه جزیره ابوموسي و تنب بزرگ و كوچك متعلق به ایران بوده و هست بلكه بحرین هم . بوده و خواهد بود 

ت چند صد ساله عضو جدا نشدني از خاك ایران زمین مي باشد ، فراموش نكنید هنوز خرابه هاي مداین یعني پایتخ

 .ایران زمین نزدیك بغداد است كه خود سند زنده اي از مالكیت ایرانیان بر آن سرزمین مي باشد 
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 ، وبسایت های فارسی زبان٨٣١٤اردیبهشت  ١پنجشنبه 

 امیرحسین خنجی
 

 

 ها در ایران ی قومیت نگاهی گذرا به مسئله

 
 

اند و دارای زبان و فرهنگ و تاریخ مشترِك  از یك منشأ نژادی برخاسته هائی از جماعات انسانی كه به مجموعه
زیند و تابعیت  ئی از اقوام كه در درون مرزهای یك كشور معین می و به مجموعه. شود گفته می« قوم»اند  دیرینه

 .گفته میشود« ملت»مشترك دولت آن كشور را دارند 

نامیده « ایرانی»ی است كه در ایرانند، تابعیِت دولِت ایرن را دارند، و ی اقوام شامل همه« ملت ایران»با این تعریف، 
 .شود در همینجا مشخص می« ملیت»و « قومیت»و « ملت»و « قوم»تفاوت . شوند می

 
سبب  جاگیر باشند؛ یا به« كشور»یك قوم ممكن است در زمان كنونی در یك سرزمیِن مشخص با مرزهای معینی به نام 

هایش در اثر مهاجرتها  های آن در میان چند كشور تقسیم شده باشند؛ یا شاخه یخی از هم دریده شده شاخهآمدهای تار پیش
 .در سرزمینهای متعددی پراكنده و اسكان یافته باشند

بینیم كه زمانی قوم بزرگ ایرانی را تشكیل  ی اولی و دومی را در آن مردمی می ی خاورمیانه، نمونه در منطقه
 .ی سومی را در اقواِم ترك و عرب و نمونهاند،  میداده

 
در این گفتار « قوم ایرانی»برای آنكه موضوعمان را به صورتی روشن دنبال كنیم، ابتدا توضیح میدهم كه اصطالح 

 .اند و هستند ی زبانی مشتركی بوده اند و دارای ریشه ئی اطالق میشود كه از نژاد آریائى برخاسته بر آن جماعات انسانی

ی ملت ایرانند، و دارای  دهنده شود كه تشكیل ی جماعات انسانی اطالق می بر همه -مجازاً  -« اقوام ایرانی»صطالح و ا
 .اند های نژادی و زبانی مختلفی ریشه

 
قوم »با این تعریف از قوم و ملت، در كشوِر ایران با مرزهای جغرافیائی كنونی چندین قوم جاگیرند كه عبارتند از 

ی هركدام  مشخصه. «قوم كلدانی»، «قوم آسوری»، «قوم ارمنی»، «قوم یهود»، «قوِم عرب»، «قوِم ترك»، «ایرانی
اقواِم »را دارند و َمجاًزا « ملِت ایران»شان صفِت مشترِك  گر است؛ و همه از این قومها در نژاد و زبانشان جلوه

اند؛  رافیائی ساكن بوده سرنوشت تاریخی مشتركی یافتهنامیده میشوند؛ زیرا از قرنها باز در درون این مرز جغ« ایرانی
 .نامیده میشود« زبان فارسی»ئی كه آنها را با هم پیوند میدهد همان است كه  و زباِن ملی

 
( در درون و بیروِن مرزهای ایراِن كنونی)قوم ایرانی در زمان ما با توجه به گویشهای زبانی و پراكندگی جغرافیائیش 

فارسی و تاجیك، بلوچ، ُكرد، گیل و دیلم و طبری، : خه است كه براساس گویشهای زبانی عبارتند ازدارای چندین شا
ی اینها عناصر ترك و عرب  البته باید به یاد داشته باشیم كه در میان همه. )ی كوچكتر دیگر الرستانی، لُر، و چند شاخه

 .(ناسی كرداند و نمیتوان آنان را بازش نیز وجود دارند كه استحاله شده

یاد ندارد در سرزمینی كه به  رو قوم ایرانی اطالق میشود كه از زمانهای بسیار دوری كه تاریخ به به مجموع اینها از آن
اینها در زمان ما در گویشهایشان . اند اند، و زبان و فرهنگ مشتركی داشته اند میزیسته نامیده« ایران»نام خودشان 

هركدام از این گویشها مفرداتی وجود دارد كه ممكن است در گویشهای دیگر متروك مانده تفاوتهائی دیده میشود، و در 
را « زبان فارسی»ناِم  ی گویشهایشان یك زبان مشترك به حدی است كه مجموعه شان به باشد، ولی همسانیهای زبانی

 تشكیل داده است؛

های دیگر كه باشند و به گویش خودشان سخن  از شاخههای قوِم ایرانی در میان هركدام  چنانكه مردِم هركدام از شاخه
ئی  برند، هرچند كه پاره كار می های دیگر كامال مفهوم است؛ زیرا كه واژگانی كه به بگویند سخنشان برای مردِم شاخه

ن اینكه تفاوتهائی را نمایان میسازند، ولی همان واژگان، با یك چرخش كوچِك زبان، بدو( در لهجه)ازآنها در طرز بیان 
 .ی هركدام از گویشهای دیگر قابل بیان و فهم است هیچگونه تغییری در ساختار یا مفهوِم واژه داده شود، در لهجه
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بخِش . را از اقوام دیگر متمایز میسازد های متعددش است كه وی ی زبانِی این قوم با شاخه این بارزترین مشخصه
كه كشورهای ایران و افغانستان و تاجیكستان نامیده میشوند ساكنند؛ و ی این قوِم بزرگ اكنون در سرزمینهائی  عمده
در پاكستان بلوچهایند كه . هائی ازآن نیز در كشورهای پاكستان، تركیه، عراق، سوریه، و ازبكستان سكونت دارند پاره

 سرزمین مشخصشان را دارند؛

ی معروف به فارسی است و خودشان به آن  همان لهجهشان  در افغانستان و تاجیكستان و ازبكستان تاجیكهایند كه لهجه
ی  گویند؛ در عراق و تركیه و سوریه كردهایند كه در زمان شاه تهماسب صفوی ضمیمه« تاجیكی»و « دری»

 .امپراتوری عثمانی شده تابعیت نوینی یافتند بدون آنكه سرزمینشان نام اصلیش را ازدست بدهد
 

قوم »رو اصطالحاتی همچون  ازاین. ه هیچكدامشان به تنهائی را نمیتوان یك قوم نامیداند ك های قوم ایرانی اینها شاخه
اصطالحات غلطی است كه در قرِن حاضر به اغراض خاصی توسط مراكز و « قوم لر»و « قوم كرد»و « بلوچ

 .محافلی شایع شده است و اندك اندك در میان ایرانیان نیز برسِر زبانها افتاده رایج شده است

ی نژادی، با  اند از یك ریشه های قوم بزرگ ایرانی لوچ و كرد و الرستانی و گیلی و تاجیك و لر و جز آنها شاخهب
هزارساله، با میراثهای اسطوری و تاریخی و فرهنگی مشترك، با میراثهای ارضِی مشترك، و  های مشترِك چندین گذشته

 .مجزا و متمایز از قوم ایرانی دانستهیچكدام از آنها را نمیتوان یك قوم . با زبان مشترك
 

های قوم ایرانی، دو قوم بزرگ دیگر  بازگردیم، عالوه بر شاخه« ملِت ایران»وقتی به مرزهای ایراِن كنونی و تركیِب 
هایش در چند منطقه از  زیند كه یكی قوم عرب است كه قبایلش در خوزستان متمركزند، و دیگری قوم ترك با شاخه می

 .كشور

عرب از قرن نخست هجری به بعد، و ترك از قرن پنجم هجری به )دوقوم نیز هرچند كه در زمانهای متأخری این 
اند ولی دراثر رخدادهائی كه میشناسم اشتراك در سرنوشِت تاریخی با  وارد ایران شده در این سرزمین جاگیر شده( بعد

شناخته « ملت ایران»هستند كه در سراسِر جهان با نام اند، بخشی از ملت بزرگی  اند، ایرانی شده قوم ایرانی یافته
 .میشود

 
را  -ها ها، یهودی ها، ارمنی چون آسوری -ی ملت ایران دهنده آنچه كه این سه قوم و همچنین دیگر اقلیتهای قومِی تشكیل

اند، زبان عمومی  تهبه یكدیگر پیوند میدهد، عالوه بر سرنوشِت تاریخی و جغرافیائی مشتركی كه از صدها سال پیش یاف
 .باشد -یعنی زباِن رسمی كشور -و مشترك است كه همانا زبان فارسی

 
عنوان یك قوم متمایز سخن میگوئیم كه زمان اسكانشان در  به -های متعددش با شاخه -لذا ما هرچند كه از قوم ایرانی

« ایرانی»آنها گرفته است، ولی وقتی از  ایران به هزاران سال پیش از این برمیگردد و سرزمیِن ایران نام خود را از
 .ی اقوام ساكن در ایران است سخن بگوئیم منظورمان همه« ملت ایران»یا 

های احتماعی و سیاسی از  ی زمینه كه البته باید در همه)دارای حقوق و وظایف مشتركند « ایرانی بودن»اینها در 
 .ئی هستند كه زبان فارسی است ی زباِن رسمی و ملی؛ همچنانكه دارا(حقوِق كامال متساوی برخوردار باشند

 
 

 آیا قومی به نام قوم فارس در ایران وجود دارد؟
 

برند، و در این  كار می به« قوم فارس»اصطالح  -ناآگانه یا هدفمندانه -هایشان ها و گفته سالها است كه كسانی در نوشته
ئی به ایرانی بودن ندارند و آرزوی  عناصری كه عالقه توسط« ساالری فارس»ئی تحت عنوان  اواخر اصطالِح تازه

 .پرورانند، شایع شده است تجزیه شدِن ایران را در سر می
 
است یك سرزمین مشخصی در جنوب ایراِن كنونی است؛ و در زمانی از تاریخ، « پارس»كه نام ایرانیش « فارس»

ه»های داریوش بزرگ، نام  تهاند كه، بنا بر سنگنبش ئی از قوم ایرانی درآن میزیسته شاخه ََ  .اند داشته« ئی پارَس

ی اول قبل از مسیح به بعد چندان تحوالت و رخدادهائی در ایران بروز كرده كه  های تاریخی از اواخر هزاره در دوره
بایل ق»كلی در تاریخ گم شده است؛ و دیگر در فارس كسی یافت نمیشود كه بتواند خودش را به  این قبایل رد پایشان به

 .منسوب كند« پارسی
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، «پارتی»، «ئی باختریه»، «ئی مرغوه»، «ئی هریوه»، «سغدی»، «خوارزمی»در كنار نامهای « پارسی»نام 
های قوم ایرانی در  كار میرفته و نشانگر پراكندگی جغرافیائی شاخه ، و جز آنها به«مادی»، «هیركانی»، «سكائی»

 .فالِت ایران بوده است

اند كه اكنون ایران، تاجیكستان، ازبكستان، تركمنستان، افغانستان، بلوچستاِن پاكستان،  زیسته اطقی میاینها كه در من
اند؛ و سرزمینهایشان تا  كردستاِن تركیه، كردستان عراق، و كردستان سوریه هستند، قوم بزرگ ایرانی را تشكیل میداده

 .ه استپایان عهد ساسانی در درون مرزهای كشور ایران قرار داشت

ی داریوش  ی سنگنبشته ، آنگونه كه از یك جمله(با گویشهای متفاوتشان)ها  ی این شاخه زبان مشترِك محاوراتِی همه
 .شده است نامیده می« ئی آِرّیه»ها زبان  بزرگ میتوان استنباط كرد، در زماِن هخامنشی

 
دهد، دو زباِن پارسی و خوزی در دستگاه دولتی  در زمان هخامنشی، چنانكه اسناِد مكتوِب بازمانده از آنها نشان می

زبان رسمی دستگاه دولتی ( پهلوی)ها، وقتی شاهنشاهی پارتی تشكیل شد گویش پارتی  پس از هخامنشی. رسمیت داشت
 .شد؛ و سپس وقتی شاهنشاهی ساسانی تشكیل گردید رسمیِت همین زبان در دستگاه دولتی استمرار یافت

ی  ر زمان ساسانی یك زبان مشترِك محاوراتى جز زبان پهلوی داشتند كه حاوی مفردات همهولی عموم مردم ایران د
ی عمومی بود، ولی هیچكدام از  های فرات زبان محاوره گویشهای ایرانی بوده از دورترین نقاط شرق كشور تا كرانه

 .گویشهای محلی ایرانی نبود

« فاِرسی»، و مردم ایران را (بر وزِن قالب)« فاِرس»یران را عربهای مسلمان وقتی ایران را گرفتند، همچنان كه ا
این زبان در آینده مفرداتی از زبان عربی را . نامیدند، این زبان را نیز زبان فاِرسی گفتند كه معنایش زباِن ایرانی بود

حاكمیِت تركان بر را شكل داد، و در دوراِن دراِز ( زبان تاجیكی/ زبان دری)در خود جای داده زبان فارسی نوین 
 .ایران مفرداتی نیز از زبان تركی به این زبان راه یافت

یعنی . لذا زباِن فارسی كنونی تركیبی است از مفرداِت سه زباِن عربی و تركی و ایرانی با ماهیِت دستورِی زبان ایرانی
. بزرگ ساكن در ایران استی مفرداِت زبانِی هرسه قوم  زبان فارسی كه زبان رسمی ملت ایران است دربر گیرنده

درنتیجه، اگر امروزه زبان فارسی زبان مشترك و رسمی اقواِم ایرانی است، این زبان را نمیتوان به هیچكدام از 
 .ی مردم ایران است های قوم ایرانی نسبت داد، بلكه زبانی متعلق به همه شاخه

 

تاجیكهای جنوب )گرفته تا سغدی ( فغانستانمردم تاجیكستان و شرق ا)دیگر دیرزمانی است كه از باختریائی 
و پارتی و مادی و پارسی به این زبان تكلم میكنند؛ و جماعات انسانی مهاجر به درون ایران نیز از قرن دوم ( ازبكستان

اند؛ چنانكه دیگر در خراسان و آذربایجان و فارس و همدان كسی از عربها وجود  هجری به بعد همین زبان را گرفته
 كه به زبان قومی خودش سخن بگوید؛ ندارد

همانگونه كه دیگر هیچ عنصری از تركانی كه امپراتوری بزرگ سلجوقی را تشكیل دادند را نمیتوان در ایران یافت 
های قوم ایرانی نیز  گونه پارسیان و مادیان و پارتیان و بسیاری از دیگر شاخه به همین. كه به زبان تركی سخن بگوید

 .شده است، و دیگر هیچ نشانی از آنها نیست رِد پایشان گم
 

سخن میرانند، یا ناآگاهی خودشان از تاریخ را نشان میدهند یا اغراض « گرائی فارس»و « قوم فارس»كسانی كه از 
شدگاِن اینها در پِس چنین اصطالحاتى ضدیتشان با نژاد آریائى در ایران را نهان  بسیاری از شناخته. خاصی دارند

 .ی قوم ایرانى نیست های دیرینه كه در حقیقتش چیزى جز تالِش كودكانه برای نفی گذشتهمیدارند 

در ایران قومی به نام فارس وجود ندارد، زیرا كه فارس نه نام یك جماعت انسانی بلكه نام منطقه است؛ همانگونه كه 
مشترك محاوره و كتابت مردم ایران اما زبانی به نام زبان فارسی هست كه زبان . سیستان نام منطقه است نه مردم

هم وجود داشته باشد، ولی « تبار پارسی»زبانند، اگر در میانشان  كسانی كه امروزه فارسی(. زبان ملی است)است 
ها هستند؛ و البته به اطمینان میتوان گفت كه  ها و پارسی ها، پارتی ها، مادی ها، سغدی ها، باختری عموًما از همان مروی

 .شده نیز درمیان آنها كم نیستند زبان بها و تركهای فارسیبقایای عر

ئی و مروی و پارتی  های هریوه ئی نیست كه در زمانی ایرانی ئی كه اكنون خراساِن ایران است همان منطقه مگر منطقه
بود؟ و مگر زبان  درآن ساكن بودند؟ مگر آنجا كه اكنون گرگان است همان زمینی نیست كه مسكن هیركانیائیهای ایرانی

اند تا  ها فارس هستند یا مردمشان از فارس به آنجاها رفته یك از این منطقه زبان نیستند؟ كدام ها اكنون فارسی این منطقه
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 بنامیم؟( «قوم فارس»ها  یا به تعبیر غلِط بعضی)آنها را فارسی 
 

زبانها كامال غلط است و عبارت بسیار  بر فارسی« قوم فارس»ایم؛ ولی اطالِق  غلط نگفته« زبان فارسی»اگر بگوئیم 
فارس اكنون . سخن بگوید نه از تاریخ آگاهی دارد و نه از جغرافیای انسانی« قوم فارس»زشتی است، و هركس از 

اند كه در پارس  ها نیز مردمی بوده پارسی. یك منطقه است، همچنانكه در زمانهای دیرینه نیز یك منطقه بوده است
 .اند میزیسته

زبان شده باشند و چه از  بر مردمی كه در فارس میزیند، چه از بقایای عربهای فارسی« فارسی»ه هم اطالق امروز
و « آذربایجانی»و « و كرمانی« خراسانی»و « اصفهانی»زبان شده، درست است؛ همچنانكه  بقایای تركاِن فارسی

حتی قبایل ترِك قشقائی نیز در عین . میگیرندو جزآنها دركنار آن قرار « كردستانی»و « ُكرانی َمك»و « سیستانی»
 .زیند و بخشی از مردم فارس هستند تركاِن فارس نامیده میشوند حالی كه زبانشان تركی است چونكه در فارس می

قبایل عرِب خوزستان نیز صفتی . هستند« خراسانی»زیند و زبانشان تركی است  همچنانكه تركانی كه در خراسان می
بومیان دیریِن خوزستان كه این منطقه نامشان را )ی خوزی  برخود ندارند؛ هرچند كه قوِم نابودشده «خوزستانی»جز 

 .یك قوم مشخص بوده كه هیچ سنخیتی با نژاد سامی نداشته است( از آنها گرفته است
 

در تركان و ویژه  به -گرائی كه كسانی به قصد تحریِك عصبیِت قوم« ساالری فارس»نام  و اما اصطالح دیگری به
و ایجاد ضدیتهای قومی در كشورمان شایع میكنند، آیا میتوان در ایراِن امروز برایش شاهدی یافت؟  -عربهای ایران

اگر منظور از چنین سخنی تركیب عناصر دستگاههای دولتی باشد، ما خواهیم نگریست كه دولتمرداِن جمهوری 
 هستند؟( «!!قوم فارس»یا همان )تبار  آنها آریائیئی دارند و چه نسبتی از های قومی اسالمی چه ریشه

پایه تا پائین عبور میكنیم، تا ببینیم  گیرنده شروع میكنیم و به پیش میرویم و از مقامهای میان از بلندترین مقامهای تصمیم
رهبر »اول از . تبار در میان دولتمرداِن جمهوری اسالمی وجود دارند تبار و عرب كه چه نسبتی از عناصر ترك

 -ی قضائیه مینگریم كه زباِن پدری سپس به رئیس قوه. تباِر آذربایجانی است شروع میكنیم كه سیِد عرب« معظم
 .بعد ازآن به فرمانده ارتش میرسیم كه عرِب خوزستانی است. مادریش عربی است

سیم به رئیس مجمع تشخیص و بعد ازان میر. زبان است تباِر فارسی سپس به رئیس جمهور خاتمی مینگریم كه سید عرب
وزیِر دولِت موقت پس از انقالب  تبار است، و نخستین نخست مصلحت و رئیس جمهوری سابق آقای رفسنجانی كه ترك

 .تبار بود كه سید عرب -صدر آقای بنی -كه هم آذربایجانی بود؛ سپس نخستین رئیس جمهوری پس از انقالب اسالمی

تِر دستگاه دولت نیز  های پائین در رده. توانیم در این میان نشان بدهیم هود را نیز میشده از قوم ی عناصر مسلمان و شیعه
یا همان )تباران  آیا چنین تركیبی هیچ نشانی از انحصار قدرت توسط آریائى. میتوانیم به همینگونه بشماریم و پیش برویم

 دارد؟( «!!ساالرى فارس»

هرچند كه )تبار  تركیبی داشت دولت در آن زمان با نسبت باالئی از عناصر تركها هم كه بنگریم چنین  به زماِن پهلوی
ها كمتر  تباران در دستگاههای حاكمیت پهلوی تباران و عرب ؛ و اگر نیك بنگریم نسبت ترك(رضاشاه تبارش آریائى بود

و البته )ساالری مینامند  پس در چه زمانی از قرِن ما آنچه فارس. از نسبتشان در دستگاههای حاكمیِت كنونی نبود
 در ایران حاكم بوده است؟( چیزی جز آریائى نیست« فارس»منظورشان از 

پیش از آن نیز البته میدانیم كه از آغاز قرن پنجم هجری تا پایان قرن سیزدهم، دستگاه حاكمیت ایران در اختیار قبایِل 
َِ ترك بوده است  ها، و قزلباشان صفوی كه  تیموریان و بایندری تركان سلجوقی و خوارزمشاهی، مغوالن،)مهاجِر

 .ها با دوران بسیار كوتاهشان مستثنایند میان، فقط زندی در این(. هایشان بودند افشاریان و قاجاریان از دنباله
 

زبان رسمی كشور است؟ « زبان فارسی»آنست كه چرا در ایران « ساالری فارس»آیا منظور از دامن زدن به توهِم 
ی اول به سلجوقیان و مغوالن و تیموریان و قزلباشان صفوی و قاجاریان گرفت كه چرا در  د را باید در درجهاین ایرا

گیرندگان بالمنازع اموِر سرزمین و مردم ایران بودند زبان خودشان را به  تصمیم -پس از تصرف ایران -عین آنكه
های  ی ریشه ا موضوِع ویژگیها و نیز ژرفا و دامنهو این موضوعی است كه درپیوند ب!! جای زبان ایرانی ننشاندند

ی خاورمیانه است و نیاز به یك گفتار جداگانه  ی تاریخی این فرهنگ و تمدن در منطقه فرهنگ و تمدن ایرانی و سلطه
 .دارد

 
ردات های قوم ایرانی نیست، بلكه یك زبان ملی است كه از مف زبان هیچكدام از شاخه -چنانكه گفتیم -زبان فارسی
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اگر هركس كه به زبان رسمی ایران سخن میگوید را . زبانهای هر سه قوِم ایرانی و عرب و ترك تشكیل شده است
 .شناختی باید زیر و رو بشود ی معیارهای جامعه وقت همه فارسی بدانیم آن

شان كه آرزوی تشكیل  نهسوِد رؤیاهای كودكا شناختی را به ولی اگر ناآگاهان یا مغرضانی میكوشند كه معیارهای جامعه
 .دولتهای كوچك قومی است درهم بریزند، این موضوع دیگری است كه جایش در این گفتار نیست

 
اعم از مسلمان و )دارد و حقوق غیر شیعیان « ساالری شیعه»ی  شده دولِت جمهوری اسالمی هرچند كه ماهیِت اعالن

ه انگاشته شده است و میشود، عناصری از هرسه قوِم بزرِگ در این دولت به نحو بسیار ملحوظی نادید( غیر مسلمان
تبار در آن، نسبت باالئی  تبار و عرب ی ملِت ایران در تركیب این دولت شركت دارند، و نسبت عناصر ترك دهنده تشكیل
 .است

قدرت توسط جا است وقتی كه در ارتباط با انحصار  گفتن در نظام جمهوری اسالمی البته سخنی به« تبعیض»سخن از 
كردها و بلوچها اگر شامل تبعیِض بغیض هستند و . ی اثناعشری است پیروان یك مذهب مشخص باشد كه مذهب شیعه

شان نادیده انگاشته شده است و میشود علتش سنی بودنشان است نه كرد یا بلوچ   حقوق و شئوناِت شهروندی و ملی
 .بودنشان

. كه از بومیاِن فارس هستند، مثل كردها و بلوچها شامل این تبعیض هستندزبان، هرچند  های فارسی در فارس نیز سنی
زرتشتیان كه خالصترین . اند وضعیت ها هم همانگونه كه غیر مسلماناِن ایرانی نیز در این تبعیض و محرومیت با سنی

ص شده است و حق شركت نژادند نیز در ارتباط با حقوق شهروندی جایگاهشان در قوانیِن ایران مشخ ایرانیاِن آریائى
 .گیریهای مربوط به امور كشورشان را ندارند در تصمیم

 
زیند و اجباراً سرنوشت و تاریخ مشتركی  ی اقوامی كه دیرزمانی است در آن می ایران كشوری است متعلق به همه

ی  تدبیِر قهارانه ی سیاست و حكومتگری در این سرزمین همیشه ُبرد با مردمی بوده كه زور و در عرصه. اند یافته
 .اند و هستند تدبیران همیشه در باخت بوده زوران و كم اند و دارند؛ و بی بیشتری داشته

ئی دیرینه در این سرزمین است؛ و اقوام ایرانی باید تا برچیده شدِن بساط جباری و  رسِم جباری حكومتگران نیز رویه
ولی در این راِه . دالنه بپیمایند دوشانه و هم پرمخاطره را همقهاری، و تا رسیدن به حاكمیِت جمهور، راهی دشوار و 

، و هرآنچه رنگ و بوی رویاروئی «گرائی فارس»و « ساالری فارس»گذر، درپیش كشیدن موهوماتی چون  سخت
قومیتها داشته باشد، یا نشان از ناآگاهی گوینده دارد یا نشان از غرِض او كه قصدی جز تحریك احساسات ضد ایرانی 

 .ی كشوری به نام ایران است اش تجزیه نشده در میان اقوام ترك و عرب ندارد، و مشخص است كه هدِف اعالن

ی ایران در زمان حاضر است كه چشم دید حیاِت این ملت بزرگ  و این آرزوی همسایگاِن كوچك و بسیار ثروتمندشده
نشینهای  ی تلویزیونی عربی متعلق به یكی از شیخ هترین شبك در همین چند روِز اخیر پربیننده. و تاریخی را ندارند

همسایه كه توسط روشنفكراِن ناسیونالیسِت كشورهای عربی دور از خلیج فارس اداره میشود، با استفاده از رخدادهای 
 .«ی ایران شد میالدی ضمیمه 5151اهواز در سال »اخیِر مربوط به نارضایتی عربهای خوزستانی بیان میدارد كه 

آیا معنایش  -اند كه معلوم نیست دولتمردان جمهوری اسالمی چه واكنش اثرگذاری نسبت به آن داشته -ر چنین بیانیتكرا
نشیِن عربی است؟ چه كسانی  جز تحریك عربهای خوزستانی به تالش برای بریدِن خوزستان از ایران و تشكیل یك شیخ

كه هدفش « سركوب قومیتها»و « تبعیض قومی»و « ساالری فارس»و « گرائی فارس»از طرح موهوماتی چون 
 چینند؟؟ پاشیدِن بذر نفرت در میان اقوام ایرانی است ثمر می

 
رود كه كشتن و دربند كردن و  و چون سخن از رخداد دردآور خوزستان است، این پرسش نیز از ذهن بیرون نمی

 -دانه شعار دشمنان ایران را تكرار كرده باشندهرچند كه نابخر -ی عرِب خوزستان شده تحقیر و ارعاِب جوانهای تحریك
ها و كمندها كه در همه  ئی در این وضعیِت ماالمال از كمین به حل كدام مشكل كمك میكند؟ و چنین اقدام دورنااندیشانه

زستان ی خو های پرزور و چنگالهای درنده در كنار دروازه سِوی ما تنیده شده است، و دیو سپید با آن شاخ تیز و ُسمبـه
بستر گسترده برای لقمه كردِن طالی سیاه این سرزمین دندان میساید، عربهای خوزستان را به كدام سوئی خواهد 

 راند؟؟

ِاّنی »چرا باید خطا را با خطا پاسخ داد و مشكلی كه با تدبیر و درایت قابل حل است پرگره كرد و مردم را به فریاد 
د كاری كرد كه آن احساس مسئولیت ملی و میهنی كه تجلی زیبایش را در دوران واداشت؟؟ چرا بای« َمغلوٌب َفانَتِصر

گرایانه بدهد و به احساس ضد  ساله با عراق در میان عربهای خوزستان دیدیم جایش را به رویكردهای قوم جنگ هشت
 ایرانی تبدیل شود؟؟
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 5882   اردیبهشت ٦٤تا  ۲از  ٢٨١انقالب اسالمی در هجرت شماره 

 رویداد خونین اهواز در رسانه های گروهی درون ایران بازتاب

، به قلم سینا قنبر پور، انتشار " تحلیلی بر حوادث جمعه اهواز " اردیبهشت ،تحلیلی زیر عنوان  5نشریه ایران جمعه 

 :داده است  نکات عمده آن عبارتند از

برد ، حادثه جمعه گذشته به وقوع پیوست تا در حالى كه شهر اهواز از وقوع حوادثى چون سرقتهاى مسلحانه رنج مى 

انتشار یك نامه جعلى در . نشان دهد كه موضوع امنیت در این خطه به طور جدى نیازمند رسیدگى و بررسى است

خوزستان و بویژه شهر اهواز دست كم موجب بروز خساراتى به اماكن دولتى و خصوصى و حتى مجروح شدن عده 

 .اى شده است

نفر جان خود را در درگیرى ها از  ٣شها از منابع محلى در اهواز حكایت از آن دارد كه دست كم حتى برخى گزار

فارغ از صحه گذاشتن به هر یك از این گزارشها به نظر مى رسد وقوع این حادثه گرچه ریشه اى . دست داده اند

پلیسى منجر به حوادثی شد  -ى روانى اجتماعى داشته ولى به دلیل كندى در عمل و یا فقدان یك روش عملیات -سیاسى 

 :روى داده است ١۴فروردین  ٦۶كه در جمعه 

 

از اعتراضات پراكنده تا جمعه حادثه خیز برخالف این قول که موضوع منجر به حادثه اخیر در اهواز را منتسب به 

سبب بروز برخى  در اهواز ٨٣١٣مى داند،  انتشار یك نامه جعلى از اواخر زمستان  ١۴وقوع امری در بهار 

 .اعتراضات در این شهر شد

 .این وضع با انتشار برخى مطالب در روزنامه هاى محلى اعالم شد و بى آن كه باز خوردن داشته باشد ادامه یافت

 

اما به ناگاه یك سایت اینترنتى كه به نظر مى رسد مقر پوشش و پشتیبانى آن كشور انگلیس باشد به انعكاس و برجسته 

این سایت . نامه پرداخت و به طور مرتب خواستار واكنش به این نامه از طریق اعتراض جمعى و علنى شد سازى این

نامه . كه سربرگ ریاست جمهورى را داشت ، منتشر كرد" سید محمدعلى ابطحى"نام دارد نامه اى از " االحواز"كه 

 .شوند و تركیب جمعیتى این استان تغییر یابد میلیون عرب ساكن در خوزستان باید تغییر مكان داده ۴اى كه مى گفت 

داشت كه رونوشتهایى از آن به وزارت مسكن و  ۷۷مرداد  ٦به تاریخ  ٨٦/٦۷۶١این نامه شماره اى مطابق 

 .شهرسازى، وزارت اطالعات، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، فرستاده شده بود

صفحه متن ترجمه شده  ٦صفحه متن فارسى،  ٦صفحه شامل  ۱ى در قالب با شروع سال جدید، این نامه به شكل وسیع

 .عربى و یك صفحه تاریخچه اى از یك فرقه مذهبى در عربستان سعودى در خوزستان و بویژه اهواز توزیع شد

خود خواستار روشن شدن عوامل تهیه  ١۴فروردین  ٦۴گرچه یكى از روزنامه هاى محلى در سرمقاله روز چهارشنبه 

اما پنجشنبه و جمعه گذشته ، مناطق عرب . و تكثیر نامه از یك سو و واكنش درست به موضوع از سوى دیگر شده بود

 .نشین اهواز به محل ناآرامى تبدیل شد

به خبرگزارى معاون اجتماعى و ارشاد نیروى انتظامى خوزستان در این باره " حسن اسد مسجدى"سرهنگ پاسدار 

نفر زخمى شده اند و یك نفر نیز  ١در این حادثه . نفر از عوامل نا آرامى ها دستگیر شدند ٨٣۷: "ایسنا گفته است 

 ."براثر اصابت گلوله فردى غیر از نیروى پلیس زخمى شده است

نفر و جراحت عده اى  گزارش داده است كه منابع آگاه خبر از كشته شدن دهها" بازتاب"با این حال سایت اینترنتى 

حال آن كه شنیده ها از اهواز نیز حكایت از آن دارد تعداد كشته ها تخمین زده مى شود و این رقم بین . دیگر داده است

 .نفر است ۶تا  ٣
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به هر حال، با باالگرفتن نا آرامى در تعطیلى آخر هفته گذشته واكنش هایى در سطوح مختلف نسبت به موضوع ابراز 

اما روندى كه سبب ! حركت ماجرا به عقب رانده شد... انجام با سخنان رئیس جمهور، سخنگوى دولت و شد و سر

 .بروز این حادثه شد تجربه اى است كه مى تواند با نگاهى كالبد شكافانه مانع بروز حوادث مشابه شود

 

 :بریده جراید به چه كار مى آید

سایتهاى خبرى و حتى وبالگ ها محدود و دسترسى به آنها ممنوع شده بود، در حالى كه از مدتها قبل فعالیت برخى 

 .كه معلوم نیست چگونه اداره مى شود، آزادانه به فعالیت خود ادامه مى داد" االحواز"سایت 

از طرفى ماجراى نامه و اعتراض برخى محافل در خوزستان و اهواز در روزنامه هاى محلى حكایت از بروز یك 

 .ضات داشتسرى اعترا

با  ١۴فروردین  ٦۱در جلسه اى به تاریخ : " سید احمد موسوى نماینده مردم اهواز در مجلس شوراى اسالمى مى گوید

اهمیت این [ از سوى دیگر... ]دیدار كردم و موضوع را اطالع دادم( استاندار)شخص اول اجرایى استان خوزستان 

یس جمهور نیز در میان گذاشتم، نامه و سایت مذكور را نیز به ایشان مسأله را به مجید انصارى معاون امور حقوقى رئ

به هر حال ، اینك وزارت اطالعات و دبیر خانه شوراى عالى امنیت ملى، از طرف رئیس جمهورى، ( "٦...")دادم 

م علیه موظف شده اند به سرعت عوامل پشت پرده تهیه وتوزیع چنین نامه اى را شناسایى و با عنوان محركین اقدا

 ".امنیت ملى و دستگاه قضایى معرفى كنند

 

با این وضع، این سؤال مطرح است كه با وجود اعتراضات جسته گریخته در اهواز و بویژه چاپ اعتراضات در  *

 جراید چگونه متولیان امر به موضوع توجهى نكردند ؟

گونه رقم خورده اند درحالى كه با یك نگاهى به ماجراهاى خوزستان نشان مى دهد كه به چه سادگى وقایع حادثه 

 .مدیریت كامالً حساب شده امكان جلوگیرى از آنها بوده است

تا فروردین  ٨٣١٦نمونه بارز آن بحث سرقتهاى مسلحانه در خوزستان و بویژه اهواز است كه در مدت زمان اسفند 

ى از سرقتهاى مسلحانه منجر به قتل به بدون هیچ كنترلى سیر صعودى داشته و این در حالى بود كه مرتكب یك ٨٣١۴

 .دار مجازات آویخته شد

، ( اگر پر می شدند ) بنابراین شرایط، باید گفت خأل هایى در مدیریت امنیت اجتماعى این منطقه مى توان برشمرد كه 

 .دقابلیت كنترل چنین فتنه اى را مى توانست داشته باش( مدیریت استان)خارج از بحث هاى سیاسى اخیر، 

 

 :امنیت اجتماعى و پلیس كارآمد

رهایى "یكى از مجموعه هاى تخصصى پلیس كشور ،نیروهاى یگان ویژه هستند كه به طور عمده چهار نقش از جمله 

چنین وظایفى بویژه آنها . را در شهر برعهده دارد" كنترل جنگ شهرى و آشوبها"و " عملیات در كوهستان"، "گروگان

نقشه هاى روانى است عمالً نیازمند یك فرماندهى روانى است به عبارت دیگر یگان ویژه پلیس  كه نیازمند به كار بستن

باید به روانشناسان اجتماعى ماهرى مجهز باشد كه بتوانند در شرایط بحرانى ضمن پیش بینى وضع خطرناك، 

 .راهكارهاى عملیاتى روانى براى كنترل هیجان بیرون ریخته شده را ارائه دهند
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نمونه، در این ماجرا باید به این مسأله اشاره كرد كه اگر بریده جراید تهیه مى شد و دست كم اخبار جمع آورى  براى

به دست این رده پلیس مى ( كه حتماً واحدهاى اطالعات عملیات چنین اطالعاتى را جمع آورى مى كنند)شده از شهر 

فروردین روى نمى  ٦۶آن مى پرداختند چنین وضعى در جمعه رسید و آنها با تحلیل خبر به طراحى راهكار مقابله با 

 ۴كامالً واضح است كه در خوزستان . و بیانیه كذایى تحلیل و بررسى مى شد" االحواز"كافى بود محتواى سایت . داد

 .میلیون نفر عرب ساكن نیستند 

درصد عرب بوده و  ٣۱تا  ٣۱هزار نفر جمعیت دارد كه در بهترین شرایط  ٦۱۱میلیون و  ۴زیرا خوزستان خود 

 .هستند... مابقى شوشترى دزفولى، لر، بختیارى، بهبهانى و

بنابراین ، ضمن ارائه چنین آمارى در كنار استعالم از ریاست جمهورى مى شد با انتشار خبرى رسمى در جراید از 

 .دامنه یافتن ماجرا كاست

 

بلكه سعى در كنترل فیزیكى . ات روانى به اجرا در نمى آید حال هم كه وضع موجود منجر به آشفتگى شده باز هم عملی

آن هم در شرایطى كه خوزستان و اهواز به دلیل شرایط نامساعد مرزى در عراق مملو . شهر و مناطق ناآرام مى شود

 .از سالحهاى سبك جنگى است و كوچك ترین تحریكى مى تواند به بروز استفاده از سالح بینجامد

اى شبكه استانى سیما و شبكه هاى مختلف صدا بوده و این امكان در آن وجود داشته كه با انتشار خوزستان دار -5

 .اطالعیه كامالً منطقى در مقابل انتشار بیانیه سایت مورد نظر از به هیجان درآمدن احساسات مردم جلوگیرى كرد

ادیو عمالً در خدمت پلیس نبوده اند تا بتوان متأسفانه به نظر مى رسد كه رسانه ملى و اثر گذارى نظیر تلویزیون و ر

 .در موقع ضرورى با اطالع رسانى بموقع از بروز حوادث كاست

كندى در واكنش حكایت از عدم شناخت موقعیت هاى مورد بحث نزد متولیان امنیت اجتماعى در سطح استانى و  -8

 .كشورى دارد

وادث مشابه در منطقه باشد كه مى تواند به واسطه داشتن قومیت این ماجرا دست كم باید بهانه اى براى جلوگیرى از ح

 .هاى مختلف محل مناسبى براى سوء استفاده باشد

فقدان ردیابى عامل یا عامالنى كه توانسته اند صدها اطالعیه را تهیه و به زبان عربى ترجمه كرده و سپس تكثیر  -2

ر چنین اتفاقى افتاده است حال آنكه از نظر وسعت و امكانات به عبارتى چگونه در یك شه. كنند خود جاى سؤال دارد

 .راه شناسایى چندان نا هموار و سخت نیست

بحث استراتژیكى است كه . نكته اى كه همواره در قبال حوادث و بویژه ماجراهاى خوزستان از آن غفلت شده است -1

 .نیتى پرداختام -به مسائل اجتماعى و هیجانات اجتماعى نباید با نگاه سیاسى 

در واقع بحث منجر به حادثه اخیر در اهواز نیازمند یك نگاه جامعه شناسانه و روانشناسانه است تا در عین حالى كه 

 .عوامل سوء استفاده گر شناسایى مى شوند دلیل بروز یك حادثه و سربازكردن یك عقده در میان مردم نیز شناخته شود

د تا ببینیم كه چرا سوء استفاده گران و طراحان این ماجرا با استفاده از یك نامه ضمن آن كه باید به درستى بررسى شو

این اوضاع قابل شناسایى و پیش  ١۴بویژه آن كه در آستانه انتخابات خرداد . مجعول توانسته اند عده اى را تحریك كنند

 .بینى هم بوده است

سوار كردن تحلیل هاى سیاسى ناشى از مباحث با این وصف بهتر آن است كه پیش از سیاسى كردن موضوع و 

 .انتخاباتى همچون یك حادثه فارغ از نگاههاى امنیتى به كالبد شكافى حادثه جمعه گذشته اهواز پرداخته شود

،وقایع اهواز از جمله رخدادهایي بود كه طي روزهاي گذشته بیشترین توجه محافل سیاسي (  82اردیبهشت  2)امروز 

ناآرامي هایي كه انتشار و تكثیر سریع و مشكوك نامه اي جعلي منسوب به معاون . به خود جلب كردو انتخاباتي را 
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مسبب آن شد و ( كه طي آن تغییر بافت جمعیتي مناطق عرب نشین توصیه شده بود)پارلماني وقت رئیس جمهور 

به سخنراني انتخاباتي یك  كه مهمترین پرسش. اش به وجود آورد پرسش هاي زیادي را پیرامون چرایي و چگونگي

كاندید بومي محافظه کار در سوم فروردین ماه در منطقه دشت آزادگان مبني بر مخالفتش با طرح تغییر بافت جمعیتي 

خوزستان باز مي گردد و به باور آگاهان عامل اولیه اي است كه با انتشار نامه جعلي، ماجراهاي اخیر را دامن 

 .زند مي

اي براي سالهاي قبل  كه تاریخ آن هم به شكل نمایشنامه)جایي آغاز شد كه چندي قبل این نامه جعلي و اما ماجرا از 

و دستور شوراي عالي امنیت ملي را به همراه داشت درست در زماني كه اذهان عمومي به خاطر ( تنظیم شده بود

ین اهالي محالت عرب نشین حاشیه سخنراني آن چهره محافظه كار تحریك شده بود، به طرز پرسش برانگیزي در ب

 .اهواز توزیع مي شود

فرادي آن روز منطقه شلنگ آباد حومه اهواز كه از مناطق حاشیه اي این شهر و جمعیت آن عرب است دستخوش 

همزمان با شلنگ آباد، . اعتراضات خیاباني مي شود و به برخي اماكن دولتي و عمومي خساراتي وارد مي شود

كه از جمله محالت )ت دیگري همچون مالشیه، كوت عبدهللا، حمیدیه و منطقه كوره ها در ماهشهر ناآرامي به محال

 .سرایت پیدا مي كند( سكونت مهاجرین جنگي است

سال گذشته ساكنانش بیشترین اقبال رابه  8جالب توجه آن كه اعتراضات تنها در محالتي اتفاق مي افتد كه در طي 

آنها در رقابت هاي انتخابات شوراهاي در اول و دوم،   اند و راي غالب ر انتخابات داشتهنیروهاي اصالح طلب اهواز د

 .مجلس ششم و دو دوره ریاست جمهوري به نفع اصالحات بوده است

و در مقابل در شهرهایي چون خرمشهر، آبادان و شادگان كه راي سنتي آنها به نفع محافظه كاران بوده است اما تركیب 

 .دهد وتي از محالت نا آرام نداشته اند، هیچ اتفاق محسوسي رخ نميجمعیتي متفا

عرب " كه خود را مشخصا )به باور اصالح طلبان محلي، از نحوه پراكنش اعتراضات در مناطق حامي اصالحات 

 .بر شبهات علت انتشار نامه جعلي آنهم پس از آن سخنراني مشكوك مي افزاید( مي دانند" هاي ایران

مطلع محلي همچنین معتقدند كه تمهیدات انتشار این نامه و تالش تیم سازمان دهنده تكثیر آن صرفا معطوف به منابع 

 .محالتي بوده كه ناآرامي در آنها، جریان كلي راي در اهواز را به ضرر اصالح طلبان تغییر مي داده است

حامیان دكتر ) جمع اهالي شلنگ آباد كه حزب آفاق واقعیتي كه توجه به آن با گفته هاي نماینده اصول گراي اهواز در 

را مسئول این ناآرامي ها معرفي مي كند و نیز از جعلي خواندن نامه طفره مي رود و تنها به سهل انگاري ( معین

 .كند، تكمیل مي شود اشاره مي[ اصلالح طلبان]مسئوالن 

ه رئیس جمهور درباره پیگیري حوادث اخیر مي همچنین كه نمایندگان اصولگراي این شهر در نامه اي كه خطاب ب

 .كند نویسند نیز به جعلي بودن نامه كوچكترین اشاره اي نمي

مجموعه این نشانه ها منابع آگاه در اهواز را به این نتیجه رسانده است كه در این وقایع تالشهاي سازمان یافته اي با 

تانه انتخابات و براي تخریب چهره اصالح طلبان در این هدف ایجاد بدبیني در بین مردم مناطق عرب نشین در آس

مناطق با مردم از طریق گفت و گوي رو در رو در حوزه عمومي است و ایجاد جو بدبیني كار را براي اقناع ساكنان 

 .در آستانه انتخابات براي اصالح طلبان دشوار مي كند

شر كننده نامه جعلي براي ایجاد شكاف بین مردم و آگاهان اضافه مي كنند كه عالوه بر تالش جریان مشكوك منت

 .نیروهاي اصالح طلب در آستانه انتخابات، اهداف دیگري نیز در پس این ناآرامي ها وجود داشته اشت

آنهم با توجه به اینكه در این تجمعات هیچ شعاري خارج از حیطه نظام داده نشده است و تنها به حفظ یكپارچگي بافت 

پرداخته شده، این شائبه وجود دارد كه این جریان ... و تغییر مسووالن از جمله استاندار و فرماندار و جمعیتي اهواز 

مشكوك عالوه بر مخدوش كردن فضاي رقابت انتخاباتي، تالش داشته است تا منافع سیاسي غیر انتخاباتي را نیز با این 

 .تاكید مضاعف دارندنكته اي كه نیروهاي اصالح طلب به آن . ترفند به دست آورد
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دهند كه به واسطه سابقه دار بودن انتشار چنین نامه هایي در  این نیروها با ارائه ساختار جمعیتي مناطق ناآرام نشان مي

گذشته، و نیز عدم دسترسي مردم این مناطق به رسانه هاي خارجي از جمله ماهواره و اینترنت به دلیل مشكالت 

 .عامل خارجي در این ناآرامیها منتفي است معیشتي، امكان دخالت هرگونه

این موارد به همراه ادله اي مبني بر عدم وجود نشانه هایي تاریخي از نزاع میان فارس نشینان و عرب نشینان و نیز 

نبود گرایش هاي افراطي جدایي طلب در این منطقه، همه توجهات را بیش از پیش به عاملي دورني و مشكوك سوق 

ي كه كوشیده است در روزهاي باقي مانده به انتخابات، بي هیچ دغدغه اي نسبت به منافع ملي و تمامیت عامل. مي دهد

 ارضي، با ایجاد ناآرامي در یكي از پایگاههاي احتمالي اصالح طلبان براي پیروزي، سنگي انداخته باشد

 

دث تلخ خوزستان جریان داشت و در این روزهایي که حوا: سایت شخصي خود نوشته است  محمدعلي ابطحي، در وب

 .هنوز گیجم که چرا من براي این توطئه انتخاب شده بودم، خیلي بر من سخت گذشت

یقین . شان برسند ام که آنها باید به حقوق قانوني ام و همواره دنبال این بوده هاي قومي حساس بوده همیشه به درگیري

است و متأسفانه کساني در خارج مرزها هستند که به نام اقوام از " ایران"هاي قومي، قرباني اصلي،  دارم در درگیري

 .تجزیه ایران حرف میزنند

شنیدم، احساسم این بود که همان نفرتي  هاي عربي مي طلبان عرب را از یکي از تلویزیون وقتي مصاحبه یکي از جدایي

دلیل در آتش  احساس را دارند و بي ام نیز همین که من از این صداها دارم، برادران و خواهران عرب خوزستاني

 .اند ها گرفتار آمده درگیري

کنم که عضو دولت آقاي خاتمي بودم که براي اولین بار انتخابات شوراها را برگزار کرد که در اکثر نقاط  افتخار مي

ني با هاي ایرا نشین آنها رأي آوردند و زمام امور اجرایي خود را در دست گرفتند و همواره رأي عرب عرب

گمان نکنم موفق . خواستند با استناد نامه به من، آنها را به خاتمي بدبین کنند این بار مي. طلبان همراه بوده است اصالح

 .شوند

من که براي قرباني شدن در این توطئه !!! دیروز در مجلس آقاي حداد عادل از دولت گالیه کردند که دیر تکذیب کرده

فروردین تکذیب کرده و دالیل دروغ بودن نامه را تفصیال  55دادم، روز دوشنبه  خ ميانتخاب شده بودم و باید پاس

اگر یکي از نمایندگان خوزستان که این روزها به دولت حمله . روز قبل از حوادث اهواز 1یعني . توضیح داده بودم

توانست  کرد، نمي ن را منتشر ميخواند یا الاقل تلویزیون خوزستان آ کنند تکذیب من را در نطق قبل از دستور مي مي

 !داشتني عرب را بگیرد؟ جلو تحریک احساسات مردم خونگرم و دوست

بخشنامه جعلی که تاریخ مرداد سال پیش را دارد و در اسفند ماه منتشر می شود، از سوی کسی  - 5: انقالب اسالمی 

چرا مرا : و او هنوز می پرسد ! می شودفروردین تکذیب  55که برای ایجاد ماجرای خونین انتخاب شده است، در 

 !برای ساختن دست آویز برای حادثه سازی انتخاب کرده اند

آیا بروز حادثه نباید به ابطحی فهمانده باشد که مشکل مردم محروم از حقوق و منزلت و کرامت انسانی را تشکیل  - 5

 شورای شهر و روستای بی اختیار حل نمی کند ؟ و

ون حقوقی رئیس جمهوری بوده است ، پس شخص مناسب برای آنکه امضایش را زیر چنین نامه مگر نه او معا - 8

در حقیقت، در اولین فرصت، . رویه او نیز می گوید چرا می باید او را انتخاب می کردند . ای بگذارند او بوده است 

 .ساد را شناسائی و معرفی کنند بر او و جانشین او بود که بطور پیگیر، جعل بخشنامه را پیگری کنند و ریشه ف

رژیمی استبدادی که مرکب از بحران سازان و بی قیدان است و بحران ساختن و عبور از بحران ، رویه عمومی  - 2

هر ایرانی که به سرنوشت ایران می اندیشد می . آنست، همانطور که بارها هشدار داده ایم ، عامل تجزیه ایران است 

 . این رژیم با مردم ساالری ، با دولتی حقوق مدار بر خیزد باید برای جانشین کردن
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اما از نامزدهای ریاست جمهوری ، هاشمی رفسنجانی و کروبی و محسن رضائی و والیتی ، در اکتبر سورپرایز و 

روبرت پاری ، داده های جدیدی از آن سازش پنهانی که زمینه ساز جنگ و ادامه آن . ایران گیت ، نقش داشته اند 

 .سال و استقرار استبداد فساد گستر گشت،را انتشار داده است  8بمدت 

استبداد غرق در فساد و خیانت . را دست آورد خود و مایه افتخار خویش شمرده است  118بتازگی ، والیتی قطعنامه 

شورای امنیت  عضو دائمی 1را ببین که جنگی را در سود قدرت خارجی ادامه دادن و تسلیم نامه ای امضاء کردن که 

تهیه و به ایران تحمیل کردند و جام زهر را به خمینی نوشاندن و به حکومت ریگان گفتن ما باید شکست بخوریم تا 

عناصر میانه رو عنان رژیم را در دست بگیرند، اینک طلبکار شده اند و بابت مزد شرکت در جنایتها و خیانتها، مقام 

 :ریاست مطالبه می کنند
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 میالدی سوئد استکهلم، منتشر شده در وبسایت نوید اخگر و دیگر وبسایت ها 5001اول ما می سال 

 نوید اخگر

 بالکانیزه کردن ایران در دستور کار امروز جامعه جهانی نیست سیاست تجزیه طلبی رژیم را افشاء کنیم

ای این خطه را رنگین کرد و گلوله های سربی رژیم سرکوب بیرحمانه قیام مردم خوزستان و اهواز که گستره خیابانه

که سینه مردم شریف و تحت ستم این منطقه را از هم شکافت و ربط دادن آن از طرف رژیم به درگیری و مخاصمات 

یک ترفند ضد مردمی و افشاء شده است که تنها جهت سرکوب ......... و طرح تجزیه ایران و  قومی و دخالت خارجی

 .صورت میپذیرد... خاسته ایران از کُرد و عرب و ترک و بلوچ و فارس و خلقهای بپا

به نوعی به این تئوری دامن زدند که گویا در این خیزش مردمی که با " چپ" متاسفانه بعضی از گروهای سیاسی 

که به  شعار سرنگونی رژیم و مرگ بر جمهوری اسالمی به میدان آمده بودند،عرب و عجم و گروههای قومی بودند

جان هم افتادند و گویا این تخاصماتی بود درون گروهی و در آخر سر مشخص نشد که خونهائی که سطح خیابانها را 

رنگین کرد و با گلوله های سربی سینه مردم را شکافت نیز از طرف همین مردم مسلح عرب و عجم شلیک شده بود و 

رژیم در این قضیه نقش میانجی را داشته و با وساطت از  یا از طرف رژیم؟ خواننده به این نتیجه میرسد که پس

خونریزی بیشتر و تجزیه طلبی جلوگیری کرده و تجزیه طلبان را روانه زندان و در انتها مردم غیور همیشه در صحنه 

 .خوزستان و اهواز نیز به میدان آمده اند و به نفع رژیم تظاهراتی نیز ترتیب داده اند

نهای سیاسی مخصوصا با گرایش چپ میرود اینستکه در اینگونه مواقع نظیر خیزش اهواز انتظاری که از سازما

بهتراست با یک دید باز با در نظر گرفتن سیاستهای جهانی در کل منطقه و جهان به توهم تئوریهائی از نوع تجزیه 

از او بگیرند و او را خلع طلبی و جدائی طلبی که خواست رژیم است دامن نزنند و ابزار سرکوب در دست رژیم را 

 .سالح کنند

هر عقل سلیمی باید ابتدا کاله خود را در موقع نوشتن چنین سطوری قاضی کند و از خود بپرسد آیا جامعه جهانی 

 بدنبال بالکانیزه کردن منطقه خاور میانه است؟

از یکطرف ایران از طرفی  آیا جامعه جهانی حتی اگر دلش بخواهد و به نفعش نیز باشد میتواند از یکطرف عراق

را بدرون چنین پروژه هائی ........... افغانستان و نیز ترکیه و لبنان و سوریه و کشور های ماورای دریای خزر و

 سوق دهد؟

مسلما دست زدن به ترکیب هر کدام از این کشور ها درمنطقه خاور میانه به تغیر کل ساختار هر آن کشوری خواهد 

 .منطقه قرار داردانجامید که در این 

حتی اگر در کل مناسبات کالن سرمایه داری غرب بالکانیزه کردن منطقه به نفع آن باشد در شرایط کنونی جهان هیچ 

تحلیل گر و سیاستمدار تیز هوشی که دو دو تای سیاسی منطقه و جهان را بشناسد دور چنین تئوریهائی تاب هم نخواهد 

 .و شروع بالکانیزه کردن منطقه و یا ایرانخورد چه برسد به عمل کردن به آن 

 

 چرا بالکانیزه کردن ایران و منطقه در دستور کار امروزجامعه جهانی نیست؟

 :جواب

زیرا مسئله اول جامعه جهانی امروز مسئله امنیت و بوجود آوردن ثبات اقتصادی به خصوص در منطقه برای برداشت 

 .خاور میانه بزرگسودی بیشتر است آن هم در چهار چوب طرح 
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فشار غرب و جامعه جهانی بر روی طرح دمکراتیزه کردن کشور های منطقه نظیر ایران برای آزاد سازی کاپیتال و 

روان کردن آن در رود خانه تحرک سرمایه است و سرمایه به حرکت در نمی آید اگر دمکراسی حتی از نوع نیم بند 

 .آن پشتوانه آن نباشد

 (مایهطرح جهانی شدن سر)

 

یعنی مردم در یک فضای باز سیاسی وارد گستره سرمایه گذاری میشوند و اگر سیاست گذاران یک کشور نتوانند 

 .امنیت برای جریان جاری سرمایه بوجود آورند ، سرمایه از آن نقطه به جای دیگری نقل مکان میکند

نیان خارج کشور بود، خاتمی با تمام قوا یکی از طرح های شکست خورده رژیم جذب میلیارد ها دالر سرمایه ایرا

سعی در کسب آن داشت ولی بدلیل اصل محرض دیکتاتوری در ایران یعنی والیت فقیه و بسته بودن فضای باز سیاسی 

و نبود امنیت، جریان حرکت سرمایه ایرانیان خارج کشور به رودخانه حرکت سرمایه در ایران نپیوست و خاتمی در 

ز ابتدا محرض بود چون پیش زمینه ورود سرمایه به ایران یعنی دمکراسی و امنیت وجود نداشت این زمینه شکستش ا

و با وجود نظم والیت وقیهی نمی توانست بوجود بیاید، پس هر طرحی از این دست محکوم به شکست بوده و در آینده 

 .نیز هست

 

باید پرسید منتظر چی . وری در ایران هستیمادمنیستراسیون پرزیدنت بوش میگوید ما منتظر انتخابات ریاست جمه

 هستید؟

یعنی ادمنیستراسیون پرزیدنت بوش منتظر جوابی است که پیشایش نتیجه و جواب آن مشخص است شما هر فردی را 

هم از هر جناحی به ریاست جمهوری ایران برگزینید چون نمی تواند به دو سئوال اساسی دمکراسی و امنیت با بودن 

در راس سیستم پاسخ دهد پیشاپیش محکوم به شکست و فرو بردن اقتصاد کشور به ورشکستگی هر چه  والیت فقیه

حال شما بر روی صلح آمیز بودن و یا نبودن انرژی اتمی در ایران چانه بزنید، حال شما در مورد غنی . بیشتر است

کروز که قابلیت حمل سالح هسته ای را سازی اندک اورانیوم در ایران چانه بزنید، حال شما پس از خرید موشکهای 

و پس از طرح حمله اتمی به اسرائیل توسط آقای رفسنجانی قسم ... نیز دارند و یا خرید موشک از آلمان و غیرو

 .حضرت عباس بخورید که سالح هسته ای را برای مصارف صلح آمیز میخواهید

 

م اگر بر مسند ریاست جمهوری بنشانید، وقتی کل نظام را ه( عج هللا تعالی فرجه )شما اساسا خود شخص امام زمان 

در درون بسته خود امکان باز گشائی و دمکراتیزاسیون و امکان دادن آزادی های سیاسی و دمکراسی را بمردم ندارد 

و هنوز در بند روی سری زنان در خیابانها زنان چادر چاقچوری و محجبه را برای ایجاد جو رعب و وحشت با 

ز باالی ساختمانها باال و پائین میبرد و کلت و کلت کشی در خیابانها راه میآندازدو یا بوجود آوردن گروه ریسمان ا

انتحاری زنان و دختران زیتون را برای ترور در اسرائیل و منطقه تشکیل میدهد، کدام سرمایه گذاری جرات میکند که 

ود؟ با کدام امنیت؟ در سیستم شما یان حتی گاها عماد مقنیه برای سرمایه گذاری با شمایان و در ایران وارد مذاکره ش

ها و بن الدن ها و حجاریان ها وگروههای تروریستی اسالمی خودتان هم امنیت ندارند و بجای تساهل و تسامح و 

 .تعامل تیر به فک یکدیگر روان میکنید و انسان خرید و فروش میکنید

 

 انتخابات ریاست جمهوری در ایران منتظر چی باید بایستیم؟حال از پرزیدنت بوش باید پرسید که تا 

منتظر این بایستیم که که رژیم چند ماه دیگر هم ما را قبل و بعد انتخابات عالف کند و سر بدواند تا به غنی سازی 

 اورانیوم و به گروگان گرفتن مردم ایران و تهدید مردم جهان دست پیدا کند؟
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امنیت و وجود اقتصادی ورشکسته و غیر کار آمد ضعیف ترین اقشار اجتماعی و محروم در راستای نبود دمکراسی و 

ترین آنان نظیر خلق دلیر کرد و یا عرب و یا ترک و بلوچ و فارس برای گرفت حقوق از دست رفته شان یعنی نان 

جای بسی شگفتی است که  دمکراسی و امنیت قیام میکنند و با ابزار والیت فقیه سرکوب شده و بخون کشیده میشوند و

نیروی هوادار زحمتکشان و مردم محروم این پروسه را نمی بیند و آنرا به برخورد عرب و عجم نسبت میدهد، که 

حتی اگر این هم باشد و عرب و عجم و گروههای قومی نیز به جان هم افتاده باشند باید پرسید از روی سیری و داشتن 

مشان زده بود که به خیابان بیایند و با شش لول و قداره نداشته شان بجان همدیگر دمکراسی و امنیت بود که بزیر شک

 بیفتتد؟

باید از این رفقا پرسید آنان که کالنتری ها را خلق سالح کردند نیز جزو امت همیشه در صحنه بودند که هیچ تضادی 

 ر صحنه پیوستند؟با رژیم نداشتند و بعد از چند روز نادم شدند و به تظاهرات امت همیشه د

 

 :به گفتار طیب اردوغان در مورد ثبات منطقه توجه کنید که چه سیگنالهائی رابه عراقیان میدهد

 

امروز وزراى خارجه شش كشور همسایه عراق یعنى تركیه، ایران، سوریه، اردن، كویت و عربستان سعودى براى 

 جلسه دادندرایزنى در مورد امنیت منطقه در شهر استانبول تركیه تشكیل 

طیب اردوغان نخست وزیر تركیه در مراسم بازگشائى این نشست گفت كه امنیت و ثبات عراق نه تنها براى مردم این 

كشور، بلكه براى همسایگان آن نیز مهم است وى گفت كه نباید در عراق گروهى بر یك گروه دیگر حكومت نماید و یا 

د كه چنین تالشهائى با عكس العمل هاى بین المللى و منطقه اى روبرو این كشور به دلخواه تقیسم گردد و هشدار دا

نخست وزیر تركیه ضمن ارزیابى مثبت از تشكیل دولت جدید در عراق گفت كه سهیم بودن همه عراقى ها . خواهد شد

 .در این دولت از اهمیت بسیار باالئى برخوردار است

اه می، گوئی هر روزه با فریاد قیامی رسا از حنجره کارگران روز مبارک جهانی کارگران سراسر جهان روز اول م

 .ایران جهانیان را به یاری می طلبد

 !جامعه جهانی

برای همیاری با کارگران ، زحمتکشان و سرکوب شدگان دیکتاتوری مذهبی در ایران برپا خیزید و با فرستادن 

وکمک به کارگران مبارز ایران و برای کسب  گروههای تحقیق در مورد کشتار اخیر رژیم در اهواز و خوزستان

حقوق حقه و مسلم آنان از طرق مقتضی آنان را در مبارزات مستمرشان برای رسیدن به آزادی و دمکراسی یاری 

 .رسانید
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 ...میالدی    سوئد استکهلم، منتشر شده در سایت نوید اخگر و 5001ریل سال آپ 58

 

 نوید اخگر

 

 اخیراهواز پشت کردن مردم بود به پروژه گردانان رفرندامی و راه حل های اصالحی از باالتجربه قیام 

 

در تجربه قیام مردم اهواز، خرمشهر، آبادان، هر چه گوش فرا دادیم که حتی یکبار این گوشهای ناشنوای غیر سیاسی 

 .مل مردم ببیند، نشد که نشدرا از دهان مردم بشنود و در ع" شعار رفرندام رفرندام این است شعار مردم"

 

 -که مجاهدین و شورای ملی مقاومت با سرمایه گذاری عظیم سیاسی" رفرندام رفرندام این است شعار مردمی" 

فرهنگی بر روی آن و با طنینی آهنگین و با بوق و زورنا و طبل در کنسرت های مربوطه چنان در آسمان غرب 

ی فارسی ندان هم بخیالی که شعاریست در خور شان مبارزات مردم ایران گول طنین انداز کرده بودند، که آن آمریکائ

رفرندام رفرندام این است شعار " و با لهجه شیرین امریکائی در میکروفون های مجاهدین فریاد میکشید ! خورده

و آنان حاضر نشدند آری، پروژه رفرندام مورد توجه مردم اهواز ، آبادان و خطه امیر خیز خوزستان واقع نشد !" مردم

 .پرچم سفید تسلیم ، ذلت و ننگ را بر سر در خانه و کاشانه خود نصب کنند

 

گوئی رفیق  دیرین ما آقای  دکترکامبیز روستا نیز در گذر و گزار از کنار کنسرتهای  پر از باکتری رفرندامی 

بودند به عارضه رفرندام گرفتار شدند مجاهدین که یکی از شعار دهندگانش نیز رفیق گرامی آقای مهندس مهدی سامع 

" نکات دمکراتیک" و نیز گذر و گزار رفیق کامبیز روستا از کنار طرحهای آقای رضا پهلوی که به گفته رفیق کامبیز

در آن پیدا کرده بودند خاطرشان با هو جنجال سپاه پاسداران و محسن سازگارا که حتما نکات دمکراتیک در رفتار 

پیوستند و شرف مبارزات مردم خطه جنوب !"  دمکراتیک" شته بود بر آشفت و به این هو و جنجال ایشان هم ظاهر گ

را که پرچم سرخ مقاومت را در دست میفشردند با دوستی با آقای سامع و شورای ملی مقاومت و رضا پهلوی و 

رسمی رساندند که سکوت کنید تا سازگارا و آقایان مانوک خدابخشیان طاق زدند و به ما نیز از کانالهای عمومی و 

 .مردم ایران با رفرندام رژیم را تعیین تکلیف کنند

 

در تجربه خیزش مردم اهواز، خرمشهر، آبادان که خون صدها تن از مردم شریف آن خطه، پهنه ی خیابانها را رنگین 

کرد  و به زخمی شدن و دستگیری هزاران نفر انجامید، خیزشی که هنوز شعله های آن در محله های امیر خیز آن 

بلند شرف، استقالل و آزادی یک ملت برافراشته نگاه سامان پرچم خونین انقالب را به اهتزازی پیروز بر طاق های 

داشت، گوئی جوابی بود تاریخی و سرخ فام و آتشین که سمبلیک با آتش زدن بانکها و ساختمانهای دولتی ، حمله به 

کالنتری ها ، خلع سالح عوام رژیم  و صف آرائی مسلحانه در مقابل عوامل بسیجی ، اطالعاتی همزمان صف خود را 

و یا " رفرندام رفرندام این است شعار مردم " لترناتیو های رفرمیستی و آلترناتیو های تعین تکلیف از باال،نظیراز آ

 111و  85پاسداری سازگار با حال و روزشیخ و شاه و استعمار و یا منشور های  -رفرندام ساختار شکن اصالحی
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کرد و بر تمامی آنان پشت کرده و بر سینه هاشان نفری ونیز قیام های نارنجی ترنجی ماورای آبهای خزر مشخص 

 .دست رد کوبد

 

مردم خوزستان و اهواز و نیز دیگر نقاط ایران سرنگونی رژیم را با رنگ خون خویش  بر پهنه خیابانها نگاشتند و به 

باختند عجین شد و جهانیان نمایاندند، و آن رنگ نه نارنجی بود ، نه آبی و نه ترنجی بلکه با زندگی صدها تن که جان 

 .رنگین گشت

 از نظر تحلیل گران بیطرف سیاسی

برخورد قیام مردم اهواز به آلترناتیو خانم رجوی نیز منفی بود و نشان داد که این راه حل نیز از پشتوانه مردمی 

 .برخوردار نیست

 !دمکراتیک! آلترناتیو های به اصطالح متمدنانه

چون راه حل های دمکراتیک بنابر سنت و فرهنگ از پائین و از محله های ) نظیر راه حل سوم خانم رجوی از باال 

یا رفرندام " و" راه حل سوم" و شعار هایش نطیر( برپا خاسته اهواز و خوزستان و آبادان و نظایر هم صورت میپذیرد

نیده نشد باید شنیده شود که ش.... در خیزشهای مردم اهواز و خوزستان و" رفرندام این است شعار مردم

بالعکس،خیزش مردم به خلع سالح کالنتری ها کشید و به صف آرائی مسلحانه در مقابل نیروی اطالعاتی و بسیجی 

و نیز پیامی ! انجامید که پیامی بود سر راست و روشن به خانم رجوی و  دیگر سیاسیون حامی پروژه های دمکراتیک

 .ز قیام مردم ایران را دارندسر راست بود به دولتمردان غربی که ادعای حمایت ا

 

دست خالی مردم و کشتار بیحرمانه رژیم در اهواز ، خوزستان ، آبادان حاوی و گواه این حقیقت بود که ارتشی مجهز 

و برخاسته از میان توده ها بایست که پس از بر پا خاستن  و قیام مردم وارد صحنه گشته و بدون اینکه دست طلب و 

 .یگانه دراز کند مراکز قدرت را تسخیر و حاکمیت دیکتاتوری را با نیروی مردم جایگزین کندناتوانی بسوی ارتش ب

خود را پشتیبان قیام مردم میدانند با یک نگاه کوتاه به عملکرد این بار قیام "کالم " اگر سران کشور های غربی در

 .د مظلومانه مردم خواهند بردمردم اهواز و خوزستان و برخورد رژیم به آنان پی به دستان خالی و فریا

هر گونه اجحاف به حقوق مسلم مقاومت در مقابل رژیم خونریز دیکتاتوری حتی حتی حتی گرفتن یک کارد آشپزخانه 

از دست کودکی که قصد مبارزه با رژیم تا دندان مسلح و آخوند های شیمیائی و اتمی  را دارد حمایت از تروریزم 

 .ن شهروندان ایرانی وغیر ایرانی در سراسر جهان استاسالمی و به خطر انداختن جا

 

پس پروژه های کوتاه قد سیاسی که روزی رگ کردن یهودیان را بنام مبارزه با صهیونیسم با دندان پاره میکند و 

امپریالیستی برای حمله به ایران دراز میکند و راه  -روزی دست تکدی سیاسی بسوی ارتش های بیگانه صهیونیستی 

 .دیگری را نیز نمی شناسد

چون نمیتواند بگوید آن ارتش خارجی را پس از خلعید دیکتاتوری چگونه میتوان تعین تکلیف کرد و یا چگونه در 

 –عصر جهانی شدن سرمایه به آن تمکین ننمود بدون اینکه استقالل و آزادی سربریده شود و مطامع صهیونیستی 

تود ه ها گردد همانقدر ارتجاعی و عقب مانده است که مبارزات ضد   امپریالیستی جایگزین خواست های بحق 

 .امپریالیستی امام خمینی
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 ، منتشر شده ر وبسایت های فارسی زبان خارج از کشور5882اردیبهشت  5جمعه 

 کوروش گلنام

 !دادخواهی دیگری به خون کشیده شد

استان خوزستان نگاه کنیم، دو مورد مهم را نباید  به هر شکلی که بخواهیم به خیزش خونین چند روز گذشته شهرهای

 :فراموش کنیم

ـ پایه اساسی این رویداد خونین، فقر، نابسامانی، زورگویی، ستم گری و پایمال کردن حقوق مردم این استان به ویژه  5

 ایرانیان عرب زبان وسیله حکومت گران است؛

در این درگیری خونین وجود ( ه که حکومت گران ادعا می کنندآنگون")تجزیه طلب"ـ اگر حتا کسانی نیز به عنوان  5

داشته اند اما این خیزش نیز همآنند خیزش های بسیار دیگر دراین سال های سیاه، همگانی بوده وهرگز به هدف تجزیه 

وارد نبوده و این از ناچسب ترین تهمت هایی است که دستگاه های مافیایی حاکمیت برای سرکوب خیزش مردم به آن 

 .کرده اند

 

همآنگونه که بسیاری هم میهنان به درستی به میان آورده اند اگر عرب های ایرانی خواستار تجزیه خود از خاک ایران 

بودند که بهترین مجال را در جنگ با عراق به ویژه در آغاز جنگ و اشغال خرمشهر به دست آورده بودند، پس چرا 

خوزستانی در راه باز گردان خرمشهر به آغوش میهن آنهمه جانفشانی کرده و  آنروز از آن بهره نگرفتند و جوانان

 آنهمه آسیب جانی و مالی و آوار و خرابی و دربدری و سختی را تاب آوردند؟

حتا در زمان یورش عراقی ها به خرمشهر، آن شهر به سادگی به دست عراقی ها نیافتاد و جوانان پر شور جنوب 

 و مگر عراقی ها عرب نبودند؟. ان ها، حماسه هایی از پایداری آفریدندایران، با کمترین امک

 : اما این می تواند درست باشد که

سال حکومت سرکوبگر اسالمی و فشار های توان فرسایی که به مردم وارد نموده وزندگی آنها را به جهنمی تبدیل  51

ود آورده، پی درپی به مال و جان مردم دست درازی به وج" خودی ها"نموده است، با امتیاز های ویژه ای که برای 

کرده، همه گونه تجاوز به حقوق آنها انجام داده، جوانانشان را به ویژه به اعتیاد کشانده، دختران و زنان را از زور 

فقر و ناچاری به تن فروشی سوق داده، فساد، بیکاری، تملق و چاپلوسی، دروغ گویی ونیرنگ و کاله برداری و در 

 .نتیجه تباهی و سقوط اخالقی، سنگ دلی و خشونت را رواج داده و چه بسیار خانواده ها را متالشی نموده است

در نتیجه چون روز روشن، به اختالف های قومی در میان ایرانی ها در ناحیه های کم امکان تری چون کردستان، 

 .استدامن زده ..بلوچستان، ناحیه های به ویژه عرب زبان خوزستان و

. و همین نامردمی ها انگیزه ای شده است تا به تعداد کسانی که اندیشه جدایی در سر داشته اند، امروز افزوده شده باشد

آیا وجدانن با زور و ستمی که به ویژه بر این بخشهای ایران بکار رفته است، اگر دسته و گروهی نیز خواست جدایی 

ق ندارند که چنین کنند؟ اما پرسش امروز این است که مگر در این خیزش را به میان بیاورند، راه دوری رفته و ح

 خونین تنها عرب های ایرانی شرکت داشته اند؟
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از این گذشته، مشتی مالی مفت خور و بی خرد و زیاده وبیهوده گو و دشمن ملیت و فرهنگ ایرانی که نمی توانند 

و از چنین حکومت بدنام و سیاه کاروسرکوبگری نیز، که  !چشم داشت مهر و دوستی از مردم ایران داشته باشند

سرزمین ایران و حکومت بر آن را ملک پدری خود می داند، که نمی توان چشم داشت درنده خویی و جنایت هر روزه 

آنها را به خاک وخون . مردم خوزستان را به خاک و خون کشیدند چون ندای دادخواهی و آزادی سر دادند! نداشت

 .چون از هر تکان و جنبشی هراسان هستند کشیدند

سراسیمه وبا تمام توان و به جنگ مردمی فقیر و بی چیز رفتند تا قدرت نا مشروع خود را اندکی بیشتری پایدار 

این سرکوب بیرحمانه ! سازندو البد پیروزی کنونی و کوتاه خود در این نبرد نابرابر و وحشتناک را نیز جشن گرفته اند

 .می تواند بدون دستور دولت پنهان و خود خامنه ای انجام گرفته باشدو خونین ن

 

  همبستگی ملی

 

در این جا بایداز همه ایرانیان، کوشندگان و تالش گران آزادی خواه خواست که بسیار هشیارانه تر دست به واکنش 

ساز میهن، می بایست بیش از  درست بر خالف خواسته رژیم فتنه گر و جنگ افروز و در این هنگامه سرنوشت. بزنند

 .هر زمان دیگری بر همبستگی ملی و یکپارچگی ملی تاکید ورزید

اصل را باید بر حق آزادی برابر برای همه شهروندان ایرانی در هر لباس و زبان . ایران یک کشور چند فرهنگی است

 .رابر قانون دانستو فرهنگی که هستند و تساوی همگی، از باالترین کس تا پایینترین کسان در ب

در آینده ایران، اداره وبرنامه ریزی های ناحیه ای و ساز و کار هر ناحیه وسیله مردم ساکن همآن ناحیه، با 

برخورداری از کمک های ویژه برای مردمان بی چیز، بیکار و گرسنه آن، باید شناخته شده و یکبار برای همیشه به 

 .تالفی در باره سرزمین مادری خود با یکدیگرندارندایرانی ها کمترین اخ. اجرا گذاشته شود

چه کرد باشیم چه ترکمن، چه عرب چه آذری ، چه بلوچ چه فارس، نه تنها اختالف نداریم بلکه برای درمان یک 

که همآنا رهایی برای همیشه از بند ستم و استبداد و فرمانروایی های فردی و خود کامه و خود خواهانه " دردمشترک"

ی از تمرکز گرایی تاریخی و ایجاد ساز و کار تازه، نوین، پیشرفته و دموکراتیک است، بسیار نیز با هم و دور

 .همبستگی و هم اندیشی داریم

ما ایرانی ها بر خالف دیدگاه های کسانی از هم میهنان، هیچ گاه تا این اندازه در بر خورد با گرفتاری های دامن گیر 

نمونه روشن آن بر خورد با تالتش برای همه پرسی و انتخابات . به یکدیگر نزدیک نبوده ایمجامعه استبداد زده ایران، 

آزاد است که گروهای بسیاری با گوناگونی در باور و اندیشه را در بر گرفته است که خود به یک رویداد سیاسی 

 .تاریخی تبدیل شده است

اسالمی است " ج"دشمن ما دولت پنهان ومافیای های حاکم در ما امروز از این مهم نیز به خوبی آگاهیم که بزرگترین 

 .که باید به هر شکل که خود مردم درست بدانند، ریشه اش را براندازیم
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  خواستاران جدایی

 

در میان ما حتمن خواستاران جدایی وتجزیه از ایران نیز هستند اما شاید در کمترین اندازه ممکن نسبت به هواخواهان 

حتمن این نیز می تواند درست باشد که به دلیل . ت آمیز، برابر و انسانی در ایران و در کنار یکدیگرزندگی مسالم

حساب و کتاب های سیاسی، آتش افروزی هایی برای جدایی پاره هایی از سرزمین ما از بیرون از مرزهای ایران نیز 

آن استبداد، بی خردی، بی کفایتی و دیوانه سری های به وجود بیاید؛ اما نیز این نیز درست است که بانی و دلیل حقیقی 

حتا اگر بپذیریم که جدایی خواهانی نیز هستند، آنها نیز در چنین هنگامه ای که . حکومت گران در درون ایران است

سال درد و شکنجه و تحقیر مردم ایران به پایان خود نزدیک شود و مالیان فتنه گر به زیر کشیده  51می رود نتایج 

شوند، نمی توانند به مردم ایران، که خود قربانیان ستم گری های این رژیم هستند، پشت کرده و در گرماگرم این نبرد 

 .سرنوشت ساز، از پشت به آنهاخنجر زده و نفرت خود از رژیم را بر سر مردم ایران خالی کنند
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 ، سایت ایرانگلوبال 5001آپریل  55

 کیانوش توکلی

 حق تعیین سرنوشت یا فدرالیسم

اعتراض اعراب خوزستان و در گیری های بخشی از مردم این منطقه با نیروهای انتظامی حکومت آزادی کش 
موضوعی است که باید آن , حق تعیین سرنوشت. موجب طرح شعار جدایی خواهانه از سوی آنان شده است, اسالمی

 .ه مورد بررسی دقیق قرار داد و به پیش بینی نتایج عملی آن پرداختبه گونه ای دو سوی, را جدا از احساسات ملی

بلکه مورد , نه تنها مورد قبول کمونیست ها است, تنوری لنینی حق تعیین سرنوشت که یکصد سال ازعمر آن می گذرد
هر , ییر کرده استآنان متوجه نیستند که شرایط جهانی بکلی تغ. پذیرش اکثر فعالین اقوام و ملیت های ایرانی می باشد

کشور موقعیت خاص خود را دارد و نادیده انگاشتن این موضوع عواقب سهمگینی را برای همه ی ساکنین ایران در 
 .بر خواهد داشت

ناسیونالیسم به لحاظ اقتصادی در حال زوا ل می باشد و جهان کنونی مدت ها است , در نگاه تنوریسین های اقتصادی
تعرفه گمرکی به  wtoدر این میان سرمایه مرزی نمی شناسد و با گسترش (. 5)شده است که وارد فاز فرا صنعتی 

به زبانی . فاقد پایه های اقتصادی شده است, در نتیجه ناسیونالیسم(. 5)و سوبسید ها به حداقل کاهش یافته اند % 1
به کار اداره ی کشور ها , حاکمیتملی اقتدار خود را ا ز دست داده و دولت های ملی به جای  -حاکمیت سیاسی, دیگر

 .می پردازند

حاکمیت سیاسی را به میزان زیادی از دست اده اند و در کشورهایی که , برهمین اساس پارلمان های کشورهای بزرگ
سهم دولت های فدرال هر روز کم رنگ تر می شود و این به گونه ای است که از آن , به شکل فدرال اداره می شوند

 .فرهنگی و سیاسی فهمیده می شود, اداریخود گردانی 

در منطقه و در کشور ما ایجاد شده است و پدیده هایی چون فقر وا , بزرگی در جهان( 8)متاسفانه شکاف دیجیتالی 
برای نمونه می توان از شکاف دیجیتالی میان نسل . در پیوندی آشکار با این شکاف ها قرار دارند, ختالف فرهنگی

فرزندان و پدران و مادران را درگیر پیامد , برد که سبب پدید آمدن بحران های سخت خانوادگی شده های گوناگون نام
 (.2)های آن ساخته است 

با گسترش , اما به لحاظ احساسی و فرهنگی, از سویی ناسیونالیسم در عرصه ی اقتصادی حرفی برای گفتن ندارد
وشبختانه در این راستا به غنای فرهنگ جهانی نیز کمک کرده رشد چشم گیری در جهان نموده و خ, ابزار دیجیتالی

 .است

با حمایت آمریکا و , نظیر ایران( ضد غربی) گرایشات ملی و جدایی خواهانه در کشورهای استبدادی, از سوی دیگر
ضی این در حالی است که آمریکا در عراق و افغانستان جهت حفظ تمامیت ار. متحدانش در منطقه روبرو شده است

موجب حمایت , ولی مقاومت حکومت دینی ایران در برابر پذیرش شرط های غرب. این کشور ها تالش می کند
تجزیه ی مناطق نفت خیز ایران نه , در این گیر و دار. آمریکا از تالش جدایی خواهانه ی عرب های ایرانی شده است

 .یر عرب ایرانی خواهد بودبلکه دقیقا به زیان ملت های غ, تنها سودی در بر نخواهد داشت

فکر می کنید شاید طبیعی , اگر وضعیت مردم عرب ایران را با مردم امارات متحده عربی مقایسه کنید, برای نمونه
کردها و آذری ها , اما بلوچ ها. باشد که مردم عرب زبان ایران خواهان جدایی و پیوستن به کویت و امارات هستند

چرا که با جدا شدن از ایران دست آنان از منابع و ثروت های زیر زمینی یعنی , ی دهندچنین تمایلی از خود نشان نم
 .گاز و نفت و موقعیت استراتژیک ایران کنونی کوتاه خواهد شد

شکل گرفتن جنگ داخلی قطعی خواهد بود و اصوال هیچ , یایان سخن آن که در صورت جدایی عرب زبانان ایرانی
بلوچ و مناطق دیگر موجود , ین جدایی طلبی و خواست خود گردانی و یا فدرالیسم کردگونه منافع مشترکی میان ا

 .نیست
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, در این برهه . ایران با خطر جدی تجزیه روبرو است, پر واضح آنکه تا این نظام دینی و ضد آمریکایی پابرجاست
فرهنگی و سیاسی , ود گردانی اداریتنها وجود یک رفراندم کامال آزاد می تواند زمینه را برای طرح فدرالیسم یا خ

 .از یک پارچگی کشور حمایت کنند, به سود همه ی ساکنین ایران است که در این بحران. فراهم سازد

به همین دلیل دفاع از تمامیت ارضی ایران . گلوبالیسم و فدرالیسم راه حل ایران و همه ی جهان است, به نظر نگارنده
 .یران خواهد بودبسود همه ی ملت های تحت ستم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
113 

 5001آپریل  50بی بی سی، 

 خصلتهای دوگانه نا آرامیهای خوزستان

 جمشید برزگر

 

نا آرامیهای خوزستان، اگرچه در پی اعتراضاتی با رنگ و بوی قومی آغاز شده، اما تنها برآمده از انگیزه های 
مشابهتهایی عمده با دیگر حرکتهای اعتراض آمیزی دارد که در قومیتی اعراب ساکن خوزستان نیست و از جهاتی، 

 .سالهای اخیر در دیگر نقاط ایران روی داده است

جمعیت عرب استان خوزستان در یکصد سال گذشته شاهد تغییراتی چشمگیر در شمار و محل اقامت خود در این 
عرب، از رویدادها و تحوالت داخلی ایران نیز استان بوده و گذشته از عوامل خارجی ناشی از همسایگی با کشورهای 

 .تأثیر پذیرفته است

غائله شیخ "کشف نفت و تبدیل خوزستان به قلب اقتصاد کشور، سرکوب آنچه حکومت مرکزی ایران از آن به عنوان 
یراتی یاد کرده و جنگ هشت ساله ایران و عراق و پیامدهای عمده آن، از جمله نقاط عطفی بوده اند که تأث" خزعل

 .بنیادین بر زیست و سامان جمعی اعراب خوزستان بر جای گذاشته اند

عناصر دیرینه تاریخی و مطالبات قومی برآورده نشده مانند آموزش و پرورش به زبان مادری در نقاطی چون 
س کردستان، آذربایجان، خوزستان و ترکمن صحرا، حضور در سطوح باالی تصمیم گیری برای اداره کشور، احسا

اعمال تبعیض به سود فارس زبانان و علیه اقلیتهای غیر فارس زبان از سوی حاکمیت و دستیابی به حقوق و امتیازاتی 
که از میزانی از خودمختاریهای محلی تا تجزیه از ایران و استقالل در نوسان بوده، همواره بستر اصلی و جزو جدایی 

 .ستناپذیر اعتراضهای قومگرایانه در ایران بوده ا

 .حساسیتهای موجود در چنین زمینه هایی بخوبی در نحوه یاد کردن از ایرانیان غیرفارس زبان مشهود است

در حالی که نیروهای ملی یا حکومت مرکزی و هواداران آنچه یکپارچگی ایران، حفظ تمامیت ارضی و همبستگی 
برای معرفی خود بهره " ملت و ملیت"اصطالح سخن می گویند، طرفهای دیگر از " اقوام ایرانی"ملی خوانده شده از 

 .می گیرند

با این حال، وجود ویژگیهای کم و بیش یکسان در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که اکنون تنها به منطقه 
جغرافیایی مشخصی محدود نیستند، باعث بروز مشابهتهایی چشمگیر در تحرکات اجتماعی و جنبشهای اعتراضی 

شهرهای مختلف ایران شده است؛ به گونه ای که هر یک از این جنبشها، به رغم آنکه واجد عوامل و دالیل متفاوت در 
متفاوتی اند، در نهایت از این قابلیت برخوردارند که در چارچوبی واحد جای گیرند و از قالب اعتراضات محدود 

 .منطقه ای و قومی فراتر روند

ی اخیر خوزستان در پی انتشار نامه ای آغاز شد که مقامات جمهوری اسالمی آن به عنوان نمونه، هر چند نا آرامیها
را جعلی می خوانند، اما بسرعت ابعادی گسترده یافت که عناصر گوناگونی از نقش عوامل خارجی گرفته تا منازعات 

 .جناحی درون حاکمیت را در بر می گرفت

حمله به بانکها و مؤسسات عمومی، تظاهرات خیابانی و در عین حال، سرعت فراگیری و نحوه بیان اعتراضات، 
حضور محسوس جوانان و نوجوانان در این اعتراضات و شیوه های به کار گرفته شده از سوی نیروهای امنیتی و 

انتظامی در مقابله با معترضان از الگویی پیروی کرده که در نا آرامیها و درگیریهای سالهای اخیر در دیگر شهرهای 
 .ن نیز نمودار شده بود؛ تنشهایی که البته برآمده از مناسبتها و دالیل متفاوت دیگری بوده اندایرا

به دنبال هجوم نیروی انتظامی به فروشگاههای تکثیر و فروش سی دی  5885به عنوان مثال، در اوایل دی ماه سال 
ریهایی بین مردم و نیروی انتظامی رخ و ماهواره در اهواز، این شهر بسرعت دستخوش آشوبهای خیابانی شد و درگی

 .داد
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به رغم در دست نبودن آماری دقیق و قابل استناد در مورد میزان جمعیت روستانشین و شهرنشین عرب در استان 
خوزستان، در نگاهی کلی می توان به این جمع بندی رسید که پس از جنگ هشت ساله، شمار اعرابی که خودخواسته 

شده یا در حاشیه شهرهای بزرگ، از جمله اهواز سکونت گزیده اند، به طور چشمگیر و غیر  یا به اجبار شهرنشین
 .قابل مقایسه ای نسبت به دوران پیش از جنگ افزایش یافته است

در سالهای پیش از جنگ، با وجود حضور گسترده مهاجران اقتصادی فصلی و دائمی در شهرهایی نظیر آبادان، 
ساکن خوزستان که در ساختارهایی قبیله ای و عشیره ای تجمع و سازمان یافته بودند، عمدتاً خرمشهر و اهواز، اعراب 

در نواحی روستایی و حداکثر در شهرستانهایی کوچک مانند شادگان و سوسنگرد متمرکز بودند و فعالیت اقتصادی 
 .دود می شدآنان بیشتر به کشاورزی، دامداری و ماهیگیری در اندازه هایی نه چندان بزرگ مح

اما پس از کوچ اجباری ناشی از جنگ، بخش چشمگیر این جمعیت به زادگاه یا اقامتگاه پیشین خود بازنگشت و راهی 
 .شهرهای بزرگ استان خوزستان شد

غیرقابل استفاده بودن بخش عمده ای از زمینهای زراعی به دلیل وجود مین و بقایای جنگ، اجرای طرحهایی نظیر 
ت نیشکر و وجود جذابیتهای بیشتر در شهرها از جمله دالیلی بوده که باعث تشویق اعراب به طرح کشت و صنع

 .سکنی گزیدن در شهرها شده است

با این همه، فراهم نبودن ساختارهای الزم در شهرهایی که در سالهای پیش از انقالب از رونقی فوق العاده برخوردار 
یران و فاقد امکانات و تأسیسات اقتصادی الزم بدل شده بودند، باعث شد بودند و پس از جنگ، به شهرهایی محروم، و

سیل جمعیت عرب، از جمله به دلیل وجود زمینه های مساعد دیگر، جذب شهرها نشود و در نهایت به ناگزیر در 
 .حاشیه شهرها باقی بماند و عمدتاً مشاغلی چون دستفروشی و داد و ستدهای خرد را برگزیند

تغییری در شیوه زیست و مناسبات اقتصادی، حتی به رغم حفظ ساختارهای قبیله ای، تأثیراتی مشخص بر بروز چنین 
مطالبات و اعتراضات اعراب خوزستان بر جای گذاشته و به تحرکات آنان، خصلت جنبشهای شهری و بویژه حاشیه 

 .شهری را بخشیده است

تحرکات اعراب خوزستان با دیگر جنبشهای مشابه شهری یا پذیرش این خصلت جدید و نقش تازه، نقطه پیوند اصلی 
حاشیه شهری در سراسر ایران است و از همین منظر است که می توان در رویکردی قوم گرایانه نیز زمینه ها و 

اسبابی فراگیرتر یافت که متأثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی، نظیر افزایش بیکاری، کمبود امکانات، افزایش اعتیاد 
 .و بزهکاری است

به این ترتیب، چنین هیمه بیش و کم مساعدی، با جرقه عامل یا عواملی شتابزا، مانند انتشار نامه ای که حساسیتهای 
 .قومی را بشدت تحریک کرده، براحتی آماده شعله ور شدن است

عات درونی حاکمیت نیز می در این میان، گذشته از نقش عوامل خارجی که به نوبه خود شایسته بررسی دقیقترند، مناز
 .تواند عاملی مهم و مؤثر تلقی شود

اگرچه، از یک دیدگاه، ساختار حاکمیت به نوعی بازتاب دهنده منازعات و مناسبات موجود در جامعه است، اما در 
دهنده جامعه، شرایطی که نیروهای سهیم در قدرت به دلیل داشتن نوعی استقالل نسبی از اقشار، طبقات یا اقوام تشکیل 

در پی بهره گیری از رخدادها یا برخی زمینه های موجود برای تقویت پایگاه اجتماعی خود یا اخالل در برنامه های 
رقیب باشند، آنچه در عمل اتفاق می افتد چیزی جز این نیست که در روندی معکوس، دامنه منازعات درونی حاکمان 

 یابداز رأس هرم قدرت به قاعده اجتماع گسترش 
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 ...میالدی سوئد استکهلم، وبسایت نوید اخگر و 5001ریل سال آپ  20

 نوید اخگر

 سکوت جامعه جهانی در مورد خیزش مردم آبادان، اهواز ، خرمشهر،خوزستان پذیرفته نیست

 

نیرو های بر طبق گزارشات واصله از ایران، اهواز برای چندمین روزپیاپی صحنه درگیریهای متعددی میان 

 .سرکوبگر رژیم و مردم بپا خاسته و دلیر منطقه بود

آمار کشتار و دستگیری ها صد ها نفر عنوان شده است و صحنه درگیریها به شهر های استان خوزستان نیز کشیده شده 

 .است

عاتی و در اهواز کلیه مدارس و مغازه ها تعطیل است، مردم در مقاومتی شجاعانه به دفع حمالت نیروهای اطال

سرکوبگر رژیم پرداخته اند و با آتش زدن خود رو های ارگانهای سرکوب و به آتش کشیدن مراکز رژیم خشم مشروع 

خویش را به رژیم اعالم میکنند و بطور سمبلیک به جهانیان میفهمانند که در پی سرنگونی این رژیم برپا خاسته اند و 

 .ذیرندسکوت جامعه جهانی در قبال این خیزش را نمی پ

مردم با شعار های ضد رژیمی نقطه مشترک خواست تمامی مردم ایران را نشانه رفته اند و با خواست سرنگونی پای 

 .به میدان رزم نهاده اند

دستگیریهای گسترده این شهر ها زندانها را از معترضین سیاسی انباشته است و مردم خبر از بازپرسی شکنجه و 

 میدهندضرب و شتم های گسترده 

 ! سازمانهای حقوق بشری وزرای خارجه کشور های جهان دولتهای دمکرات و آزادیخواه

مردم بپا خاسته ایران با فریاد رسا و حق طلبانه خود با نفی رژیم دیکتاتوری مذهبی به میدان آمده اند و و در این مسیر 

ز تعداد کشته شدگان را متفاوت ولی بطور رژیم ازهر نوع دستگیری ، شکنجه، و کشتاری کوتاهی نمیکند، تا امرو

 .کلی دهها نفر اعالم کرده اند

 روسای دولتهای جهان! سازمانهای حقوق بشری

مردم بپا خاسته ایران سکوت هولناکی را که بر فضای جامعه جهانی سنگینی میکند با فریاد های آزادیخواهانه خود 

 .ه آزادی و دمکراسی یاری میطلبدشکسته و از تمامی ملتهای آزادیخواه برای رسیدن ب

مردم و ملت بپا خاسته ایران را در این دوران بحرانی تنها نگذارید و با اتخاذ سیاست های کاربردی و موثر و با 

 .التیماتم های دیپلماتیک فعال دست رژیم را در کشتار و دستگیری و شکنجه مردم محروم ایران ببندید
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 گاه و دیگر وبسایت های فارسی زبانسایت دید 5001آپریل  55

 
 حسین مرادبیگي

 
 !رویدادهای خوزستان یک هشدار جدی

 

رویدادهای خونین چند روز گذشته در خوزستان برای مردم سرنگونی طلب و همه کسانی که قلبشان برای 
این رویدادها . استسرنوشت و آینده توده کارگر و دیگر مردم آزادیخواه ایران می طپد بقدر کافی هشدار دهنده 

نشان میدهند که جامعه هنوز باندازه کافی در مقابل ویروس ناسیونالیسم و قوم گرایی مصونیت ندارد و تفکر و 
 .سیاست قومی و ملی در جامعه هنوز آن اندازه که الزم است افشاء و بی آبرو نشده است

ضد کارگری آن واینکه فعال شدن ویروس  هنوز متاسفانه کثافات قوم گرایی و معنی اجتماعی و ضد انسانی و
ناسیونالیسم و قوم پرستی در شرایط متحول جامعه و در تالطمات سیاسی، چه مصائب وحشتناکی را میتواند به 

اگر یک دوره جنون الهی و جهالت مذهب جامعه را در کام خود فرو . مردم تحمیل کند، بقدر کافی درک نشده است
نباشیم جنون و جهالت ملی و قومی هم میتواند همین بال را سر مردم سرنگونی طلب  برد، اکنون نیز اگر هشیار

 .ایران، در بیاورد

این رویدادها هشداری است که اگر عنصر سوسیالیستی و چپ در جامعه دست باال را پیدا نکند، ناسیونالیسم و قوم 
یاید که بین مردم شکاف بیاندازد، میدیای نوکز پرستی میتوانند دست باال را پیدا کنند، جمهوری اسالمی امکان می 

صفت بورژوای هم مجال پیدا میکنند که عرق قومی را دامن بزنند و قوم پرستان رنگارنگ نیز که در کمین این 
مردم نشسته اند مجال می یابند که از آن به نفع اهداف قوم پرستانه خود علیه مبارزه مردم ایران برای آزادی و 

 .یر کشیدن کشیدن جمهوری، استفاده کنندبرابری و بز

تمام بحث ها و جدلها و هشدارهای مداوم ما در مورد ماهیت ارتجاعی فدرالیسم قومی، در مورد فعالیت فدرالیست 
ها و افراد و جماعات عقب مانده ای که در کمال بیشرمی برای مردم ایران شناسنامه ملی و قومی صادر میکردند، 

فدرالیسم، را جدی نگیریم این " آبرومندانه"میدانستیم اگر انجام تحرکات قومی در بسته بندی بخاطر این بود که 
مساله در شرایط متحول سیاسی جامعه ایران میتواند منشاء چه مصائبی برای مردم ایران باشد و چگونه میتواند 

 .بسرعت در میان مردم شکاف بیاندازد

اما مردم هنوز انتخاب خود . سرنگونی مدتهاست بحرکت در آمده استمردم از جمهوری اسالمی بیزارند، جنبش 
را نکرده اند، هنوز جنبش سرنگونی بدون رهبری است و حتی معنی سرنگونی جمهوری اسالمی نیر برای مردم 

 .کامال روشن نیست

جاد توهم در اپوزیسیون راست حاال که بخش اعظم لشکر شکست خورده دوم خرداد به آن محلق شده اند، برای ای
میان مردم سرنگونی طلب، گاه با شعار رفراندم و گاه با شعار فدرالیسم، و دور نگهداشتن آنان از صحنه و اساسا 

 .از قیام برای بزیر کشیدن کلیت جمهوری اسالمی، مدام تالش میکند

روکراسی و دستگاه میخواهد سرنگونی جمهوری اسالمی مطابق نقشه او بدون قیام مردم و دست نخورده ماندن بو
احزاب . سرکوب جمهوری اسالمی که این اپوزیسیون برای عقب زدن مردم در آینده به آن احتیاج دارد، پیش برود

و گروهها و سکتهای قوم پرست نیز از فضای راستی که اپوزیسیون راست ایجاد میکند برای زدن انگ قومی خود 
 .داری میکنندبه مبارزه و اعتراض مردم سرنگونی طلب بهره بر

جمهوری اسالمی نیز به نوبه خود از تقلیل مطالبه مردم از خواست آزادی و برایری و حرکت برای درهم کوبیدن 
جمهوری به توهم به رفراندم و یا خواستهای قومی بیشترین استفاده را میکند و خود نیر آن را آگانه تحت نام 

الزم به این وضعیت و یا درک نکردن اینکه در شرایط  عدم حساسیت. و غیره دامن میزند" پروژه فرهنگی"
متحول سیاسی کنونی باد زدن خرافه قومی و ملی میتواند چه مصائبی را به مردم سرنگونی طلب ایران تحمیل 

 .کند، نشان از خوشخیالی و بی خبری ز اوضاع حساس سیاسی فعلی است
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وجیهی تنها آب به آسیاب جمهوری اسالمی و گروههای قوم اکنون نیزادامه دفاع از اینها در هر شکلی و تحت هر ت
سرکوب و توحش جمهوری اسالمی علیه مردم خوزستان و مردم هر جای دیگری و تالش . پرست خواهد ریخت

جمهوری اسالمی برای انداختن شکاف در میان مردم را باید قویا محکوم کرد، دستگیر شدگان رویدادهای اخیر نیز 
اما دفاع از گروهها و سکت های قومی که به نوبه خود در میان مردم شکاف میاندازند، تحت . شوندباید قورا آزاد 

 .هر توجیهی، تنها ریختن آب به آسیاب جمهوری اسالمی، راست جامعه و گروهها وسکتهای قومی است

خواندن و . یران داریمستم ملی و مساله ملی راه حل چاره ساز خود را دارد، ما هم راه حل چاره ساز آن را در ا
نوشتن در هر سطحی به زبان محلی جزو ابتدائی ترین حق و حقوق انسانهای این جامعه است و راستش به مساله 

 .ملی هم چندان مربوط نیست

تقلیل مبازره برای آزادی و برابری و بزیرکشیدن کلیت جمهوری اسالمی به خواستهای فرهنگی و یا رفع ستم 
جاد توهم در میان مردم و چشم داشت حل این ستمها از جمهوری اسالمی که خود بانی ایجاد ملی، تالش برای ای

شکاف مذهبی و قومی و اکنون راه انداختن کشکمش قومی است، درست در موقعی که مردم برای سرنگونی 
ارگر و جمهوری اسالمی خیز بر میدارند، بزرگترین خدمت به جمهوری اسالمی، خاک پاشیدن در چشم توده ک

مردم آزادیخواه ایران، سنگ اندازی سر راه سرنگونی جمهوری اسالمی و ریختن آب به آسیاب گروههای قومی و 
ملی است، امکان دادن به عروج لمپن ترین آدمها در میان مردمی است که بزبانهای مختلف حرف میزنند، ریختن 

جیب کسانی است که با باد زدن قومیت دارند  مبارزه و تالش شبانه روزی مردم علیه جمهوری اسالمی به 51
 .علیه این مردم و آینده فرزندان ما توطئه میکنند

این را نباید اجازه داد، نباید اجازه داد که جامعه ما را به یوگسالوی و رواندا و عراق که زجر کشی مردم آن را هم 
 .اکنون شاهدیم، بیاندازند

د و رنج و کلیه مصائب دامنگیر مردم ایران نه تنها در خوزستان که در کیست که نداند جمهوری اسالمی بانی در
در کجای این جهنم اسالمی میتوان بهشتی را سراغ کرد جز برای عده ای سرمایه دار و آخوند . سراسر ایران است

ردم در بم انگل و مفت خور و ایادی رژیم و دم و دستگاه سرکوب و گله حزب هللا و انصار هللا حکومت اسالمی؟ م
و اصفهان و کرمان و تهران و سنندج و کرمانشاه و تبریز و اهواز و غیره همه جا با فقر و فالکت و بیکاری و 

 .همه جا بساط شالق و اعدام حکومت اسالمی پهن است. اعتیاد و دهها بدبختی دیگر دست بگریبانند

درد . و اعتصاب و اعتراض مردم گسترده استهمه جا حجاب اختناق اسالمی علیه آزادی اندیشه و بیان و تشکل 
توده کارگر و دیگر مردم آزادیخواه و برابری طلب در سراسر ابران یکی است، مساله این مردم سرنگونی و بزیر 

کشمکشهای قومی فعلی را جمهوری اسالمی و قومی های . کشیدن و درهم کوبیدن کلیت جمهوری اسالمی است
ردا در جای دیگری نیز ممکن است راه بیاندازند، برای اینکه اذهان مردم را از این خوزستان راه انداخته اند، ف

 .واقعیت ها منحرف کنند

نباید به دام ملی گرایی و قوم . مردم نباید فریب اینها را بخورند، نباید وارد تبلیغات زهرآگین قومی اینها شوند
باید در مقابل . و آینده سیاسی ما و فرزندان ما توطئه میکنندطرفین این منازعه، مستقیما علیه منافع . پرستی بیفتند

همانند مذهب، باید خواستار جدایی جهل و . باید تفکر و سیاست قومی و ملی را مسخره و بی آبرو کرد. آنها ایستاد
 .خرافه قومی از دولت و از آزادیهای فردی و اجتماعی خود شد

گروهها و سکتهای قوم پرست نیست، فرخوان مردم " نوازش"اسالمی راه مقابله با سرکوب و توحش حکومت 
راه اینکه نتوانند جامعه ما را به رواندا و یوگسالوی و عراق . است به همبستگی و قیام علیه جمهوری اسالمی

تبدیل کنند، دست زدن به قیام عمومی مردم برای درهم کوبیدن کلیت جمهوری اسالمی است، از بوروکراسی و 
و مصادره کردن همه موقوفات مذهبی به نفع رفاه و آسایش " حوزههای علمیه"گاه سرکوبش گرفته تا الغاء دست

 .عموم مردم ایران

هر روز عقب افتادن امر سرنگونی جمهوری اسالمی و قیام توده کارگر و دیگر مردم آزادیخواه ایران برای درهم 
ادامه . مصائبی که جمهوری اسالمی به ما تحیمل کرده است کوبیدن کلیت جمهوری اسالمی، برابر است با ادامه

باید قیام کرد، باید . این وضعیت به نفع راست جامعه و فعال شدن خرافه قومی و ملی در میان مردم، خواهد انجامید
 .جمهوری اسالمی را بزیر کشید
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 وبسایت های فارسی زبان 5001آپریل  55

 کامران صفایی

 دستگیرشدگان شورش اهواز را تهدید می کندخطر صدور احکام سنگین 
 
 
 

شورش گسترده در استان خوزستان و مخصوصا در اهواز به نظر می رسد که اکنون تا حدودی فروکش : روشنگری

 .کرده است؛ هر چند منابع خبری نزدیک به مردم منطقه می گویند که اعتراضات پراکنده همچنان ادامه دارد

ید نظامی و امنیتی در این استان و با پایان فاز اول سرکوب های خیابانی موج دستگیری ها با اعمال دوباره کنترل شد

 .شدت یافته است

دو روز پیش دادستان کل حکومت تهدید کرده بود که نیروهای سرکوب حتی به کودکان و نوجوانان عرب نیز رحم 

هاى اهواز در  نفر به واسطه شركت در ناآرامي 501در حال حاضر، : "سپس دادستان اهواز خبر داد. نخواهند کرد

 ." بازداشت هستند كه این تعداد در حال افزایش است

 

بر اساس اقرارهاى دستگیرشدگان اولیه، كار شناسایى و دستگیرى : "ر گفت و گو با ایسنا همچنین ادعا کردامیرخانى د

 ." ها نقش داشتند، از صبح امروز آغاز شده است عوامل اصلى و دیگر افرادى كه در این ناآرامي

 

: اند، نیز گفت هاى اهواز دستگیر شده ى وضعیت آن دسته از افرادى كه در روزهاى اول ناآرامي دادستان اهواز درباره

كار تفهیم اتهام اولیه این عده پایان یافته و دستورهاى قضایى به ماموران براى تكمیل پرونده صادر و به محض "

 . " شود وصول نتیجه، تفهیم اتهام نهایى انجام مي

 

نفره در همان روزهاى ناآرامى  1 ى دستگیرى و شناسایى عوامل اصلى این حادثه یك اكیپ در زمینه:"به ادعای وی

میلیون تومان از جانب رییس گروه  5شناسایى و دستگیر شدند و افراد این گروه نیز اقرار كردند كه در مقابل دریافت 

 ." پرداختند ها و اماكن عمومى مي به تخریب بانك

 

ستگیرشدگان شورش اهواز ندارد و اتهاماتی که دادستان اهواز مدعی آن شده معنایی جز مجازات های سنگین برای د

 .صدور احکام سنگین و ظالمانه و حتی اعدام واقعیت تلخی است که این قربانیان را تهدید می کند

جمهوری اسالمی به عنوان یک حکومت وحشی و مستبد در برخورد با شورش ها همیشه همین طور رفتار کرده 

 .است

تیر به شدیدترین شکل شکنجه  58پیراهن خونین در جریان شورش  حکومتی که احمد باطبی را به خاطر بلند کردن

سال زندان  51کرد و به وی حکم اعدام داد و فقط پس از اعتراضات گسترده جهانی عقب نشست و حکم اعدام را به 

 با جوانان حاشیه نشین و گمنام اهوازی چه خواهد کرد؟, تبدیل کرد

کند که فروکش اعتراضات در خوزستان اگر با سکوت مجامع حقوق بشر  تنها درنگ در این پرسش کافی است تا ثابت

بدترین و , و گروهها و نهادها و تشکل های ایرانی در خارج از کشور در باره سرنوشت دستگیرشوندگان همراه شود

 . سیاه ترین سرنوشت در انتظار دستگیرشدگان خواهد بود

 

یه محرومیت و علیه اعمال ستم ملي؛ شورشی که طی آن اساسا شورش در خوزستان قبل از هر چیز شورشی است عل

 .حاشیه نشینان علیه شرایط جهنمی زندگی خود به پا خواستند و اعتراض کردند
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بازجویان و آلت قتاله , آنان که اکنون بندیان این اعتراض به حق را در سیاهچال های حکومت وحشت، با شکنجه گران

ل خود رها می کنند و به خاطر طرح حقوق ملی در این شورش از حمایت موثر از ای به نام دستگاه قضایی به حا

دستگیرشدگان دریغ می ورزند؛ سرمشقی شبه حکومتی خواهند شد از برخورد با حقوق دموکراتیک و نشان خواهند 

 .نظامی از خودی و غیر خودی دارند, داد که چون مستبدین حاکم
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 ، خبرگزاری فارس5882فروردین  58یكشنبه 

 عوامل شبكه خبر پراكني الجزیره را اخراج كنید: نمایندگان استان خوزستان

 

جمعي از نمایندگان استان خوزستان در تذكري به وزراي امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسالمي خواستار برخورد 

 .و ایجاد بحران اخیر استان نقش اساسي داشتند، شدند قانوني و اخراج عوامل شبكه خبر پراكني الجزیره كه در تحریك

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس در جلسه علني امروز مجلس حداد عادل تذكرات كتبي نمایندگان را 

 .قرائت كرد

از اي  موالهویزه نماینده دشت آزادگان نیز به وزیر علوم درباره جلوگیري از ایجاد فضاي نامطلوب توسط عده

دانشگاهیان در آستانه انتخابات ریاست جمهوري در بین دانشجویان و به وزیر آموزش و پرورش درباره جلوگیري از 

هاي دولتي با استفاده از امكانات دولتي تذكر  اعمال نفوذ یك حزب خاص براي تبلیغ نامزد مورد نظر خود در آموزشگاه

 .داد

اهواز، موالهویزه نماینده دشت آزادگان، سوداني نماینده اهواز، كعبي و  مطور زاده نماینده خرمشهر، موسوي نماینده

انصاري نمایندگان آبادان ناصري نماینده شادگان، موسوي نماینده رامهرمز، طباطبایي نماینده ایذه و زنگنه نماینده 

شده در خوزستان تذكر جمهوردرباره دستور رسیدگي و اعالم موضع صریح در ارتباط با نامه منتشر  اهواز به رئیس

 .دادند

اند و این نامه جعلي هم تكذیب شده و هر  رئیس جمهور دستور رسیدگي داده: حداد عادل بعد از قرائت این تذكر گفت

 .كند كه آن یك توطئه بیشتر نبوده است كس كه به این نامه توجه كند تصدیق مي

آزادگان به وزیر كشور درباره برخورد قاطع و سریع با  سوداني و زنگنه نمایندگان اهواز، موالهویزه نماینده دشت

هاي خوزستان و شناسایي عوامل مسئول و  هاي اخیر در استان عوامل مخل نظم عمومي و بوجود آورنده بحران

 .انگار در جلوگیري از آن حوادث تذكر دادند سهل
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 منتشر شده در وبسایت های فارسی زبان 5882اردیبهشت  8

 سعید کرامت

 تاملی بر رویداد های اخیر خوزستان

نا آرامیهای اخیر در شهرهای مختلف خوزستان که تعدادی کشته و عده ای بسیاری بازداشتی در پی داشته است زنگ 

نگاهی به این حرکت هم . خطری را بصدا در آورده است که قائدتان هر انسان مسئولی را بایستی از خواب بپراند

 .هشدار دهنده استآموزنده و 

 حرکتی قومی یا اعتراض علیه دولت؟

واقعیت این است که . رسانه های گروهی مدعی هستند که انگیزه حرکت مورد بحث مسائل و مطالبات قومی بوده است

اگر اکنون کسانی از شیخ خزعل قهرمان ملی ساخته اند، . تاریخا مسئله ملی در خوزستان مسئله ملموسی نبوده است

 .همانکاری را میکنند که ناسیونالیسم قومی در گوشه و کنار دنیا کرده است؛ دارند برای خود تاریخ ابدا میکنند دارند

در مقایسه با جوامع مختلف ساکن ایران، نحوه نگرش حکومتهای پهلوی و جمهوری اسالمی به زبان و فرهنگ عربی 

ازنظر جمهوری اسالمی فراگیری زبان و . بی بوده اندهر دو سیستم مشوق فراگیری زبان عر. بسیار بهتر بوده است

عالوه بر این، فعالین ناسیونالیست بدون مخاطره زیاد در ایران سمینار . فرهنگ عربی یک فضیلت محسوب میشود

با این تفاصیل سئوال این است پس چرا اعتراضات به شیوه انفجاری بروز . میگذارند و آزادانه حرفشان را میزنند

  میکنند؟

 

آنچه که مسلم است اکثریت مردم در ایران از . اعتراض انفجاری نشانه درجه خصومت مردم با جمهوری اسالمی است

این حکومت، . یک حکومت مذهبی بسته ای که بیشترین محصوالت اجتماعیش فقر وبیکاری بوده است دلخوشی ندارند

یستم به جامعه، گسترش فقر، تن فروشی و اعتیاد بود هدیه این س. آزادی، شادی و خالقیت فرهنگی را منع کرده است

این . جوان در ایران غیر از برنامه های تکراری ، خسته کنند و خرافی، انتخاب دیگری برای سرگرمی ندارد. است

مشکالت سبب شده اند که مردم تحت حکومت اسالمی احساس خفگی بکنند و به دنبال راه برون رفت از این وضعیت 

 .بگردند

 

ساکنین خوزستان در طی سالهای متمادی در حالی که خود از رفا، . مردم در خوزستان ازاین وضعیت مستثنا نیستند

یا به . شادی و آزادیهای اجتماعی محروم بوده اند، در عین حال دسترسی به تلویزیون کشورهای عربی داشته اند

 .کشورهای عربی سفر کرده اند

 

کافی است که نوع موسیقی و آزادی پوشش رایج در کشورهای عربی، منهای عربستان، با ایران مقایسه کنند، تا مثال 

دیانا کسی که عربی متوجه میشود گوش دادن به . حکومتی نطیر امارات عربی را به جمهوری اسالمی ترجیح دهند

چنین فاکتور هایی، یعنی . زاران بار برایش دلچسپ تر از نصایح کسل کننده آیات عظام خواهد بودمسلما ه حداد

انزجار انباشته نسبت به جمهوری اسالمی در مقاطعی بصورت اعتراض های ناگهانی خود نمایی میکند و عدم حضور 

http://www.diana-haddad.net/
http://www.diana-haddad.net/
http://www.diana-haddad.net/
http://www.diana-haddad.net/
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لیسم چنین اعتراضاتی را به اسم خود ملموش بدیلهای سیاسی دیگر، منجمله چپ، در جامعه سبب گشته است که ناسیونا

 .ثبت کند

 غیبت چپ و مخاطرات در پیش

ابراز وجود گروههای ناسیونالیستی در جریان اعتراضات اجتماعی ناشی از قدرت اجتماعی ناسیونالیسم قومی نیست 

و با کمک  فعالین ناسیونالیسم از این ضعف استفاده کرده. بلکه ریشه در ضعف قطب چپ و سکوالر جامعه دارد

غیاب نیروهای سکوالر و چپ اگر ادامه داشته . رسانه های گروهی اعتراضات این چنینی را به حساب خود میریزند

این چرخش اگر ادامه دار باشد فاجعه بار . باشد عتراضات مردم در خوزستان بر محور مسائلی قومی خواهد چرخد

 .خواهد بود

پتانسیل برای مطالبه آزادی . ، آزادیهای فردی و اجتماعی بسیار قوی استدر جامعه تمایل برای مطالبه پوشش آزاد

اما استخوانبدی سیاسی و یا شبکه رهبرانی که بتواند . فعالیت سیاسی و تشکیالتی ، کار یا بیمه بیکاری بسیار باال است

ناسیونالیسم به عنوان میدان  این خالء سبب شده است که. این پتانسیل ها را به انرژی محرکه تبدیل کند، موجود نیست

اگر رهبری جنبش اعتراضی دست ناسیونالیسم قومی بیفتد به دالیل متعددی فاجعه بار خواهد . دار اصلی معرفی شود

 .بود

 

ناسیونالیسم همیشه خواسته های فرهنگی را به پرچم اصلی تبدیل و سایر خواسته های سیاسی و مدنی مردم را به  -5

فعالین این جنبش با توسل به احساسات قومی، مردم را به میدان میکشند اما محصول این میدان . حاشیه رانده است

نمونه این جنبش . آمدنها تبدیل به وسیله ای از جانب فعالین ملی برای ساز وسودا با دولت و قدرتهای پیرامونی میشود

 .ها در کوسوا، چچن، لبنان و عراق دیده ایم

میداندار شدن اینها باعث . وسل به اشاعه تنفر قومی و در شکاف بین دولتها رشد میکنندگروههای قومگرا با ت -5

اکنون امریکا، انگلیس، پاکستان، ترکیه هرکدام . سرازیر شده کمک مالی و تسلیحاتی از کشورهای دیگر خواهد شد

به این معنا ناسیونالیسم . یندگی کندبفکر این هستند که در آینده گروهی را تقویت کنند که منافع اقتصادی آنها را نما

 .قومی عنصر اصلی سناریو سیاه و جنگ داخلی در ایران است

اگر در خوزستان فعالین ناسیونالیست دست باال را پیدا بکنند، بعید نیست که آنچه بر سر شهروندان فلسطینی در  -8

ترکیب شهروندان شهرهای عمده . ظر برسدقدس آمد، در مقابل سرنوشت شهروندان آبادانی و اهوازی پیک نیک به ن

شهری مثل آبادان بوسیله کارگرترک، عرب، اصفهانی، شیرازی، و لر بختیاری ساخت . خوزستان بسیار مختلط است

گسترش سریع صنایع در طول نیمه اول قرن بیستم در آن شهرها باعث شد که آن شهرها از اقصا نقاط . شده است

رشد ناسیونالیسم در . کنون بسیار مشکل است که هویت قومی این شهرها را تشخیص دادا. ایران شهروند جذب بکنند

این مناطق راه را برای دستجات فاالنژیست هموار و این امکان را فراهم میکند که مردم غیر عرب خوزستان را 

م قومی ممکن است که جامعه را دست باال پیدا کردن ناسیونالیس. بخوانند و مثل اشغالگر با آنها رفتار کنند" اشغالگر"

 .به ورطه نسل کشی بکشاند
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 راه پیشگیری از فاجعه

 

. نیروی چپ جامعه، جریانات سکوالر طرفدار حقوق انسان و مدنیت جامعه بایستی این وضعیت خطیررا درک کنند

را بسوی یک مسیر الزم است اهمیت این واقعه را درک کنند که اگر میدان برای جریانات قومی خالی باشد جامعه 

 . پرمشقت سوق خواهند داد

اما لیبرال ترینشان راه را . حرف این نیست که تمام گروههای ناسیونالیستی الزاما طرفدار پاک سازی قومی هستند

. نمونه های تاریخی فراوانی است که نشان میدهد که توهم نابجا منجربه فاجعه شده است. برای قوم ستیزی باز میکنند

اع روشنفکرانی نظیر علی شریعتی و جالل آل احمد از اسالم به معنای آرزوی آنها برای ساختن دورانهایی مثل مثال دف

 .نبود 15و یا شهریور  10خرداد  80

ظرفیت . اما داکترینی که آن روشنفکران ترویج میکردند آن بالیی را برسر جامعه ایران آورد که امروز میبینم

هرگونه توهم به ناسیونالیسم قومی به . ی از داکترین مورد نظر شریعتی بسیار باالتر استویرانگری ناسیونالیسم قوم

نبایستی اجازه داد تجربه جوامعه مسلمان، مسیحی و دروزی در . مثابه قدم زدن بر روی یخ نازک سطح دریا است

 .لبنان اواخر دهه هفتاد میالدی، در اهواز، آبادان و خرمشهر تکرار شود

این نیرو بایستی در صحنه سیاسی ایران میداندار . الیل دخالتگری موثر و نقشه مند چپ بسیار حیاتی استبه این د

ضمن دفاع از حقوق فرهنگی جوامعه مختلف، نظیر زبان، پوشش و عالیق شخصی انسانها، فعالین چپ . اصلی باشد

یکاری کافی برای همگان را در جامعه را بلند بایستی پرچم برابری تمام عیار حقوق زن ومرد، مطالبه کارو یا بیمه ب

دوران کنونی دورانی است که چپ بایستی . کرده مضرات دخالت دین و قومیت در سیاسیت را به جامعه یاد آور شوند

در سازمانهای توده ای اجتماعی نظیر سازمان دفاع از حقوق زنان، تشکلهای کارگری، سازمانهای دفاع از کودکان و 

اع از حقوق مدنی و سیاسی، جامعه را بسوی کنارزدن جمهوری اسالمی و جایگزینی آن با یک سیستم غیر نهادهای دف

 .قومی، غیر مذهبی و مرفه پیش ببرد
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گفتگوى داود خدابخش با سلیمه فتوحى در باره دستگیري همسرش یوسف عزیزى  5882اردیبهشت  1سه شنبه 

 ُطُرف بنى

 صداي آلمان دویچه وله

 ُطُرف، از مدافعان حقوق اقلیت قومى عرب دستگیرى یوسف عزیزى بنى

در حدود ساعت دو بعداز ظهر روز دوشنبه « ُطُرف  یوسف عزیزى بنى» تبار نویسنده و پژوهشگر خوزستانى عرب

. دى خود در تهران توسط مأموران دادگاه انقالب اسالمى دستگیر ش اردیبهشت ماه در خانه ۱آوریل برابر با  ٦۱

هاى وى را به همراه  مأموران امنیتى طى یكساعت و نیم تمامى خانه را مورد تفتیش قرار داده و كلیه مدارك و یادداشت

ُطُرف صداى آلمان گفتگویى داشت با همسر  با دستگیرى آقاى بنى. ُطُرف با خود به زندان بردند آقاى عزیزى بنى

 :ایشان، خانم سلیمه فتوحى

توانسته در ارتباط با وقایع اخیر در خوزستان بوده باشد، هرچند كه وى  ُطُرف مى گیرى آقاى بنىبه نظر همسر وى دست

ُطُرف از مدافعان سرشناس حقوق  باید گفت كه آقاى بنى. طى این حوادث به هیچ وجه سفرى به خوزستان نداشته است

اش در محل كانون مدافعان  ش از دستگیرىُطُرف یكساعت پی گفته مىشود كه آقاى بنى. تبار خوزستان است مردم عرب

حقوق بشر به همراه خانم شیرین عبادى در یك كنفرانس مطبوعاتى با حضور خبرنگاران داخلى و خارجى شركت 

 .كرده بود

ُطُرف را امروز ساعت دو بعدازظهر  خانم سلیمه فتوحى، گفته شده كه همسر شما آقاى یوسف عزیزى بنى: دویچه وله

 اند، آیا این واقعیت دارد؟ دستگیر كرده

 .بله، البته دو بعدازظهر آمدند و در حدود سه ونیم بعدازظهر بود كه او را بردند: سلیمه فتوحى

 از طرف كدام نهاد قضایى آمده بودند؟: دویچه وله

 .چیزى كه من دیدم، از طرف دادگاه اسالمى ایران بوده است: سلیمه فتوحى

 ده است؟علت دستگیرى چه بو: دویچه وله

 .علت دستگیرى در رابطه با جریانهایى كه در چند روز اخیر در خوزستان اتفاق افتاده، بوده است: سلیمه فتوحى

 ُطُرف در این قضایا دست داشته اند؟ مگر آقاى بنى: دویچه وله

م درباره جریانات اى میكردند و ایشان ه نه، فقط گاهى اوقات از رادیویى یا تلویزیونى با او مصاحبه: سلیمه فتوحى

 .وگرنه، او نه به اهواز رفته و نه در جریانات شركت كرده است. توضیح میدادند

 ها چه سئواالتى از او میكردند؟ در مصاحبه: دویچه وله

در مورد . ها به خیابان ریخته بودند، سئوال میكردند اى كه بخاطر آن عرب در مصاحبه ها راجع به نامه: سلیمه فتوحى

مهم این . ایشان هم گفتند كه مسئله مهم جعلى یا اصلى بودن نامه نیست. ن یا اصلى بودن آن سئوال میكردندجعلى بود

اند، بخاطر این است كه  اگر به فرض مردم اعتراضى كرده. افتد است كه مطالبى كه در نامه آمده، آنجا اتفاق مى

اتفاقا او خیلى سعى میكرد كه مردم را به . طالب را میگفتفقط همین م. هایى كه در آنجا رخ داده است را مىبینند اتفاق

آرامش دعوت كند، اینكه مثال بانكى را به آتش نكشانند، چون بهر حال اینها اموال دولت است و مربوط به خودشان 

 .به هر حال من در خانه بودم و شاهد هستم. ها را همیشه میزدند این قبیل حرف. است

 قضایى اعالم نكردند كه علت دستگیرى چه بوده است؟ولى مقامات : دویچه وله

فقط گفتند كه ما مامور هستیم و این هم حكم بازداشت . نه، این اشخاصى كه آمدند هیچ چیزى نگفتند: سلیمه فتوحى

ُطُرف  اما چیزى كه بنى. فقط به من وقتى كه زنگ در را زدند، گفتند كه از طرف دادگاه انقالب اسالمى هستند. است
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مامورین گفتند كه ما . ید، این بود كه روى آن كاغذ زندان اوین نوشته بود و اسم او و اسم پدرش هم نوشته شده بودد

ولى از دفترچهى تلفن ما گرفته تا هر . نمیدانیم براى چه چیزى است، شاید فقط سوءتفاهم باشد و اصال چیزى نباشد

 .ه كردند و با خودشان بردندچیزى كه در خانه ما بود، همه چیز را در داخل كیس

 اطالع ندارید كه ایشان را كجا بردند؟: دویچه وله

، به  اما به من گفتند اگر خواستید دنبال كار را بگیرید. گفتم، در آن حكم زندان اوین نوشته شده بود: سلیمه فتوحى

 .دادسرایى كه در خیابان معلم در تهران است، مراجعه كنید
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 ...وبسایت ایران امروز و ٦۱۱١آوریل  ٦٢َ – ٨٣١٤اردیبهشت  ٢شنبه  سه

 

 دكترحسین باقرزاده

 

 فاجعه خوزستان و عواقب خطرناك آن

 
 

وطنان عرب ما در استان خوزستان به فاجعه انجامیده و به كشتار و زخمی شدن و دستگیری  سركوب تظاهرات هم
منابع محلی از  اند، ولی  ها را چند نفر بیشتر ذكر نكرده دولتی تعداد كشته مقامات. جمع وسیعی از آنان منجر شده است

متجاوز از «  اردیبهشت خود از تعدادی ١حزب همبستگی دمكراتیك اهواز در اطالعیه . اند ها نفر نام برده كشته شدن ده
عنوان كشتگان شناخته شده آن  نفر را به ١٨دستگیر شده نام برده و اسامی « نفر ٨۷۱۱نزدیك به »كشته و « نفر ٨٣۱

طرف نیز در جلسه سمینار حقوق بشر و انتخابات آزاد در تهران در روز  آقای یوسف عزیزی بنی. ذكر كرده است
های واقعی  رقم. نفر نام برده است ٨٦۱۱و  ٢۱اردیبهشت شمار كشتگان و دستگیر شدگان را به ترتیب  ٢دوشنبه 

وطنان محروم  ای در این گوشه از كشور ما رخ داده است و تظاهرات آرام هم كه فاجعههرچه كه باشد، تردید نباید كرد  
 .ای به خاك و خون كشیده شده است ما در این نقطه به طرز وحشیانه

 
های فرهنگی و زبانی  زبان ما كه برای كسب حقوق و آزادی وطنان غیر فارس قومی و سركوب اعتراضات هم های  تنش

های مقتدر  در ایران تحت سلطه حكومت. ای نیست گیرد امر تازه های دموكراتیك سیاسی صورت می و یا تامین خواست
ساله اخیر، سركوب اقوام غیر فارس تشدید شده است و عالوه بر نفی  ١۱های  و دیكتاتوری مركزی در بیشترین دوره

بلوچستان از نظر عمرانی و اقتصادی های زبانی و فرهنگی، مناطقی مانند خوزستان و كردستان و سیستان و  آزادی
 .اند نیز به شدت در محرومیت بسر برده

مشاهده این محرومیت در منطقه خوزستان كه بر روی ذخایر عظیم نفت و گاز خوابیده و درآمد عمده كشور را تامین 
 . كند بیش از هرجای دیگر آزار دهنده است می

 
معاون آقای خاتمی صورت گرفته /منسوب به آقای ابطحی مشاور ای العمل به نامه تظاهرات اخیر ظاهرا در عكس

ولی . دهد كه نامه باید جعلی باشد صدور این نامه از طرف آقای ابطحی تكذیب شده است و قراین نیز نشان می. است
نا مردم كند و بلكه به گفته آقای رییس دا ای را حل نمی ای است و جعلی بودن آن مسئله موضوع نامه یك مسئله حاشیه

های مردم عرب در دوسوی  سلب زمین -مشمول شرایطی بودند كه در همان نامه آمده بود »عرب زبان خوزستان 
 .«كارون از خرمشهر تا شوش

در تایید این گفته، آقای جاسم شدیدزاده التمیمی نماینده دوره ششم مجلس شوراي اسالمي از اهواز و دبیركل حزب 
های اخیر در این  خاتمی مواردی از اقداماتی را برشمرده است كه در سال  به آقای وفاق اسالمی طی نامه مفصلی

 . منطقه صورت گرفته و بر محرومیت مردم آن افزوده است
 

های مختلفی را در بین نیروهای سیاسی ایران به  این تظاهرات و سركوب خشن آن از سوی جمهوری اسالمی واكنش
اند و متناسب با  ای كه در این منطقه وجود دارد ارتباط داده طلبانه های تجزیه گرایش برخی آن را به. دنبال داشته است

های احتمالی  برخی دیگر با توجه به تحوالت منطقه و نقشه. اند العمل نشان داده آن و مواضع خود در قبال آن عكس
آمریكاییان قرار بگیرد و راه ورود آنان به گیری  اند كه این پدیده مورد بهره آمریكا برای حمله به ایران نگران آن شده

 .ایران را از این طریق هموار سازد

تری برای ایران  تواند عواقب به مراتب وخیم ای كه اكنون در منطقه خوزستان در جریان است می در هر حالت، فاجعه
وكراسی محلی در مناطق های فرهنگی و زبانی و نفی دم سركوب حقوق و آزادی. و ایرانیان به همراه داشته باشد

 .گاه به این اندازه استقالل و تمامیت ارضی ایران را به مخاطره نینداخته بوده است زبان ایران هیچ محروم غیر فارس
 

توجه كنیم كه در فقدان یك تحول دموكراتیك در آینده نزدیك در ایران، خطر حمله نظامی آمریكا به این كشور بسیار 
رژیم جمهوری اسالمی و ناامیدی مردم از هرگونه تحول دموكراتیك در درون این رژیم، سركوب مداوم . جدی است

اند و راه  بخش بزرگی از مردم چشم به خارج دوخته. خواست تحوالت ساختاری و تغییر رژیم را تقویت كرده است
 .دانند نجات خود از سلطه رژیم جمهوری اسالمی را در دخالت آمریكا می
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بینند كه حمله نظامی آمریكا به عراق اگر در  آنان می. وص در بین اقوام غیر فارس شدیدتر استاین خواست به خص
كلیت آن فاجعه آفریده است، ولی موقعیت مردم كرد را در آن كشور تقویت كرده تا آن جا كه یك سیاستمدار كرد به 

عرب و بلوچ و تركمن در آن در فقر و این واقعیت در ایرانی كه كرد و . رییس جمهوری آن كشور انتخاب شده است
برند جاذبه زیادی داشته و به طور قطع در تمایل به دخالت آمریكا در ایران اثر گذاشته  محرومیت شدید به سر می

 .است
 

های خود را بر اساس  ها سود بجویند و نقشه های آمریكایی نیز بسیار ساده است كه از این نارضایی برای استراتژیست
اند و اگر روزی  ما مستقر شده( و بلوچ نشین)نشین  اكنون در مرزهای كردنشین و عرب آمریكاییان هم . م كنندآن تنظی

از این میان، خوزستان جاذبه بیشتری برای . تصمیم بگیرند وارد خاك ایران شوند الزم نیست راه زیادی را طی كنند
ت تهران را از بزرگترین منبع درآمد خود محروم خواهد كرد اشغال این منطقه و منابع نفت و گاز آن حكوم: آنان دارد

و البته آمریكا براین این كار نه به زمان دراز نیاز دارد و نه تلفات سنگینی را . تواند زودتر آن را به زانو درآورد و می
توان انتظار  یا میآ  از سوی دیگر،. تحمل خواهد كرد كه صدام حسین در جریان اشغال خرمشهر و آبادان متحمل آن شد

چنان كه در برابر نیروهای صدام حسین ایستادند و از استقالل و یكپارچگی ایران  داشت كه مردم غیور این منطقه هم
 دفاع كردند در برابر آمریكاییان نیز مقاومت كنند؟

 
طلبان عرب خوزستان  هایی كه به تجزیه اول این كه رژیم صدام عالرغم قول. پاسخ به یكی دو دلیل مشخص منفی است
های كویت به آنجا  او كه بعدا به طمع نفت. خیز ایران به كشور خود نداشت داده بود قصدی جز الحاق سرزمین نفت

لشگر كشاند و سرنوشت خود و عراق را به خطر انداخت به طور قطع قصد آن را نداشت كه خوزستان را به 
زبانان آنان در خاك عراق را  وزستان كه جنایات صدام در مورد همو برای مردم خ. جا واگذارد طلبان عرب آن تجزیه

 توانست داشته باشد؟ ای می دیده بودند رفتن زیر سلطه او چه جاذبه

نه آمریكا در منطقه حضور جغرافیایی دارد تا بخواهد سرزمینی . این عامل در مورد حمله احتمالی آمریكا صادق نیست
دوم این كه . چون زیر بلیط صدام حسین رفتن است زندگی تحت سلطه آمریكا كابوسی همرا به قلمرو خود بیفزاید و نه 

ای طوالنی از  این جمهوری كارنامه حمله عراق به ایران در سال دوم حیات جمهوری اسالمی اتفاق افتاد و هنوز 
 .های خود باقی نگذاشته بود سیاست

وری اسالمی آزادی و رفاه و عدالت اجتماعی را ارمغان مردم در این شرایط، بسیاری از مردم به امید این كه جمه
از یك  ولی امروز پس از كارنامه سیاهی . كردند ایران كند از استقالل ایران در برابر حمله دشمن خارجی حمایت می

ه ربع قرن كشتار و خشونت و فساد و سركوب و تبعیض به خصوص در مورد اقوام غیر فارس كه این رژیم از خود ب
 مشابهی برای مقابله با آمریكا و باقی ماندن زیر سلطه این رژیم وجود دارد؟   جا گذاشته است آیا انگیزه

 
های  از یك سو سیاست. برای پیشگیری از حمله نظامی آمریكا به ایران، صدور بیانیه و محكوم كردن آن كافی نیست

های الزم برای حمله آمریكا را در اختیار آن قرار داده است و  المللی رژیم حاكم بهانه ماجراجویانه اتمی و تروریسم بین
های پذیرش این حمله را  سال حكومت سركوب و خشونت و جهل و فریب این رژیم زمینه ٦٢از سوی دیگر كارنامه 

های جمهوری اسالمی بیش از هر زمان دیگر گرایش گریز  امروز به بركت سیاست. در داخل ایران فراهم ساخته است
 .های پیرامونی ایران رشد كرده است از مركز در سرزمین

تالش برای حفظ استقالل و یكپارچگی ایران و دفع خطر آمریكا تنها از طریق نفی سلطه استبداد مذهبی حاكم و 
راه مقابله با . و دموكراسی و دفاع از حقوق سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اقوام غیر فارس میسر است استقرار آزادی 

 . گذرد مریكا از دفاع از مردم خوزستان میآ
 

این فرصت را نیز   طلبان به جمهوری اسالمی زبان خوزستان به بهانه مقابله با تجزیه سركوب خونین مردم عرب
به عبارت دیگر، اگر روزی شاه مردم را . ای برای ادامه حیات خود سود بجوید دهد تا از این امر به عنوان حربه می

كرد كه با رفتن سلطنت ایران ایرانستان خواهد شد، امروز نیز رژیم جمهوری اسالمی  ترساند و ادعا می از تغییر می
كند كه سقوط آن خطر تجزیه  زند و از سوی دیگر چنین به مردم وانمود می های قومی دامن می از یك سو عمال به تنش
 .موداین ادعاها را باید عمال ابطال ن. آورد ایران را به همراه می

باید با تاكید هرچه بیشتر بر اصول آزادی و دموكراسی . خورند باید نشان داد كه مردم ایران فریب این تبلیغات را نمی
نیروهایی . اقوام غیر فارس وحدت ملی را به نمایش گذاشت  برای ایران و تامین حقوق اقتصادی و فرهنگی و سیاسی

 .كنند ورزند كمك زیادی به حفظ وحدت ملی ایران و ایرانیان نمی كه در تاكید بر این اصول تردید یا تعلل می
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های قربانیان این  خانواده. زبان خود برخیزیم و از تشدید این فاجعه جلوگیری كنیم وطنان عرب برما است كه به كمك هم
رچه زودتر به آغوش زندانیان آنان باید ه. اند فاجعه خواهان تحویل اجساد عزیزان خود و تعقیب عامالن این فاجعه

طرف كه بالفاصله پس از اظهارات روز دوشنبه خویش دستگیر شده است  یوسف عزیزی بنی. خانواده خود بازگردند
 .باید بالفاصله آزاد شود

. در كردستان نیز یك زندانی سیاسی به نام اسماعیل محمدی در آستانه اعدام قرار دارد و باید او را از اعدام نجات داد
از حقوق این افراد هم چون سایر كسانی كه تحت حكومت رژیم جمهوری اسالمی از حقوق خود محروم حمایت 

توان به تقویت شعور ملی  و تنها از این طریق می. اند وظیفه تك تك ما است های آن شده اند و یا قربانی سیاست مانده
ای دموكرات كه مردم آن  ایران تنها در جامعه پارچگی استقالل و یك. پرداخت و وحدت ملی مردم ایران را تامین كرد

 .از حقوق برابر برخوردار باشند قابل تامین است و بس
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 ...وبسایت عصر نو و 5001جوالی  51

 اقبال اقبالی

 استراتژي دوگانه: موضوع ملي

تاریخ ایران وبررسي نقش ملت ایران درروند تمدن بشري ، و درصورت دستیابي به نقدي تاریخي مراجعه به 
. دیالکتیکي از گذشته ، امکان راهیابي سیاسي شایسته وفارغ از کلي گویي ها والگوبرداریهاي مجرد را فراهم میکند

اي دارد ویا بخشا زیرآوار کج اندیشیها اگر دستاوردهاي ارزشمند پیشینیان ما که همچنان در حافظه تاریخي مردم ج
هدف از نگاه به . پنهان مانده اند شناخته شوند ، مبنایي براي ایجاد پیوند خالق میان گذشته ، حال و آینده بدست مي آید

 .گذشته ، چاره جویي سیاسي براي مسایل امروز و فرداي ما مي باشد

اقتصادي و سازمانهاي اداري بوده  –اجتماعي  –نهادهاي سیاسي تمدن باستاني ایران محصول رشد شهرنشیي وتکوین 
 .است که آغازآن بدوران مادها میرسد

عراق "م سلطنت ماد را تشکیل دادند که ابتدا در آذربایجان کنوني و کردستان و سپس در .مادها درابتداي قرن هفتم ق
یج ازسازمانهاي سیاسي اداري پیچیده تري سلسله هاي هخامنشي ، اشکاني وساساني بتدر. حکومت میکردند" عجم

برخوردار گردیدند بطوریکه در دوره هخامنشیان تشکیالت دولتي ، ساختاري غیرمتمرکز داشته و ایران متشکل از 
ساختار دولت مرکزي و درعین حال غیر متمرکز، ظرف گنجایش . والیات بوده وهروالیت والي خود را داشت

 .باني ، دیني و فرهنگي آنزمان بود پلورالیسم نژادي ، قومي ، ز

از نژادهاي مختلف، مذاهب مختلف ، زبانها، عادات و اخالق گوناگون " چهل و شش مردم"درایران دوران هخامنشیان 
 .زندگي میکردند 

همه ازآزادي مذهب و زبان برخوردار بوده وآنها مختار بودند تا موسسات ایالتي خویش، امرا و روحانیون خود را 
 .ظ نمایند حف

 :ایران در دوران هخامنشیان

به عناصر مهمي از مدنیت جهاني و بشري دست یافت و از شیوه هاي پیشرفته کشورداري گرفته تا تکامل صبرسوز " 
و تدریجي خوي بیاباني به منش شهرنشیني و ازستیزه جویي به کردار مسالمت آمیزو رفتار ظریف، به اوجي در 

" یافت ، که اگرشیرازه اش گسسته نمي شد ، با قوام خردگرایي ، دیري نمي پایید ، که  تکامل دوران باستان دست
 ."در هزاره اي پیش تر در این سرزمین رخ مي گشود" مدنییت عصر جدید 

 (دالرام مشهوري: رگ تاگ ) 

 

ي، قومي، زباني مردماني که در چارچوب مرزهاي ایران زمین مي زیستند ومهمترین مختصات جامعه آنها تنوع نژاد
تاریخ ایران ، تاریخ شکستها و پیروزیها، افت و خیزهاي . ، مذهبي و جغرافیایي بود، ملت ایران را تشکیل دادند

 .جامعه ایراني است

ریشه هاي تکوین روحیه هم سرنوشتي دیرینه ملي در جامعه ایراني را میتوان بدرستي از پیوندهاي تاریخي ، اجتماعي 
 .قومي و میراث غني همزیستي مسالمت آمیز مردم نتیجه گیري کرد –نگي و درآمیختگي نژادي ، اقتصادي ، فره

اقتصادي صد ساله اخیر، که با انقالب مشروطه آغازگردید ، روند درآمیختگي قومي و همبستگي  –تحوالت اجتماعي 
تقویت کرد ، بگونه اي که امروز ملي را ، در بستر فروپاشي نظام زمینداري وپیدایش و رشد سرمایه داري ، بشدت 

 .دراکثرمناطق ایران مظاهردرآمیختگي قومي دیده میشود
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جغرافیایي تنها در ذهن عقب مانده قوم پرستان و یا  –درآمیختگي قومي آنچنان تعمیق یافته که مرزکشي هاي قومي 
 .محاسبات اشتباه دشمنان ایران میتواند نقش ببندد 

اجتماعي قرون وسطایي ایجاد  –ایه دارانه ، تحوالت مهمي در ارزش هاي فرهنگيگسترش مناسبات و فرهنگ سرم
نمود دیگر آنرا . نمونه هاي بازتاب آن را در انزوا و شکست سیاست و فرهنگ دین محورانه شاهد هستیم. کرده است

 .یک کشورمان است در انزواي سیاست و فرهنگ قوم پرستانه بمثابه آخرین تیر ترکش ارتجاع به سوي جنبش دمکرات

به جمهوري اسالمي است ، و همچنین در تدارک برخورد با مسائل گره " نه تاریخي " ایران ما در آستانه گفتن یک 
عزیمتگاه و استراتژي سیاسي ما در حل مسائل خانوادگي مان ، سرنوشت دموکراسي در . اي تاریخي مان قرار دارد

 .ایران را رقم خواهد زد

نیروهاي جنبش آزادي و دمکراسي ، تدوین مشي روشن در قبال تأمین تحقق خواسته هاي بحق و  یکي از بدیهیات
اجتماعي جامعه است ، ومهمتر ازهمه اینست که این موضوع در ابعاد توده اي  –دموکراتیک گروهبندیهاي سیاسي 

مسئله کرد ، . پذیر ناپذیر گردداجتماعي تحمل  –هضم و قانونمند شود که هیچ نوع اجحافي به هیچ گروهبندي سیاسي 
آذري ، ترکمن و بلوچ مسئله من بختیاري هم هست و در واقع معضل شهروند ایرانیست که هیچ انسان آزاده اي 

 .نمیتواند از کنار آن بي تفاوت بگذرد

سان در مسئله کرد ، موضوعي تنها ملي و در چارچوب ایران نیست، بیش از نیمي از قوم کرد ، چهارده میلیون ان
سیاسي ، و این نه تنها نقض آشکار  –ترکیه حتي آزادي پوشش لباس کردي ندارند ، چه رسد به آزادیهاي دیگر مدني

هیچ انسان آزادیخواه و دموکراتي نمیتواند چنین بي حرمتي ها را به . دمکراسي است بلکه توهین به انسانیت است
 .انسان، فارق از آیین وقومیتش بپذیرد

اتحاد دمکراتیک و  –5دمکراتیزاسیون ملي و  -5سیاسي برخورد به مسئله اقوام از دو روند دمکراتیک استراتژي 
 .داوطلبانه دول همجوار، پیروي میکند

سیاست یک قدرت سیاسي دمکراتیک در فرداي برکناري جمهوري اسالمي از یکسو پاسخگویي به مطالبات پایمال 
 –و از سوي دیگر زمینه سازي و همکاري هاي فرهنگي ، اقتصادي  شده مردم در چارچوب مرزهاي کشوري است

اجتمایي با سمتگیري مشخص اتحاد داوطلبانه فدرالي منطقه اي میتواند حرکت ما را در حل بنیادي و متمدنانه مسائل 
ت و حسن بزرگ این مشي تقویت فرهنگ و روحیه همبستگي ملي ، منطقه اي و بشري اس. اقوام ، امکانپذیر سازد

 .نگاه به آینده و یگانگي جامعه انساني دارد

تنها یک ایران . پیشبرد چنین سیاستي مستلرم همدلي و هم رأیي و همکاري ملي و اراده واحد ملي ایرانیان است
دمکراتیک میتواند نقش تعیین کننده در دمکراتیزاسیون ملي و منطقه عهده دار شود و پرچمدار مبارزه علیه سیاستهاي 

 –سازماندهي اراده ملي برمبناي استراتژي دوگانه ، دموکراسي داخلي و اتحاد دمکراتیک . اع مذهبي وقومي باشدارتج
 .فدرالي منطقه اي ، راه دشوار و پر فراز و نشیب ما بسوي نهادینه سازي دمکراسي است

ه ایران دیدیم و همچنین عوارض دیکتاتوري رژیم پهلوي را در جامع. ما دو رژیم جنایتکار را تجربه کرده ایم
جمهوري اسالمي را بمثابه یکي ازستادهاي ارتجاع و تروریسم جهاني شاهد هستیم ، لذا نمیتوانیم نسبت به سمت و 

حرکت هاي ارتجاعي انشقاق قومي میتواند اختالالتي در روند . سوي تحوالت جاري انفعال سیاسي را پیشه کنیم 
ایجاد کند و فضایي را براي قدرت گیري سرداران و ژنرال ها آماده آماده پیشروي جنبش دمکراتیک مردم ایران 

 آنها که امروز بذر قوم پرستي میکارند ، آیا میدانند که فردا فرزندانشان هم آتش درو خواهند کرد ؟. سازند

استاي صلح ، پس تالش کنیم تا انرژي و پتانسیل عظیم نهفته در جامعه را نه بسوي جنگ و برادرکشي ، بلکه در ر
 .امنیت ، آسایش و رفاه اجتماعي وزندگي بهتر، کانالیزه شود

 

 .زمان آن فرا رسیده که روي ستونهاي عناصر اصلي مدنییت ایراني ، مدنییت عصر نوین را نهادینه سازیم

 مباحثه و گقتگو را ، جانشین اختناق
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 استدالل را ، جانشین قلدري

 آزادي اندیشه را ، جانشین سرکوب

 سان محوري را ، جانشین قوم پرستيان

 خردگرایي را ، جانشین دین محوري

 نتیجه انتخابات دمکراتیک را، جانشین تسخیر قهري قدرت

 .و ، حضور موثر و سازنده در پیشرفت خانواده بشري را ، جانشین تروریسم و جنگ طلبي سازیم 

اجتماعي جامعه ایراني پروسه  –ا ومعضالت تاریخي روند تکوین، تعمیق و نهادینه سازي دمکراسي به دلیل پیچیدگیه
نیروي پیشرو جامعه با پیوسته نگري تاریخي ، هوشیاري سیاسي ، و باور به مردم ، . اي بغرنج و طوالني خواهد بود 

دره هاي بي . بایستي جاده پیشرفت و ترقي ، آزادي و زندگي بهتر براي شهروندان برابرحقوق ایراني هموار کند
سیاسي پر  –دي را بایستي با دفاع از مطالبات بحق اقوام و با صداقت، اعتماد ، بردباري ، روشنگري فرهنگياعتما
 .کرد
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 وبسایت روشنگری و دیگر وبسایت های فارسی زبان

 سیاست خامنه اى در خدمت بوش و شارون

 كامران صفایى

نفر  585ریختن بسیجى ها به سطح شهر و نمایش ارعاب، دستگیرى ایجاد نوعى حكومت نظامى در اهواز از طریق 

نفر توسط دستگاه قضایي، انداختن علت شروع درگیرى ها به گردن دولت خاتمى و مسووالن  500و شروع محاكمه 

محلى استان خوزستان، ایجاد یك كمیته سه نفره براى بررسى علل درگیرى ها توسط مجلس، انجام یك مصاحبه چند 

قه اى و تكذیب نامه جعلى منصوب به ابطحى در سطح استان، رئوس مهم ترین اقداماتى است كه به روایت رسانه دقی

 :هاى رسمى از زمان شروع درگیرى ها در خوزستان تاكنون توسط رژیم اسالمى صورت گرفته است

فته اند؛ همان شیوه سركوبى با همان زبان همیشگي، و همان روش هاى همیشگى به سروقت این بحران ر: در یك كالم

را در پیش گرفته اند كه در فریدونكنار و ایذه در پیش گرفته بودند، همان واكنشى را نشان دادند كه در برابر شورش 

جمهورى اسالمى فقط یك سالح در برابر شورش هاى شهرى و توده اى . كارگران خاتون آباد در پیش گرفته بودند

 .دارد و آن هم سركوب است

ین رژیم استعداد درك زمینه هاى اعتراضاتى نظیر آنچه در اهواز روى داد و پتانسیل خطرناكى كه در آنها نهفته را ا

جناح هاى رژیم مطمئن از سر به نیست كردن هر گونه مقاومت متشكل مردمى در برابر . بكلى از دست داده است

وارى و بهره بردارى از عوارض سیاست هاى ویرانگرانه استبداد سیاه فقاهتي، در دوره هاى نهفته بحران راه موج س

خود را در پیش مى گیرند و در همین چهارچوب اخیرا بازى با آتش مطالبات منكوب شده ملى توسط جناح هاى رژیم 

شروع شده است و آنها بر این باورند كه با طرح كاذب و مسخ شده این مطالبات زمینه موج سوارى و امتیازگیرى 

 .سى در رقابت هاى باندى و جناحى را فراهم كنندهاى سیا

وگرنه بسیج كه یك ارگان سركوبگر است چرا باید همایش قومیت ها و ملیت ها تشكیل دهد و با توجه به نقش و 

موجودیت چنین نهاد سركوبگرى از همایش آن چه چیزى جز بررسى راههاى بهره بردارى از تنش هاى قومى در 

 هتى حاصل خواهد آمد؟چهارچوب استبداد فقا

یا آدمى مانند رمضانزاده سخنگوى دولت كه به شیوه فاالنژیستى طرفدار شالق بازار آزاد است جز بهره بردارى 

 ابزارى چه دلیل دیگرى براى طرح مسخ شده و بى رنگ برخى از مطالبات ملى در رابطه با كردستان دارد؟

. اتي؛ جنسي، ملى و قومى را در ایران آماده فوران ساخته استموجودیت رژیم اسالمى آتشفشانى از تضادهاى طبق

شعله هاى این آتشفشان هرازگاهى از این یا آن گوشه كشور سر بر مى كشد و رژیم با اعزام دسته هاى مجازات و 

نمایش رعب و اقتدار و دست زدن به سركوب وحشیانه آن را مهار مى كند، بدون این كه توانایى و ظرفیت خاموش 

 .ساختن این آتشفشان را داشته باشد

از آنجا كه سركوب نمى تواند پاسخى واقعى به مطالبات منكوب شده گروههاى مختلف مردم ایران باشد، حاصل این 

جمهورى اسالمى با مقاومت . وضعیت شتاب گیرى خطرناك روند ازهم گسیختگى شیرازه هاى وحدت ملى ایران است

مخالفت با حق تعیین سرنوشت اقلیت هاى ملى ایران، نابودى زمینه مشاركت واقعى  در برابر مطالبات بر حق ملي،

شهروندان كشور و بویژه اقلیت ها در امور سیاسى و اجتماعى و فرهنگي، اعمال تبعیض ساختارى در حق اقلیت هاى 

رصت بى نظیرى را ملي، قلع و قمع سازمانگران حقوق ملى و بستن هر گونه مجارى اصالحى در چهارچوب رژیم، ف

براى دشمنان خارجى وحدت ملى ایران فراهم كرده است تا بر بستر تنش هاى ملى راه خود را در درون این جنبش ها 

 .هموار كنند و در چهارچوب منافع نامشروع خود زمینه را براى تجریه ایران فراهم سازند

آباد و مالشیه، در عامری و کوت عبداله در اهواز  راستى اگر زمینه واقعى و مادى وجود نداشت، اگر مردم در شلنگ

تا مغز استخوان اسیر فقر و ندارى و دچار بى حقى نبودند، چطور یك نامه جعلى مى تواند ظرف یك هفته چنین 

شورش گسترده اى به پا كند كه چندین كشته و صدها زخمى به جا بگذارد؟ چرا خبرنگار الجزیره را بیرون مى كنید؟ 



 
133 

جلس مسوولیت جنایتى را كه در حق مردم خوزستان و كردستان و آذربایجان و سراسر ایران شب و روز چرا در م

 مرتكب مى شوید به گردن هم مى اندازید؟

میلیونى را با اراده یك نفر اداره كرد و دهان مردم را بست و همیشه شمشیر سركوب را به  50مگر مى شود كشورى 

داشت؟ مگر مى شود در زمین سیاست شارون و بوش بازى كرد و وحدت ملى كمر بست و شورش و درگیرى هم ن

 ایران را هم حفظ كرد؟

در حقیقت موجودیت رژیم اسالمي، و ادامه حیات رژیم مبتنى بر والیت فقیه، بهترین بهانه و فرصت را براى رژیم 

در ایران و تقویت " ملى"ه باصطالح هاى اسراییل و آمریكا فراهم كرده است تا از طریق ایجاد گروههاى خلق الساع

بوش و . مالى و شبكه سازى و گذاشتن تریبون در اختیار آنها سیاست خود مبنى بر فروپاشى ایران را پیش ببرند

 .شارون براى پیشبرد سیاست خود در ایران همدستى بهتر از سید على خامنه اى و نظام خالفتى وى ندارند

داختن اوباش بسیجى به جان مردم به جان آمده و راه اندازى دسته هاى مجازات و این نظام وحشى و سركوبگر با ان

نمایش اعدام هاى خیابانى و نعره زنى در تریبون هاى نماز جمعه و تهدید به اعدام زندانیان سیاسى و راه اندازى 

و اسراییل تعذیه مى شوند همایش علنى گروههاى تروریست و آدمكش، براى گروههاى بیگانه پرستى كه با پول آمریكا 

 .و با هزینه آنها ساخته شده اند اسباب مشروعیت و مقبولیت فراهم كرده است

روحانیون حكومتى آنقدر ظلم و جنایت در حق مردم كرده اند كه عوامل شارون و بوش و جاش هاى آنها و كسانى كه 

آنها براى تبدیل . و خیز و تحرك پیدا كرده اندحقوق فعالیت هایشان را از بعضى سفارتخانه ها مى گیرند فضاى جست 

. ایران به یوگسالوى و لبنان حقوق شان را مى گیرند، مامورند و معذور و جعل سند هم جزیى از ماموریت شان است

 .اما مشكل اصلى ما مردم ایران فقط آنها نیستند

كه براى وابستگان به قدرت هاى بیگانه  مشكل اصلى ما در درجه اول روحانیون فاسد و ظالم حاكم بر ایران هستند

و هر چه سركوب را بیشتر ادامه دهند، شرایط را براى از هم گسیختن . بستر حضور و میدان تحرك فراهم مى كنند

 .بندها و مفاصل وحدت ملى ایران بیشتر آماده خواهند كرد

همه ملیت هاى ایران و تن دادن به كلیه  جامعه ما براى عبور از این وضعیت وخیم نیازمند پذیرش حق تعیین سرنوشت

الزامات آن و نظام مند كردن مشاركت واقعى همه مردم در امور كشور است و این ممكن نیست مگر از طریق 

برانداختن نظام اسالمى اكنون مى رود تا به یكى از شروط حفظ وحدت ملى . برچیدن بساط رژیم جمهورى اسالمى

 .ایران تبدیل شود
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 5304اردیبهشت  51ناصر رحیم خانی، فعال سیاسی، شنبه خبرنگار رادیو همبستگی سوئد با گفتگوی 

 

اعتراضات و شورش خیابانی مردم عرب اهواز و بویژه جوانان، در واکنش به انتشار نامه ی منسوب به محمد علی 

خوزستان چگونه است؟ و اساساً در « تغییر ترکیب جمعیت»پرسش این است که موضوع . ابطحی، شروع شد

 سیاست و برنامه جمهوری اسالمی در این مورد چه بوده است؟

 1اینکه . در نگاه اول کشته شدن جوانهای عرب خوزستان و افتادنشان بر اسفالت گرم خوزستان، حقیقتاً غم انگیز است

 10خواه یک نفر خواه . ، جنایت استجنایت. نفر کشته شده، مسأله اصلی نیست 550نفر و یا  10نفر کشته شده یا 

 .نفر

بیانگر این دیدگاه است که برای . تأکید بر کمیت و تعداد کشته شدگان، اتفاقاً بیانگر یک دیدگاه غیردموکراتیک است

نفس آدمی، فی نفسه، ارزش قائل نیست و نتیجتاً با ترازو، با پیمانه به سنجش کشته شدگان می پردازد و حال آنکه 

 .ن هر یک نفر فی نفسه جنایت و جنایت علیه بشریت استکشته شد

باز هم نکته ای که در اینجا وجود دارد، اتفاقاً همین ساختگی بودن . مسأله ساختگی بودن نامه ی ابطحی است: دوم

نخست اینکه چه کسی این نامه . نامه ابطحی، بیش از هرچیز دیگر برمال کننده رژیم تبهکار و سیاهکاری رژیم است

 ساختگی را فرستاده؟

این نیست که جناحهای خود رژیم، در مبارزه بر سر قدرت، با مسایل حساس مربوط به ملیتهای ایران، اقوام ایران و 

 مسایل فرهنگی، به بازی پرداخته اند؛ و دامن زده اند به آتش چنین حوادثی؛ و فرزندان مردم را قربانی می کنند؟

اگر جریان واقعی اخبار و اطالعات برقرار می بود چرا . که در رژیم وجود دارد دوم، برمالکننده ی سانسوری است

 می بایست یک خبر ساختگی به چنین حوادثی منجر بشود؟

اگر مردم به رژیم اعتماد . ساختگی بودن نامه ی ابطحی، برمال کننده ی بی اعتمادی مردم به رژیم است: نکته مهمتر

نمی ریختند، به یک چنین تظاهراتی دست  که گفته می شود ساختگی است، به خیابانهامی داشتند با یک چنین نامه ای 

 .نمی زدند

اما در یک نگاه عمومی تر و از منظر تحوالت اجتماعی ـ سیاسی تاریخ معاصر ایران به گمان من حادثه اهواز، نشان 

 .ر تأسیس دولت ملی و دموکراتیک استدهنده ی ناکامی تالش های صد ساله ایرانیان در دستیابی به دموکراسی و د

 

 

در خوزستان چه عواملی در جابجایی وتغییرات ترکیب جمعیتی نقش داشته اند؟ چون به هر حال تغییراتی در ترکیب 

 جمعیتی خوزستان رخ داده است؟

کرد به اگر بخواهیم در باره جابجایی جمعیت در تاریخ ایران، صحبت کنیم، خیلی سریع و گذار می شود اشاره 

جابجایی ارامنه از جلفا به اصفهان در عهد شاه عباس، بعد به دوره نادرشاه که شمار بالنسبه بزرگی از ُکردها را به 

هجری، شیخ ناصر بن حمدان و شماری دیگر را از اهواز به خراسان  5508خراسان منتقل کرد، و باز نادر در سال 

 .فرستاد

از آنجا که قاجاریه هم سعی می کرد در مقابل امپراتوری . ایی ها روبرو نیستیمدر دوره ی قاجاریه ما با چنین جابج

را داشته باشد، و از آنجا که همه اقوام را « ممالک محروسه»عثمانی، یک نوع امپراتوری برای خود داشته باشد، یا 
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برای آنها « حقی»اصالً  روا نمی کرد، برای اینکه« تبعیضی»ی خود می دانست، نسبت به آنها به اصطالح «رعایا»

 .وجود داشته باشد« تبعیضی»وجود نداشت تا در نقطه مقابل « حقی». قائل نبود

سیاست مربوط به جابجایی که به شکل برنامه سیاسی و دولتی تنظیم شود، بیشتر مربوط به نوع دولت های مدرن است 

شمسی، این نکته بخصوص در دیدگاه افراطی  5800و ناگزیر باید در اینجا به سرعت اشاره شود که در آغاز سالهای 

 .... معدودی از روشنفکران مطرح شد

 

آقای رحیم خانی، یعنی در تاریخ معاصر ایران، فکر و سیاست و برنامه ی تغییر ترکیب جمعیت قومی، هیچگاه 

 مطرح بوده است؟ اجرا شده است؟

 

 5802افشار در نخستین شماره مجله آینده که در تیرماه اما همین را می خواستم بگویم که محمود . اجرا نشده است

همه باید یک دل و یک صدا بخواهیم و کوشش : میگوید« مطلوب ما، وحدت ملی ایرانیان»منتشر شده در آن مقاله ی 

 .کنیم که زبان فارسی در تمام نقاط ایران عمومیت پیدا کند و به تدریج جای زبانهای بیگانه را بگیرد

می توان : محمود افشار نظر می دهد که. ر، ترکی، کردی، عربی و بلوچی را زبانهای بیگانه می داندمحمود افشا

بعضی ایالت فارسی زبان را به نواحی بیگانه زبان فرستاد و در آنجا ده نشین کرد و در عوض ایالت بیگانه زبان آن 

 .نقاط را به جای آنها به نواحی فارسی زبان کوچ داد

حتی شکل و قیافۀ اهالی را به »زبان و لباس و طرز زندگانی، خواهان آن است که « یگانگی»گذشته از محمود افشار 

 .«واسطه امتزاج طوایف مختلف یکی نمود

به « ایالت بیگانه زبان»خوشبختانه این فکر دیوانه کننده، این فکر وحشتناک محمود افشار دربارۀ جابجایی و کوچ 

ل نشد و اتفاقاً همین محمود افشار چهار ماه بعد از دولت انتقاد می کند، سیاست یگانه سازی برنامه و سیاست دولتی تبدی

می نویسد چون آثار اقدامات زمامداران نمایان نیست میتوان  می داند و« زمامداران مملکت»تمام و کمال را وظیفه 

به آن داده شود، نمیدهند، لهذا وظیفه مطبوعات تصور کرد آنطور که باید به حقیقت امر واقف نیستند یا اهمیتی که باید 

 .است که دولت را متوجه نماید

حکومت مرکزی سزاوار است تدبیرهای الزم بیندیشد تا مردم خوزستان از حیث : محمود افشار یک بار دیگر نوشت

 .با دیگر نقاط ایران تفاوتی نداشته باشند« عادت»و « خوی»، «زبان»، «جامه»

با این انگیزه ها و سیاست های بی مجامله راسیستی و « بیگانه زبان»ایالت « جابجایی»و  «کوچ»خوشبختانه 

 .شدند« تخته قاپو»ایالت . فاشیستی پیش نیامد

دادن در حد ایده باقی ماند و خوشبختانه به طور رسمی و سیستماتیک به سیاست « کوچ»نظرات محمود افشار برای 

 .تبدیل نشد

یاغیگری در برابر قدرت مرکزی به شکل های مختلف ادامه داشت، سپهبد احمدی، امیر در لرستان که شورش و 

 .تلگرافی از رضاشاه تقاضای مالقات کرد 5808لشکر غرب در مهرماه 

طایفه هایی را که به شورشیها کمک می کنند،   در دیدار با او عنوان کرد برای پایان دادن به شورشها و یاغیگریها باید

 .پهبد احمدی اجازه کوچ دادن و تبعید لرها را از رضاشاه گرفت در اواسط مهرماه به لرستان برگشتس. کوچ داد
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به خوانین و . به عنوان اتمام حجت صادر کرد بسیار خشن و تهدیدآمیز 5808مهر  55در  8515اعالمیه ای به نمره 

سانی مرتکب خیانت یا سرقت یا جنایت شده اگر از امروز به بعد ک»رؤسای طوایف و رعایای لرستان اعالم کرد که 

نه تنها به حال و جان این قبیل اشخاص ذره ای فروگذار و ترحم نخواهد شد بلکه تمام افراد و فامیل و بستگان .... باشند

 .«آنها جلو آتش مسلسل نظامیان قرار خواهند گرفت

ن، از جمله بیرانوندها و سگوندها را کوچ بدهد به بدین ترتیب سپهبد احمدی که اجازه گرفته بود بخشی از قبایل لرستا

 .5855و بعد هم در  5808طرف خراسان، صدها خانوار را از زن و مرد و کوچک و بزرگ کوچ داد در 

 .تلفات از سرما و گرسنگی و خستگی کم نبود. تعدادی را با کامیونهای ارتشی و بسیاری را پای پیاده

 اآلن در خراسان هستند؟

و  50البته بعد از شهریور . اطراف تربت حیدریه، چند خانواده از نوادگان آنها هستند که زعفران کاری داشتنداآلن در 

البته سر راه برگشت، دسته ای از طایفه ای که حاال اسمش بماند، به تالفی زندان و . سقوط رضاشاه تبعیدی ها برگشتند

صدها اسب و مادیان و کره اسب سلیمی را . مه ایلخی سلطنتیتبعید و زندانیان از دست رفته، دستبردی زدند به ر

مسئولین رمه ی سلطنتی از (. نمی گفتند غارت کردیم می گفتند آوردیم قدیمی های ما. )آوردند به طرف لرستان

 .عده ای کشته و زخمی شدند و باالخره رمه را پس گرفتند. جنگ و درگیری پیش آمد. نظامیان شوروی کمک خواستند

 .، یک عده از کردها را هم کوچاندند که رمان کلیدر هم بر آن مبنا نوشته شدهکالً 

البته این را شما در نظر بگیرید که بیشتر این کوچ ها، در نواحی . در تاریخ ما یک چنین کوچ هایی صورت گرفته

کردند اینها را به مرزی و بخصوص در دوره پیش مدرن، خانواده های ایلیاتی که بودند و سالطینی که سعی می 

نواحی بفرستند بیشتر جنبه ی مرزبانی و سرحدداری را داشته اند کما اینکه نادر بخشی از کردها را که به خراسان 

 .فرستاد برای سرحدداری بود

نکتۀ دیگر که باز جالب است اینکه خانواده علم که وزیر دربار شاهنشاهی بود و اصل و نیاکان آنها از خانواده عرب 

د، از خزیمه هستند، خزیمه علم، و اینها در قرون اولیه آمده بودند و به تدریج کوچ کردند تا نواحی شرقی ایران و بو

 .بودند تا رسید به دوره پدر علم که شوکت الملک علم باشد و این خانواده باز هم جنبه ی سرحدداری داشتند

ابط نزدیکی که با مقامات اداره مستعمراتی انگلیس در هند شوکت الملک با تمام وابستگی به سیستم ارباب رعیتی و رو

داشت باز در پیوند با حکومت مرکزی و جانبدار دفاع از مرزهای شرقی بود و باز در جنوب ایران، قبایل آل کعب یا 

داری بنی کعب که از دوره کریم خان زند، در خوزستان قدرتمند می شوند، این طایفه هم همان حالت مرزبانی و سرحد

 .ایران را داشتند

یکی از شیخ های معروف، شیخ ثامر محمره را که دهکده کوچکی بود، در دوره محمدشاه، آباد می کند، رونق می دهد 

و محمره را بدل می کند به یکی از بنادر بسیار بزرگ و آباد در ایران و بعد در نقطه مقابل، این علی رضا پاشا والی 

کرد به محمره و محمره را ویران کرد و باز دوره جنگ این خرمشهری ها بودند که از  عثمانی بغداد بود که حمله

 .به طور کامل کوبید شهر دفاع کردند و این ارتش عراق بود که خرمشهر را

و باز این شیخ جابرخان پدر شیخ خزعل است که پرچم ایران را بر فراز گمرک محمره و اداره حکومتی محمره باال 

 .ابر زیاده خواهی عثمانیمیبرد در بر

به هر حال جابجایی هایی در تاریخ ایران به دو صورت پیش آمد، جابجایی یا کوچ بخشی از ایالت به دالیل به 

اصطالح ایمنی و امنیتی و به دلیل قدرتی که ایالت داشتند و هم برای اینکه در نواحی مرزی، عهده دار سرحدداری و 

 .مرزبانی باشند

های جدید ممکن است به صورت سیستماتیک و با توجیه -کوچ که در تاریخ نوین و در دولت آن جابجایی یا

 .ایدئولوژیک صورت بگیرد در طرح و نظرات محمود افشار منعکس شد و خوشبختانه به عمل درنیامد
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« اشغال»و آنچه  5251آپریل  50در برخی اطالعیه های سیاسی به همزمانی شورش جوانهای عرب با سالگرد 

در این مورد، تاریخ چه می گوید؟ شیخ خزعل که بود . نامیده اند، اشاره شده است« قوای ایرانی»خوزستان توسط 

انگیزه ها و زمینه هایی داشت و سرانجام آن چه بود؟ آیا  و مبارزه او با رضاخان سردار سپه و قدرت مرکزی چه

 استقالل و جدایی خوزستان بود؟ بود؟ آیا خواهان« تجزیه طلب»شیخ خزعل به اصطالح 

تاریخ نگاری . صحبت شود« تاریخ نگاری گزینشی»این نکته ای است که درباره آن نخست و ناگزیر باید کمی درباره 

برای اینکه یک پشتوانه . گزینشی، تاریخ نگاری محافل قدرت است به ویژه در دوره شکل گیری دولت نوین

برای اقتدار مرکزی به وجود آید، تصویری از تاریخ به ما ارائه می شود که با  ایدئولوژیک و تاریخی برای دولت و

 .واقعیت تاریخی منطبق نیست

، زبان ایرانیان [آن هم با حذف ایالم و ماد]برای مثال گذشتۀ تاریخی ما را فقط می رسانند به دوره پیش از اسالم، 

به مذهب شیعه و بدین ترتیب یک پشتوانه ایدئولوژیک و محدود می شود به زبان فارسی، مذهب را منحصر می کنند 

 .تاریخی ساخته می شود برای سیاستهای امروز

این تاریخ . همانطور که جمهوری اسالمی هم تاریخ پیش از اسالم و هم تاریخ مدرن ما را انکار و دستکاری می کند

پدرساالر است، مردساالر است، و در نقطه مقابل  نگاری گزینشی، دیدگاه ایدئولوژی اقتدارگرا را همراه دارد، دیدگاه

گرایشات تمرکزگرا که به این ترتیب و با تاریخ نگاری گزینشی، برای خود پشتوانه می سازد، گرایشهایی جدایی خواه 

هم هستند که، برای مقابله با گرایش تمرکزگرا، کشیده می شوند به سمت یک تاریخ نگاری گزینشی و بنابراین می 

 .در دام همان منطقی که با آن مخالف هستند در ظاهر افتند

در مورد مسائل معاصر تاریخ ایران، این تاریخ نگاری گزینشی وجود داشته از طرف صاحبان قدرت، صاحبان منافع 

 .نقطۀ مشترک این نیروها در این است. و حتی از طرف گروههایی که در قدرت نیستند اما برای قدرت می جنگند

تاریخنگاران طرفدار  هم. اریخ خوزستان و در مورد شیخ خزعل هم دقیقاً همین حالت اتفاق افتاده استدر مورد ت

 .حکومت مرکزی و هم برخی از گرایشات در بین مردم عرب، دارند با تاریخ به صورت گزینشی برخورد میکنند

. مروزشان باشد، دارند بازنویسی میکنندتاریخ را نه آنگونه که بوده بلکه به این ترتیب که در خدمت مصلحت سیاسی ا

از طرف خاندان قاجار این القاب را . ملقب است به معزالسلطنه، به سردار اقدس. شیخ خزعل پسر شیخ جابرخان است

 .گرفته و حاکم مقتدر خوزستان بود

شاه اسماعیل صفوی  از دوره. در این جا فرصت نیست تا توضیح داده شود خوزستان تا چه سالی عربستان نامیده میشد

 .مینامیدیم هجری شمسی این بخش از ایران را عربستان 5802تا سال 

بعد از کودتای محمدعلیشاه . پیوستگی کامل با دستگاه حکومت مرکزی داشت. خزعل حاکم عربستان به حساب می آمد

الفت خودش را با محمدعلیشاه و به توپ بستن مجلس، خزعل به کمیته ایرانیان که در استانبول بودند تلگراف زد، مخ

اعالم کرد و پیوستگی خودش را با مشروطه خواهان، انجمن والیتی را در محمره تشکیل داد، من مخصوصاً میگویم 

 .محمره

از . شیخ خزعل به طور واقعی قربانی دعوایی شد که در مرکز، در تهران بین گروهبندی های قدرت جریان داشت

احمدشاه در ]ی مدرس، ملک الشعراء بهار، قوام الدوله در همراهی با دربار احمدشاه یک طرف اقلیت مجلس به رهبر

، در همراهی با ولیعهد ـ برادر احمدشاه ـ و بعد در همراهی با شیخ خزعل در خوزستان، جمعی [آن زمان در اروپا بود

تکوه، در طرف دیگر رضاخان از خوانین بختیاری متحد خزعل، بخشی از خوانین لرستان و از همه مهمتر والی پش

. رضاخان سردار سپه از این جهت می گویم که اسم و لقب او بود، از سر بی حرمتی نمی گویم]سردار سپه بود 

لقب سردار سپه را سید ضیاءالدین طباطبائی . رضاشاه پیش از اینکه رضاشاه شود، رضاخان سردار سپه نامیده می شد

 [.احمدشاه برای رضاخان میرپنج گرفت از 5511بعد از کودتای سوم اسفند 
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یک مبارزه حاده بین رضاخان سردار سپه که نخست وزیر بود و خیز برداشته بود برای کسب کامل قدرت و احزاب 

هم پشتیبان او بودند و اکثریت را در مجلس داشت، از یک طرف و از طرف « سوسیالیست»و « رادیکال»، «تجدد»

این موقعیت همراه شد با اقتداراتی که خزعل در . ران، در مرکز قدرت جریان داشتدیگر اقلیتی که گفتیم در ته

 .خوزستان داشت، همراه شد با سیاست هایی که سفارت انگلیس و شرکت نفت در خوزستان دنبال می کرد

او با نگاهی به اردویی که خزعل در خوزستان گرد آورده بود و ترکیب این اردو نشان می دهد که مقابله جویی 

 .رضاخان به هیچ وجه جنبۀ قومی و جنبۀ عربی ندارد

می دانیم سردار اسعد ]نیروی عمده ای که به دور خزعل جمع شد، سواران بختیاری و گروهی از خوانین بودند 

، تعدادی از خوانین لرستان، سگوندها، [بختیاری وزیر کابینه رضاخان بود و در سفر به خوزستان همراه او

، و مهمتر (عشیره بنی طرف و عشیره آل تفاح در برابر خزعل بود)، بخشی از قبایل عرب خوزستان بیرانوندها

ثقه الملک حاکم دولتی اهواز که از طرف دولت مرکزی . پشتیبانی والی قدرتمند پشتکوه، غالمرضاخان ابوقداره

 .زعل پیوسته بودندفرستاده شده و سرهنگ ارغون فرمانده کل نیروهای نظامی در خوزستان نیز به خ

را تشکیل می دهد و در اول « کمیته قیام سعادت»خزعل و همراهان او به پشتیبانی و صوابدید محافل سیاسی تهران، 

. شمسی تلگرامی به مجلس شورای ملی فرستاد، شدیداً به رضاخان حمله برد و از احمدشاه دفاع کرد 5808مهرماه 

مظالم و تعدیات اسالم کشی آقای رضاخان سردار سپه و »از « ملیساحت مقدس مجلس شورای »در تلگرام به 

معلوم شد که نیت »یاد کرد و درباره هدف رضاخان نوشت « تجاوزات آزادی شکنانه چهل ماهه مسبب حقیقی کودتا

سوء این شخص و همراهانش و مبنای عقیده مشارالیه صرفاً روی اصول ثروت پرستی و سلطنت طلبی و دیکتاتوری 

ما برای معاودت دادن ذات اقدس اعلیحضرت شاهنشاهی ... پایمال کردن قانون محترم اساسی و مشروطیت است. ..و

که استقرار قانون اساسی و استحکام مبانی مجلس شورای ملی مربوط به سایه شاهانه اوست از بذل جان و ( احمدشاه)

 «خزعل« .مال مضایقه و خودداری نخواهیم کرد

 

دولت حاضر که به ریاست آقای »در پاسخ تلگراف شیخ خزعل نوشت  5808مهرماه  8در مجلس شورای ملی 

لهذا هر کس به هر عنوانی برخالف .... سردار سپه تشکیل گردیده است طرف اعتماد کامل مجلس شورای ملی است

م مبارزه ای است در بنابراین می بینی« .دولت مرکزی قیام و اقدام کند مجلس شواری ملی او را متمرد خواهد شناخت

در « استقالل»و « تجزیه طلبی»مرکز بر سر اساس قدرت مرکزی بین دو نیرویی که گفتیم و مطلقاً و مطلقاً مسأله 

 .میان نیست

، نگاه کنید به روزنامه شفق سرخ علی دشتی طرفدار سرسخت رضاخان 5808نگاه کنید به روزنامۀ ایران در مهرماه 

سفرنامه خوزستان که به نام رضاخان منتشر شد اما به دالیل مشخص مربوط به توانایی های سردارسپه، نگاه کنید به 

و مسأله « تجزیه»نگارشی، نگارش رضاخان نیست، نگارش دبیراعظم بهرامی است، در این قبیل نوشته ها هم مسأله 

 .ل مطرح استشیخ خزع« تنکیل»مسأله . مطرح است« سرکشی»و « تمرد»مسأله . مطرح نیست« استقالل»

یعنی سیاست پشتیبانی از روی « جنوب»و « مرکز»و نقش سیاست انگلیس هم بدین قرار بود که بین سیاست دوگانه 

پیش گرفته شد به « مرکز»کار آمدن دولت مقتدر در مرکز و سیاست حمایت از موقعیت شیخ خزعل نهایتاً سیاست 

 .یسویژه با ورود سر پرسی لورین وزیر مختار جدید انگل

نه رضاخان . حل کرد« مصالحه»لورین تناقض بین این دو سیاست را از طریق حمایت از قدرت مرکز و اصرار بر 

بدون حمایت و صوابدید لورین می توانست با معدودی همراه از میان نیروهای سی چهل هزار نفری خزعل بگذرد و 

نتیجتاً . طقه نفت خیز خوزستان را به آتش بکشاندبه اهواز برسد و نه خزعل می توانست دست به جنگی بزند که من

 .بین رضاخان و خزعل به وجود آمد« مصالحه»نوعی 

رضاخان با همراهان و چند اتومبیل رفت به بوشهر ـ حاال فرصت نیست . رضاخان با نیروی نظامی وارد اهواز نشد

ـ آمد به بندر دیلم، به زیدان نزدیکی های توضیح دهم چرا رفت به بوشهر، به دلیل راههای ارتباطی آن موقع ایران 
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با خزعل مالقات کرد و نیروهای  5808آذر  51و روز بعد ( اهواز)به ناصری  5808آذر  52بهبهان بعد در 

نظامی هنوز در دزفول بودند به فرماندهی سرتیپ فضل هللا زاهدی و ستون دیگر نیروها هم هنوز در کهکیلویه بودند 

 .هه ای صورت گرفت، نه حکومت مرکزی خزعل را به تجزیه طلبی متهم کردبنابراین نه جنگ جب

 .گروهی از بختیاری ها و عرب کشته شدند. درگیری هایی در زیدان و با نیرهای بختیاری پیش آمد

و دوستی با نقشه ای از قبل طرح ریزی شده و در حالی که زاهدی در کشتی « مصالحه»شیخ خزعل را هم پس از 

 .و در میهمانی شبانه او شرکت کرده بود، دستگیر کردند و شبانه از راه اهواز و دزفول به تهران بردندبزرگ شیخ 

 .خزعل آخرین حامی احمدشاه بود و با پایان کار خزعل، دیگر مانع مهمی برای صعود رضاخان در پیش نبود

« نماینده»پهلوی، شیخ خزعل را هم  در مجلس مؤسسانی که رأی داد به انقراض قاجار و انتقال سلطنت به خاندان

 .کردند

به « تجزیه طلبی»این تاریخ نگاری بعدی است، این تاریخ نگاری بعدی قدرت مرکزی است که با کوبیدن مهر 

میگو یم پاره ای گرایش های افراطی  خزعل، عرب ها را سرکوب کند و در نقطه مقابل این سیاست پاره ای، با تأکید

برای خزعل، می خواهند مردم عرب را رو در روی « استقالل خواهی»و « تجزیه طلبی»سابقه هست که با تراشیدن 

 .بقیۀ مردم قرار دهند

در واقعیت امر اوالً ترکیب نیروهای گرد آمده دور خزعل، به هیچ وجه ترکیبی قومی و عربی نبود و ثانیاً اختالف و 

 .قدرت سیاسی در کل ایران و بین دو گروه بندی بزرگ بود جدال بر سر. نبود« استقالل»و « تجزیه»مبارزه بر سر 

خوزستان « اشغال»میالدی و  5151آپریل  50کسانی که از همزمانی شورش جوان های عرب با هشتادمین سالگرد 

سخن گفته اند و خود را جبهه مردمی خلق عرب اهواز معرفی کرده اند نه تاریخ خوزستان را « قوای ایرانی»توسط 

 .اند و نه تاریخ ایران را خوانده

شمسی را در هشتاد  5808وگرنه سالگرد حوادث خوزستان در آذرماه . نه به فارسی خوانده اند و نه حتی به عربی

 .آپریل برابر نمی گرفتند 50سال بعد با 

 

 

تاریخ ایران پیوند و پیوستگی تاریخی مردم عرب خوزستان با ایران، تاریخ ایران و تحوالت اجتماعی و سیاسی 

چیست؟ خوزستان یا عربستان؟ پیوند یا جداسری؟ پیوندهای تاریخی، سیاسی، مذهبی عرب های خوزستان با ایران، 

 در تاریخ ایران کدامها هستند؟

نزدیکی های اهواز را می  حتی از پیش از اسالم و در دوره ساسانیان نشانه های حضور عرب ها در خوزستان و

قبایل عرب تا شرق ایران، تا ماوراءالنهر و بخارا و دیگر . جری اهواز به دست عرب ها افتاده 58از سال . شناسیم

 .سادات ایران نوادگان عرب ها هستند. شهرها رفتند و به تدریج ساکن و ماندگار شدند

در « شهعکا»طایقه . از قدیمی ترین طوایف عرب است که به خوزستان آمده اند( چنانه)در خوزستان قبیله کنانه 

درباره ایل لر سگوند رحیم خانی نیز . بختیاری که اکنون بختیاری محسوب می شوند در اصل طایفه ای عرب تبارند

 .می رسانند« بنی کالب»برخی پژوهش گران ریشه آنها را به عشیره بزرگ 

حویزه را مرکز در خوزستان از اوایل قرن نهم، جنبش دهقانی ـ شیعی مشعشعیان به رهبری سید محمد مشعشعی، 

جنبش مشعشعیان، جنبش شیعی علی اللهی بود که دامنه اعتقادات آن در سمت شمال تا کرند و . فرمانروایی خود کرد

 .کرمانشاه و در لرستان تا دلفان گسترش یافت و با گرایشات اهل حق کردستان درهم آمیخت
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حکمروایی مشعشعیان همزمان بود با آغاز . فرقه نوربخشیه و خاندان نوربخش ریشه در همین مشعشعیان دارند

شاه اسماعیل، مشعشعیان را . پادشاهی سلسله صفویه و خوزستان از دوره شاه اسماعیل صفوی، عربستان نامیده شد

 .شکست داد اما والیگری عربستان یعنی خوزستان را به آنها واگذاشت

بخش شرقی خوزستان یعنی . عربستان بوددر دوران صفویه بخش غربی خوزستان به مرکزیت حویزه، والیگری 

 .نادرشاه به این دوبخشی بودن پایان داد. شهرهای دزفول، شوشتر و رامهرمز در قلمرو والیگری عربستان نبود

حویزه را که بزرگترین شهر خوزستان بود حاکم نشین همه خوزستان کرد و دزفول و شوشتر و رامهرمز را هم 

و دوره قاجار والیگری . ان زندیه و قاجار همچنان خوزستان، عربستان نامیده می شددور. ضمیمه والیگری آنجا کرد

 .عربستان دوباره به خاندان مشعشعی واگذار شد

پادشاهان ایران هیچ واهمه ای و هیچ اکراهی نداشتند که این . پیوندهای این والیگری با سلسله های پادشاهی برقرار بود

حتی در دوران اخیر هم در نوشته های نویسندگان و نخبگان سیاسی دوران جدید . نامندبخش از کشور ما را عربستان ب

 .هم همین نام را به همان گونه که بوده به کار برده اند

گنج »محمدعلی جمالزاده در کتاب . مثالً جمالزاده و دهخدا به گونه ای کامالً طبیعی همین اسم عربستان را می آوردند

در « اوضاع اقتصادی ایران»شمسی تألیف کرده و کتابی است در  5511میالدی برابر  5151که در سال « شایگان

کتاب چاپ کرد  58نام می برد و حتی در نقشه ای هم که در صفحه ... سراسر کتاب از عربستان، محمره، عبادان و

 .یده می شودد( بوشهر و استانهای ساحلی)اسامی آذربایجان، کردستان، لرستان، عربستان، الرستان 

هجری  5801جمالزاده مالیات عربستان در سال . در دستگاه حکومتی، در دفاتر مالیاتی همین اسامی نوشته می شد

 .خروار 800خروار، کاه  5100قران، غله  811/255/5پول نقد : قمری را به نقل از دفاتر دیوانی ثبت کرده است

قع طرح گسترده تری از انجمن های ایالتی و والیتی است و می که دروا« جمهوری فدرال ایران»دهخدا هم در طرح 

خواهد که مناطق مختلف به گونه ای مشارکت داده شوند در قدرت سیاسی، از فارس، آذربایجان و عربستان نام می 

 .برد

وم، شاهان قاجار هم به همین ترتیب می گفتند عربستان و در مجلس اول شورای ملی بعد از مشروطیت، در مجلس د

حساسیتی هم . داریم« وکیل عربستان»سوم و چهارم و پنجم، هم اگر صورت اسامی نمایندگان را نگاه کنیم می بینیم 

 .برانگیخته نمی شد که چرا اسم این منطقه از ایران، عربستان است

پراطوری بزرگی بسیار هم خوب بود ما عربستان داریم، کردستان داریم، لرستان داریم، بلوچستان داریم و گویی ام

هستیم، گویی که وحدتی از مجموعه فرهنگ ها و زبان ها هستیم و بنابراین این حساسیت های امروزی که متقابالً 

 .وجود دارد به این ترتیب وجود نداشت

گفته می شد « عربستان»حتی در اوج مخالفت نمایندگان مجلس با خزعل و دفاع از اقدامات رضاخان سردار سپه، اسم 

 .ای اولین بار در یکی از جلسات مجلس، نمایندگان نام خوزستان را به جای عربستان مطرح کردندو بر

اول قوای : شمسی در دفاع از پیشرفت های نیروهای نظامی گفت 5808عقرب  51شیخ محمدعلی تهرانی در جلسه 

کت دادن به سمت جنوب، به بعد شروع کرد به حر. تأمینیه به سمت شمال رفت و امنیت آن صفحات را تأمین نمود

 .حدود کرمان، فارس و بعد به حدود عربستان

: شیخ محمدعلی تهرانی به آرامی ادامه داد. خوزستان، نه عربستان: بعضی از نمایندگان مجلس به طور همهمه گفتند

 .ستبه سمت خوزستان که یکی از ایاالت مهمه ایران و عضو قومی ایران ا... تعبیر می کنیم به خوزستان

 

والیگری عربستان بخشی از ایران . به این قرار از آغاز صفویه تا پایان قاجاریه خوزستان، عربستان نامیده می شد

 .بود
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والیگری این خطه از طرف حکومت مرکزی به خاندان مشعشعیان یا خاندان های دیگر عرب و غیرعرب واگذار می 

 .رقرار بودشد و پیوند سیاسی با ایران و فرمانروایی ایران ب

با همه فراز و نشیب های تاریخ خوزستان، جنگ و جدال های قبایل محلی و لشکرکشی ها هیچگاه این پیوند گسسته 

 .دو عامل مهم سیاسی و مذهبی فرهنگی در این پیوند تأثیر داشته اند. نشد

گذشته از . یران می دانستندخاندان مشعشعیان و بعد خاندان آل کعب حکومت و والیگری خود را در قلمرو حکمرانی ا

 .این عامل سیاسی، یگانگی مذهبی ـ شیعه بودن ـ ساروج این پیوند بوده است

جدایی خواهانه ای که در دهه های چهل و پنجاه و عمدتاً زیر تأثیر گرایشات نیرومند ناصریسم و بعثیسم  گرایش های

گذرد دیگر منبع الهام ایدئولوژیک و سیاسی قوی حضور داشتند، اکنون که سالها از فروکش کردن آن گرایشات می 

 .ندارند

انقالب ایران، موج اسالم گرایی در جهان عرب و اسالم، تحوالت در کشورهای همسایه، زمینه پذیرش گرایشات قومی 

سیاست های واپسگرایانه و . این امر به معنای نادیده گرفتن چنین گرایشاتی نیست. افراطی را محدود کرده است

کوبگرانه جمهوری اسالمی و نادیده گرفتن هویت فرهنگی و زبانی مردم عرب ایران، به واکنش های افراطی سر

 .متقابل میدان می دهد

اما به گمان من با توجه به پیوستگی تاریخی و سیاسی و مذهبی مردم عرب خوزستان و تحوالت کشورهای همسایه 

در نتیجه مسئولیت اصلی هر گونه . م عرب ایران محدود استزمینه گسترش گرایشات قومی افراطی در میان مرد

 .درگیری و تنش درونی با انگیزه های قومی و زبانی برعهده جمهوری اسالمی و حاکمان آن است

دستگاه نومحافظه کاران افراطی . در عرصه خارجی، شارون گفته است ایران بدون سالح اتمی هم بسیار بزرگ است

آنان در حساب های . بی آزرم پنتاگون هم در طرح های خود، نقشه ی تجزیه ایران را هم دارند آمریکا و آتش افروزان

 .خود نمی توانند روی روشنفکران و نویسندگان عرب و مردم شهرها و روستاهای خوزستان حساب کنند

م عرب خوزستان با جنگ آنچه آنان و هیزم کشان آنان باید بدانند مخالفت و مبارزه جدی روشنفکران خوزستانی و مرد

 .افروزی و مداخله نظامی است

 

 

اسامی عربی را تبدیل کردند به . در دوره پهلوی ها نام بسیاری از شهرها و روستاهای خوزستان را عوض کردند

احساس شما چیست؟ و بعد نظر شما درباره این سیاست .... اسامی فارسی، محمره شد خرمشهر، عبادان شد آبادان و

 اسامی چیست؟تغییر 

، جزئی از این سیاست است که «یک ملت یک زبان»این سیاست تغییر اسامی جزئی از سیاستی است که می گوید 

 .می خواهد در یک قالب بریزد گوناگونی فرهنگی، نژادی، قومی، ملی، زبانی و مذهبی را نمی پذیرد و همه را

گی و روحی دیگران را نمی پذیرد و یگانگی را به این شکل این سیاستی تمامیت خواه و اقتدارگرا است که هویت فرهن

 .می بیند که هویت های دیگر را در خود مستحیل کند

همانطور که زبان دیگری را نمی پذیرد اسم شهرش را هم عوض می کند، همانگونه که دیگری را در قدرت سیاسی 

 .ودخانه هایش را هم عوض می کندچه در مرکز و چه در محل، مشارکت نمی دهد، به همان ترتیب اسم ر

این اسامی در خوزستان، اسامی است که از دیرباز وجود داشته، از دوره شاه اسماعیل و مشعشعیان این بخش از 

 .کشور ما عربستان نامیده می شد



 
142 

سامی اساساً در روحیه من نیست که بخواهم درباره ا. بحث من این نیست که برگردیم اسامی را عوض کنیم یا نکنیم

 .منظور این است که این اسامی بوده است. بدین گونه صحبت کنم

من از نام خرمشهر هم . هنوز در صحبت قدیمی ترها عربستان می شنیدم. من کودکی خود را با محمره می شناسم

 .ستمنظور من آن است که ایدۀ پشت تغییر اسامی ایده سرکوبگرانه ا. خوشم می آید خوزستان را هم دوست می دارم

کرمانشاه . جمهوری اسالمی اسم بسیاری از شهرها، روستاها، محالت، میدان ها و خیابانها را عوض کرد و می کند

 .بگذریم. را عوض کرد به باختران که با واکنش شدید و بحق مردم کرمانشاه، عقب نشست

ره ای که شط آنجا دو شاخ شده ناصرخسرو در سفرنامه می گوید عبادان بر کنار دریا نهاده است چون جزی: عبادان

 .چنان که از هیچ جانب به عبادان نتوان شد االّ به آب گذر کنند

 .گروهی از عبادان حصیر خریدند و گروهی چیزی خوردنی خریدند

و . لیس وراِء عبادان قریًه یعنی بعد از عبادان دهی وجود ندارد: عبادان چون دورافتاده و تک افتاده بود َمَثل شده بود

 :منوچهری دامغانی سروده بود

 از فراز همت او نیست جای نیست زآنسوتر ز عبادان دهی

در این جزیره که بین دو رودخانه قرار دارد، مزارات و : یاقوت حموی هم در قرن هفتم درباره عبادان گفته بود

 .دخانقاههای چندست و سرزمینی است بی قیمت و شوره زار و خیر و برکتی در آن وجود ندار

یک سرزمین شوره زار بود و چون بیشترین اراضی خوزستان از دوره نادرشاه و بعد محمدشاه، . راست هم می گوید

 .اراضی خالصه بود، ناصرالدین شاه آن سرزمین را واگذار کرد به شیخ خزعل

آبادان بزرگترین با تأسیس پاالیشگاه، . میالدی در عبادان بیش از چند خانوار کپرنشین، کسی نبود 5100در سال 

 .قطب صنعتی و کارگری ایران شد

هزاران کارگر ساده، فنی، تکنسین، کارمند و مهندس با ریشه های فرهنگی گوناگون از سراسر ایران جذب آبادان 

شدند و از درهم آمیختگی فرهنگ ها و مردم لر و عرب و ترک و گیلک و مسلمان و مسیحی ارمنی، شهر یگانه 

 .ار و دوستی و شرجی قد کشیدآبادان بر ساحل ک

 .فرهنگستان، نام عبادان را به آبادان تبدیل کرد و هیئت وزیران تصویب کرد 5852در شهریور ماه 

خاندان آل کعب محمره را در اواخر آغامحمدخان یا اوایل محمدشاه بنیاد . محمره را هم می دانیم عرب ها آباد کردند

 .به یکی از بنادری که رقابت کرد با بصره به همین خاطر آمدند و کوبیدند تبدیل کردند. ده کوچکی بود. گذاشتند

 

 محمره به معنای سرزمین سرخ؟

به هر صورت محمره . محمره هم به معنای خرمدینان و سرخ جامگان هست و هم به معنایی که از سرخ مشتق شده

 .نگردمن می شنیدم خفاجیه بعد گفتند سوس. اسمی است که روی آن گذاشته اند

فالحیه یعنی جایی که فالحت می شود، کشاورزی هست، کشاورزان هستند، عوض کردند به . فالحیه اسم قشنگی است

را تبدیل « ح»حتی حویزه را که نمی توانستند کامالً عوض کنند برداشتند . خب واژه شادگان که مشکلی نیست. شادگان

دشت »را « دشت میشان»و بعد جمهوری اسالمی هم « شاندشت می»را بدل کردند به « بنی طرف». «ه»کردند به 

 ؟...نامید و بعد« آزادگان
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خدمات جالبی . فروغی آن را بنیاد نهاد. تأسیس شد 5855فرهنگستان در . تغییر آن اسامی پیشنهاد فرهنگستان بود

 .آشوری نوشتهبرای کارنامه فرهنگستان می شود مراجعه کرد به مقاالتی که مثالً داریوش . کرده است

شمسی اسامی شهرهای خوزستان را عوض کرد پیشنهاد کرد و در  5852به هر حال این فرهنگستان در شهریور ماه 

 .محمدعلی فروغی نخست وزیر بود و علی اصغر حکمت وزیر معارف. جلسه هیئت وزیران تصویب شد

تبلیغات وجود نداشت تا دهه چهل ـ اواسط دهه  اما از آنجا که در آن زمان سیستم گسترده آموزش و رادیو تلویزیون و

 .چهل ـ کسانی که در آن زمانها سنی داشتند هنوز اسامی قدیمی شهرها را می گفتند

بعدها با گسترش آموزش و پرورش، کودکستانها، مدارس و آموزش جغرافیا و برنامه های رادیو و تلویزیون، خاطره 

های -اما هنوز قدیمی. ها بپرسید جز اسامی جدید چیزی نشنیده اند ها عوض شد و امروزه اگر از سی چهل ساله

 .دزفولی، شوشتری به آبادان می گویند عبادان

 

انگیزه ها و زمینه های شورش جوانان عرب خوزستان چیست؟ آیا صرفاً تبعیض های قومی و زبانی، انگیزه 

 اعتراضات و شورش است؟

فراموش نکنیم با آغاز جنگ، . تضادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استفضای شهر اهواز آکنده از تناقضات و 

موج جمعیت رفت و موج های دیگر از روستاها و شهرکهای اطراف . اهواز قالب تهی کرد و با پایان جنگ ورم کرد

 .به اهواز و محالت پیرامونی سرازیر شد

ان زیستن با آن، درگیری با تضادهای آشکار و بیکاری، فقر، نبود آموزش، کنده شدن از ارزش های سنتی و همزم

 .پنهان فرهنگی و اجتماعی، و در برابر این مشکالت سیاست های واپس گرایانه و ضد و نقیض حاکمان

آموزش قرآن و صرف و نحو عربی از دبستان تا آخرین سال دبیرستان از یک سو و محروم بودن فرزندان عرب از 

یگر، به کارگیری فرزندان عرب در ارگانهای موازی نظامی و انتظامی در رده آموزش به زبان مادری از سوی د

های پایین از یک سو و سپردن اداره کلیه ارگانها و ادارات دولتی به افراد غیربومی از سوی دیگر، احیای کهنه ترین 

ک سو و رها کردن آشکار روابط سنتی قبیله ای و خانوادگی، سپردن حل و فصل اختالفات خانوادگی و قبیله ای از ی

کمک به ثروت اندوزی دسته ای و محروم کردن گروهی دیگر، جمهوری اسالمی ... حاشیه نشیان در گرداب اعتیاد و 

با سیاست های دوگانه نسبت به عرب ها و غیرعرب ها، تناقضات و تضادهای آشکار و پنهان فرهنگی، اجتماعی و 

ل ایدئولوژیک سیاسی و اداری خود را از ورای این نابسامانی ها و تضادها در طبقاتی را حفظ و تشدید می کند تا کنتر

 .شهرهای خوزستان حفظ کند

در متن مجموعه نابسامانی ها و تناقضات و در واکنش به این شرایط غیرانسانی و سیاست های دوگانه جمهوری است 

 .ن فهمیدکه اعتراضات و درگیری ها و شورش جوانان عرب در اهواز را می توا

تحقیر زبان و هویت عربی و یا بازی با عواطف و احساسات مردم با انگیزه بهره برداری های سیاسی البته واکنش ها 

فراموش نکنیم اعتراضات و درگیری در ایذه را در مدتی پیش و درگیری و کشته . را رنگ و بوی ویژه تری می دهد

 .ششم شدن چندین نفر در شوش در جریان انتخابات مجلس

 ترکیب جمعیت خوزستان، در شهرها و روستاها چگونه است و چه عواملی در جابجایی جمعیت نقش داشته اند؟

. بخش غربی عرب نشین و بخش شرقی هم با ویژگی هایی لُرنشین. خوزستان از دیرباز سرزمین عرب ها و لرها بوده

ه یا خرمشهر آبادترین و پرجمعیت ترین شهر عرب خوزستان بود و محمر( یعنی حاکم نشین)زمانی که شوشتر ُکرسی 

 .نشین بود اهواز یا ناصری شهر کوچکی بود که نه مرکزیت اداری داشت و نه رونق اقتصادی
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 .نمی شناخت آبادان چند کپرنشین بود و کسی جایی به نام مسجدسلیمان

باستان شناسان فرانسوی و  فقط شهر باستانی شوش یا شوش دانیال، کوچه باریک و دراز و خاک آلودی بود که

 .حاجتمندان روستاها را به سوی خود می کشاند

که می دانستند از « نبی دانیال»اولی ها به دنبال موسیو گرشمن و کاوش های او می آمدند و دومی ها به زیارت مقبره 

ت نصب نمود و سه وزیر بر انبیاء است و نمی دانستند که به روایت تورات، داریوش مادی صد و بیست والی بر مملک

 .آنها و یکی از آن سه وزیر دانیال بود و دیگران بر او حسد بردند

تالش های دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه برای کشتیرانی در کارون و یا سدسازی و احیای اراضی بایر به 

 .جایی نرسید

با تأسیس پاالیشگاه، عبادان به . چهره عوض کرد چاه شماره یک نفت در نفتون مسجدسلیمان که فوران کرد خوزستان

هزاران کارگر ساده لر و عرب از شهرهای دور و نزدیک . بزرگترین و پیشرفته ترین قطب صنعتی ایران تبدیل شد

 .خوزستان و لرستان، هزاران کارگر فنی و تکنیسین، کارمندان اداری و پرسنل خدماتی به آبادان رونق دادند

. ، گسترش آن به شهری کارگری کارمندی با ترکیب جمعیتی گوناگون، روندی طبیعی و ضروری بودپی ریزی آبادان

 .خوزستان آن روز فقط کارگران ساده را می توانست به آبادان و شرکت نفت بدهد

ن تأسیس آموزشگاه فنی، بسیاری از جوانا. مسجدسلیمان نیز از دهکده ای کوچک به شهری زنده و پرتحرک فرا رویید

 .لر و عرب را آموزش داد

تبعیضی که در آبادان و مسجدسلیمان و مؤسسات نفتی ِاعمال می شد در سطح مدیریت و در بهره مندی از امکانات 

به هر حال نخستین موج جابجایی . و بعد بین کارمندان و کارگران« ایرانی»و « انگلیسی»رفاهی، تبعیضی بود بین 

 .رها به آبادان و مسجدسلیمان، همزمان است با کشف نفت و تأسیس پاالیشگاهجمعیت از روستا به شهر و از شه

به  5820اولین محصول نیشکر هفت تپه در مهرماه )دومین موج همراه است با ساختن سد دز، طرح نیشکر هفت تپه 

رکت های ، اصالحات ارضی، ش(هکتار در اختیار این موسسه بود 5100هزار تن برداشت شد در مجموع  51مقدار 

 .، کاغذ پارس، صنایع فوالد و نورد در دو دهه چهل و پنجاه(از جمله شرکت کشت و صنعت نراقی)کشت و صنعت 

بسیاری از روستاهای لرنشین و عرب نشین حاشیه رودخانه های کرخه و شاوور و دز تبدیل شدند به شهرک و 

 .روستاییان شدند شهرک نشین و کارگر فصلی یا دائم شرکت ها

سیس دانشکده کشاورزی مالثانی در دهه سی و بعد تأسیس و گسترش دانشکده پزشکی جندیشاپور اهواز بویژه در تأ

اواخر دهه چهل و سالهای اول دهه پنجاه صدها و هزاران دانشجو را از شهرهای مختلف خوزستان بویژه از بهبهان و 

 .شوشتر و دزفول راهی اهواز کرد

ردناک ترین موج جابجایی جمعیت و تغییر ترکیب شهرها و روستاها، حاصل زشت جنگ سومین و البته بزرگترین و د

 .هشت ساله است

آبادان در روزهای سخت محاصره به طور کامل  .خرمشهر کوچه به کوچه، خانه به خانه و خشت به خشت کوبیده شد

دزفول زیر . اهالی شوش کوچیدند .شداهواز زیر بمباران ها و خمپاره راه اندازی ها، نیم مرده  .خالی از سکنه شد

صدها  .هزاران هزار خانوار جنگ زده به اصفهان، شیراز، تهران و کرج رفتند .بیشترین موشک باران قرار گرفت

 .روستا و صدها هزار هکتار زمین کشاورزی اشغال شد و در آتش جنگ و جبهه نابود شد

. ده ای شهرها را ترک کردند و به شهرهای دیگر استانها رفتندبه این ترتیب در سالهای جنگ اوالً موج بزرگ و گستر

 .ثانیاً موجی بزرگتر از روستاها و شهرک های کوچک به شهرک های بزرگتر و شهرها رانده شدند
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ترکیب جمعیتی بسیاری از شهرها آن نیست که . بعد از جنگ بسیاری از خوزستانی ها به شهرهای خود بازنگشتند

 .پیش از جنگ بود

 

، ناصر رحیم خانی، گفتگویی داشت با سعید افشار ـ مسئول رادیو همبستگی در استکهلم 5001آوریل  80روز شنبه *

در آن گفتگو قرار بود به موضوعات . ـ پیرامون شورش جوانان اهواز با نگاهی به جوانب تاریخی مسائل خوزستان

ضوعات اساساً مطرح نشد و در بررسی مسایل مطرح به علت کمبود وقت پاره ای از آن مو. گوناگون پرداخته شود

 .شده نیز باز به دلیل کمبود وقت بسیاری از گفتنی ها ناگفته ماند

عصر »و سایت اینترنتی  www.Radiohambastegi.com «رادیو همبستگی»نوار صوتی این گفتگو در سایت 

 .آنچه خواندید متن کامل شده و مکتوب آن گفتگوست. قرار گرفت« نو
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 5882اردیبهشت  51وبسایت شهروند و دیگر وبسایت های فارسی زبان خارج از کشور، جمعه 

 هفت گفتگو با هفت شخصیت درباره وقایع خوزستان، خسرو شمیراني، شهروند

 وقایع خوزستان از منظر حقوق بشري ها و سیاستمداران

 

صالحي، فرخ نگهدار، عبدالکریم الهیجي، محمدعلي دادخواه و محمدرضا الهه کوالیي، ابوالحسن بني صدر، سیدعلي 

 .شالگوني 

دو هفته از آغاز وقایع خوزستان كه طي آن یك حركت اعتراضي مسالمت آمیز به تعداد زیادي كشته، مجروح و صدها 

. دقیقي در دست نیست هنوز از تعداد كشته شدگان، مجروحان و دستگیرشدگان آمار. مورد بازداشت انجامید، میگذرد

در حالیکه مقامات رسمی آزادی صدها تن از بازداشت شدگان را اعالم کرده اند، هنوز تعداد كثیري در زندان به سر 

از سوي دیگر به نظر مي آید . میبرند و طبق اظهارات مقامات قضائي در محل، دستگیري هاي جدید ادامه دارد

ارج كشور غالبا خاموش و یا با اظهاراتي كژدار و مریز منتظرند تا آبها از بسیاري از نیروهاي سیاسي در داخل و خ

 .لزوم موضع گیري از سر بگذرد" خطر"آسیاب بیفتد و 

آقاي ابوالحسن بني صدر كه خود در یكي از پر تنش ترین دوران درگیري هاي ملي و قومي به عنوان اولین رئیس 

دلیل عدم واكنش نیروهاي سیاسي به این : بود در این رابطه میگوید جمهوري ایران سكاندار دستگاه اجرائي كشور

 .وقایع، ایجاد جو ترس عمومي از تجزیه است كه توسط رژیم از همان آغاز دامن زده شد و هنوز دامن زده میشود

خود به شهروند طي گفت و گوهایی با شخصیت هاي متعلق به دیدگاه ها و عرصه های مختلف تالش مي کند تا به سهم 

در این رابطه از خانم الهه كوالئي و آقایان ابوالحسن بني . شفاف كردن جوانب كدر وقایع اخیر در خوزستان بپردازد

صدر، سید علي صالحي، فرخ نگهدار، عبدالكریم الهیجي، محمدرضا شالگوني و محمدعلي دادخواه براي وقتي كه در 

 .اختیار ما گذاشتند سپاسگزاریم

 :خسرو شمیرانی

الهه كوالئي، نماینده اصالح طلب مجلس ششم، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت و سخنگوي مصطفي معین 

 .نباید تنها به شكل مكانیكي بر روي جابجائي جمعیتي تمركز كرد: كاندیداي ریاست جمهوري

كومتي را چنین خانم الهه كوالئي مواضع جبهه مشاركت درباره اعتراضات مردم در خوزستان و واكنش نیروهاي ح

 :توضیح میدهد

ــ ما فكر میكنیم كه امنیت كشور صرفا از طریق اعمال فشار قابل تحصیل نیست باید به مطالبات مردم در نقاط مختلف 

خواسته ها به شكل دقیق ارزیابي شده و براي برآورده . كشور و منجمله در خوزستان به شكل واقع بینانه توجه شود

. ر عین حال مبارزه با نا آرامي و اغتشاش براي تامین امنیت وظیفه هر دستگاه حكومتي استد. شدن آنها تالش شود

ما میخواهیم در چارچوب شعار ایران براي همه ایرانیان و توزیع منابع ایران براي همه ایرانیان به شكل اساسي و 

 .بنیادي با این قبیل مشكالت برخورد كنیم

. تان بسیار گسترده تر از آن است كه در مطبوعات رسمي ایران انعكاس یافته استبه نظر مي آید ابعاد وقایع خوزس

آیا شما اینگونه خبرها را تایید میكنید، در اینصورت واكنش نیروهاي سیاسي به این . بعضا از ده ها كشته سخن میرود

 مسئله را چگونه ارزیابي میكنید؟

پیرامون ما تنش هاي گوناگون وجود دارد و . اده حساس زندگي میكنیمــ توجه داشته باشید كه ما در یك منطقه فوق الع

بویژه در كشور ما نیز به دلیل عدم توجه مناسب به خواسته هاي مردم این ناآرامي ها حتي با ظرف و شعار قومي 

كل بنیادي مورد نكته مهم این است كه ما باید بتوانیم خواسته هاي موجود در مناطق مختلف را به ش. امروز زمینه دارد

 .در خوزستان نیز باید چنین كرد و صرف برخورد امنیتي كافي نیست. توجه قرار دهیم
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دفتر ریاست جمهوري " مركز مطالعات راهبردي"توسط  5850كه اوایل دهه « آمایش سرزمیني»شما حتما از طرح 

 نظرتان در این رابطه چیست؟. پرداخته شد، اطالع دارید

یعني نگاه باید كالن نگرانه . خل كشور براي حفظ ثبات باید به مجموعه اي از عوامل نگاه كردــ به نظر من در دا

ضمن اینكه برنامه ریزي در كشور . به عبارتي نباید تنها به شكل مكانیكي بر روي جابجائي جمعیتي تمركز كرد. باشد

طریق توازن مناسبي را ایجاد كنیم و از طریق هرگاه ما از این . باید به نوعي باشد تا شكاف بین مناطق از بین برود

صرف تكیه . نرم افزاري و نه سخت افزاري زمینه هاي واگرائي را از بین ببریم میتوانیم در این رابطه موفق باشیم

 .دادن به یك برنامه این چنیني را براي پاسخ دادن به مسائل كشور كافي نمیدانم

مشاركت به عنوان یك راه كار با جابجائي سكنه بومي خوزستان در چارچوب پس میتوانیم نتیجه گیري كنیم كه جبهه 

 موافق است؟« آمایش سرزمیني»طرح 

اگر ما درست عمل كنیم تنوع قومي . ــ به نظر من نباید مسائل مناطق مختلف را صرفا به خواسته هاي قومي تقلیل داد

نكته مهم . سرمایه بسیار خوبي براي كشور بوده استهمانطور كه در طول تاریخ این تنوع همواره . یك فرصت است

این است كه بتوانیم به خواسته هاي مردم به اعتبار ایراني و شهروند بودن رسیدگي كنیم، آنوقت خواهیم توانست با 

 .بحث هایي كه بخواهد به یكپارچگي ملي ضربه بزند مقابله كنیم

لذا فكر میكنم بحث . ردم به این نوع مباحث مشكلي را حل نمیكنددر عین حال تاكید میكنم تقلیل دادن خواسته هاي م

هایي كه در خصوص طرح آمایش مورد اشاره قرار میگیرد تنها بخشي از مسائل را در بر میگیرد، در حالیكه باید در 

 .ُبعد ملي و كالن به این مسئله نگاه كرد

سي زبان ایران به كار خواهد بست تا وضعیت به طور مشخص جبهه مشاركت چه سیاستهایي را در مناطق غیرفار

 موجود بهبود یابد؟

این شعار جنبه داخلي و همچنین جنبه خارجي . است« ایران براي همه ایرانیان»ــ همانطور كه اعالم شده شعار ما 

البته . تكیه دارددر مقابله با خارج منافع ایران را برجسته میكند و در رابطه با داخل بر منافع تك تك ایرانیان . دارد

براي جبهه مشاركت منافع ملي ایران بر هر . طبیعتا ایرانیان خارج كشور كه دغدغه كشور را دارند نیز شامل میشود

 ...چیز اولویت دارد و ما این را از دیدگاه ملي مورد نظر قرار میدهیم

ابتدایي و متوسطه را براي غیر  بگذارید به طور مشخص سئوال كنم آیا جبهه مشاركت به عنوان نمونه حق تحصیل

 فارسي زبانان ایران قائل است و به آن عمل خواهد كرد؟

قانون اساسي است و به این ترتیب بخشی از برنامه جبهه مشاركت را  51و  51ــ آنچه شما اشاره میكنید بندهاي 

ید طي برنامه ریزي دقیق عملي اما من از ساده كردن مسئله خودداري میكنم زیرا چنین طرح هایي با. تشكیل میدهد

 .شود

 

دلیل عدم واكنش نیروهاي سیاسي (: 5185تا ژوئن  5180ژانویه )ابوالحسن بني صدر اولین رئیس جمهوري ایران 

 .به این وقایع ایجاد جو ترس عمومي از تجزیه است كه توسط رژیم از همان آغاز دامن زده میشد

 :ستان میگویدآقاي ابوالحسن بني صدر درباره وقایع خوز

این كاري بوده است . در این رابطه باید مقدمه اي را بگویم كه عبارت است از نگهداشتن ایران در وحشت از تجزیه

 .كه اینها از آغاز تا به امروز به آن عمل كرده اند

دام قبل از اینكه دوره ریاست جمهوري من آغاز شود در خوزستان بمب گذاري صورت میگرفت كه بخشا تحریك ص

من موفق شدم با تكیه بر سه اصل حق اشتراك همه مردم در حقوق ملي، حق اختالف یعني به رسمیت شناختن . بود

وجود قوم ها با زبانها و فرهنگهاي مختلف و سوم حق دوستي كه بر اساس آن ما هزاران سال با یكدیگر زندگي كرده 
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مناطق دیگر از بین ببرم، این در حالي بود كه تحریكات صدام ایم، زمینه هاي این ناآرامي ها را در خوزستان و برخي 

 .ادامه داشت

. مركز این تحریك از درون رژیم است. بنا بر اطالعاتي كه به من رسیده است وقایع خوزستان بدون تحریك نبوده است

در . ل نمایشی میخواهنداینها براساس والیت فقیه براي رای مردم ارزشي قائل نیستند و آن را تنها به عنوان یك عام

به این ترتیب یك رشته بحرانها را در داخل و خارج به وجود مي . عین حال ایجاد جو وحشت را ضروري میبینند

 .آورند تا مهره اي را كه با افكار خودشان همخوان باشد بر پست ریاست جمهوري بنشانند

مرزها . اي انواع فعالیتهاي مافیائي را گسترش میدهداز سوي دیگر از آنجا كه این یك نظام مافیائي است، زمینه بر

برای گروههای مافیایی باز است و مثال در خوزستان اسلحه همچون سیل سرازیر میشود و ابزار برخوردها را فراهم 

در حالي كه در اوایل دوران جنگ وقتي كه من خود تصدي جنگ را به عهده داشتم اعراب خوزستان همچون . میكند

آنها حاضر بودند در شرایط سخت . رانیان در جبهه میجنگیدند و یا هنگام هجرت به سایر نقاط ایران میرفتنددیگر ای

 .زیرا ایران را وطن خود میدانند. چادرها به سر كنند اما زیر یوغ نیروهاي صدام نروند

خود . است 5855گویند از برخي می. از طرف دیگر تاریخ این بخشنامه اي كه میگویند جعلي است بسیار قدیمي است

حال از این آقا میپرسیم كه آیا شما خوابیده بودي که پنج روز قبل از شروع این . این آقا میگوید از تابستان گذشته است

 .جریانات بیدار شدي و آن را تكذیب كردي

كه اطالع میرسد این  به عالوه آنطور. این نشاندهنده آن است كه دستگاه ریاست جمهوري تا چه حد به هم ریخته است

تكذیبیه ها چندان معتبر هم نیست، زیرا در صورت عدم وجود چنین سیاست هایي یك بخشنامه جعلي نمیتوانست چنین 

 .خیزشي را سبب شود

با توجه به ابعاد گسترده اعتراضات و واكنش شدید نیروهاي انتظامي به نظر مي آید نیروهاي سیاسي مستقل چنان كه 

 كنش نشان نداد ــ مثال مورد درگیري هاي دانشجویي را مقیاس قرار میدهیم ــ دلیل آن را در چه میبینید؟شایسته بود وا

از آغاز یك ترس عمومي در این رابطه ایجاد شده . ــ سئوال مهمي است و پاسخ آن همان جو وحشت از تجزیه است

جزیه دم فرو میبندند و این اشتباه بزرگي است و نتیجه آن فكر جبري بوده است كه همه از ترس حركت در جهت ت

زیرا شما باید در چنین مواقعي از مردمي كه محق هستند و با تمام ایرانیان در وطن و تمام مولفه هاي آن شریك . است

اگر در چنین شرایط دشواري از حقوق آنها دفاع . هیچ بخشي از ایرانیان نباید درجه دو شمرده شود. هستند دفاع كنید

حال كه به اینجا . د پس كي میخواهید چنین كنید؟ البته این دفاع باید از پیش وجود میداشت تا كار به اینجا نكشدنكنی

رسیده است دست كم باید بپرسید كه آقایان چرا مردم را به گلوله میبندید؟ همین گونه اعمال اینها سبب شده است كه من 

جنایتهاي اینها عامل . ن را دچار خطر تجزیه كرده است و نه نبودن آنگفته و میگویم كه بودن این رژیم است که ایرا

 .ما باید این جنایات را افشا كنیم. بازدارنده ی تجزیه نیست، بلكه میتواند سبب آن باشد

 

راهپیمایي مردم خوزستان براي : سید علي صالحي شاعر اهل خوزستان، عضو هیئت دبیران كانون نویسندگان ایران

مطالبات خود كه غالبا اجتماعي بوده اند، به خشونت كشیده شده است و موجب كشته شدن چند تن از  مطرح كردن

 .همشهریان و هموالیتي هاي من شده است

 با وجود ابعاد وسیع اتفاقات خوزستان، انعكاس ضعیف آن در رسانه هاي فارسي زبان را چگونه ارزیابي میكنید؟

سال اخیر در  80 – 20این مشكل طي . ر اطالع رساني از ابعاد دقیق آن خبري ندارمــ البته من هم به دلیل آشفتگي د

دلیل آن نیز محدودیت . مشرق زمین و همچنین ایران وجود داشته است و اخبار چنین وقایعي به دقت منعكس نشده است

دن حتي یك نفر نیز یك اما بگذارید بگویم كه من یك شاعر هستم براي من كشته ش. هاي موجود براي رسانه هاست

 .فاجعه است
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 درباره زمینه هاي این رخدادها چه میگویید؟

به عقیده من در كشور ما . ــ من با تالش هاي موجود كه مي خواهد به این حركات رنگ قومي بزند موافق نیستم

 .تفاوتي میان فارس، كرد، لر و عرب وجود ندارد

بوده، در مورد بخش هایي از زمین هایشان كه در یك پروسه اداري خواسته هاي اولیه مردم خوزستان، اجتماعي 

من به عنوان یك اهل قلم . معطل مانده بود، اعتراضاتي داشتند كه پي آمدهاي خشونت بار بعدي را هم به دنبال داشت

ب است، فارس، عر. برایم فرقي نمیكند كه انساني كه صدمه دیده در ایران است یا خارج از ایران. به آن نگاه میكنم

 .کرد، آذری، بلوچ و ترکمن

 كانون نویسندگان چه برخوردي در این رابطه داشته است؟

. بزرگترین دغدغه هاي كانون مربوط به همین صنف میشود. ــ كانون محل تجمع نویسندگان و شاعران و اهل قلم است

و كانون در پي آن اطالعیه اي صادر به عنوان مثال آقاي یوسف عزیزي بني طرف كه عضو كانون است دستگیر شد 

كانون وظیفه خود میداند از تمام روشنفكراني كه در مسیر ابراز نظر خود با مشكل روبرو میشوند اعم از عضو . كرد

كانون خواستار آزادي بدون قید و شرط آقاي بني طرف و دیگراني است كه به دلیل ابراز نظر . یا غیر عضو دفاع كند

 .ین كه آنها عرب، ترك، كرد یا فارس هستند اهمیتي نداردا. در بند هستند

 .گفته شده است كه آقاي بني طرف به اقدام علیه امنیت ملي متهم شده است

فكر نمیكنم كه این اتهامات از بار حقوقي . ــ ما این اتهامات را همواره در نشریات و نسبت به افراد مختلف میبینیم

جا كه من میدانم یوسف عزیزي بني طرف معتقد به ایراني یكپارچه است كه در آن همه تا آن. ویژه ای برخوردار باشد

متاسفانه این جمالت و تركیبات تكراري را سالهاست كه مداوما . افراد از حقوق شهروندي برابر برخوردار باشند

 .میشنویم

 

براي محكوم كردن باید : ري خواهيفرخ نگهدار از رهبران سابق سازمان فدائیان اكثریت و از فعاالن جنبش جمهو

 .اینكه در روزهاي ناآرامي چه گذشته من به طور دقیق نمیدانم. اطالعات دقیق از جزئیات وقایع داشت

 ارزیابي شما از وقایع خوزستان و واكنش نیروهاي حكومتي چیست؟

براي خاموش كردن این وقایع و  یكي تالشهاي حكومت در روزهاي اولیه. ــ من از دو منظر به این وقایع نگاه میكنم

 .دیگر بررسي سیاستهاي دولت در رابطه با مسائل قومي و مناطق مختلف است

در رابطه با نظرگاه اول براي من بسیار دشوار است كه با اتكا به آرمان حقوق بشر برخوردي در عین حال منصفانه 

گونگي سازماندهي این حركت و چگونگي واكنش براي چنین برخوردي الزم است جزئیات رویدادها، چ. داشته باشم

عمال اگر به اصول دموكراسي و اطالع افكار عمومي و عدالت اعتقاد داشته باشیم این . دولت را به طور دقیق بدانیم

اما آنچه پس از پایان . وظیفه یك هیئت منصفه است كه به موضوع مورد بحث رسیدگي كرده و نتایج خود را اعالم كند

در این بخش افراد معتقد به حقوق بشر باید رفتار دولت را به دقت زیر نظر داشته . ها اتفاق افتاد متفاوت است ناآرامي

در اینجا دیگر هیئت منصفه موضوعیت ندارد و افكار عمومي باید به دولت . باشند و بازداشت شدگان مورد نظر باشند

 .رندفشار بیاورند و جلوي نقض حقوق بشر توسط دولت را بگی

و اما در رابطه با بررسي سیاستهاي اعمال شده از جانب دولت، باید بگویم كه این سیاستها چه در زمان جنگ اما 

بویژه پس از آن زمینه اصلي این تنش را به وجود آورده است و ادامه آن در آینده نیز موجب تنش هاي جدید خواهد 

سال اخیر موجب انباشت این خشم شده  50یاستهایي كه در طول واقعیت این است كه دولت به جاي پرداختن به س. شد

است، ریشه هاي این امر را در خارج از كشور جستجو میكند و یا آن را به رسانه هایي چون الجزیره نسبت میدهد و 

 .این نه تنها مسخره بلكه فاجعه آمیز است. دفتر آنها را تعطیل میكند
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اآرامي چندین نفر كشته شده اند آیا این نشانه ابعاد خشونت حكومتي نیست و كافي به نظر میاید در همان روزهاي اول ن

 نیست تا شما به عنوان یك جمهوریخواه و طرفدار فدرالیسم این برخورد را محكوم كنید؟

ان زیر این یك بحث گسترده اي است كه چه در ایران و چه در می. ــ بگذارید مسئله فدرالیسم را فعال كنار بگذاریم

 .سایر ملل جهان كه با این موضوع روبرو هستند در اشكال و ابعاد مورد مناقشه تفاوت نظر وجود دارد

در پاسخ به سئوال اول هم گفتم كه باید اطالعات دقیق از جزئیات وقایع داشت تا بتوان یك طرف را محكوم كرد یا 

اما تجربه . ك سیاست پرداز چپ انجام میشودشاید این نوع برخورد باعث شگفتي شود بویژه كه از سوي ی. نكرد

زندگي به من نشان داده است كه قضاوت یكجانبه بدون تحقیق یك هیئت بي طرف و منصف كه رویدادها را دقیقا 

متاسفانه در جامعه ما دولت امكان بررسي بیطرفانه وقایعي همچون . بررسي كرده باشد، قضاوتي شتابزده خواهد بود

مین وقایع اخیر را به وجود نمي آورد و چنین روشي یقینا باید از سوي تمامي نیروهاي وفادار به كوي دانشگاه یا ه

 .حقوق بشر محكوم شناخته شود

شده است، ( طبق آمار مقامات رسمي)برخورد خشني صورت گرفته است كه منجر به كشته شدن دست كم چند نفر 

آیا اگر واقعا این افراد جدایي طلب . ا تعدادي جدایي طلب بوده اندكاربرد این خشونت این گونه توجیه مي شود كه اینه

 مي بودند تیراندازي مرگبار به سوي آنها توجیه پذیر بود؟

برخالف ناسیونالیست هاي قومي و افرادي كه ملي گرایي را آرمان قطعي خود قرار ! به هیچوجه! ــ به هیچوجه

حال اگر دست بردن به اسلحه و به . ي قوم حاكم یا دولت توجیه نمیكندمیدهند، معتقدم، تجزیه طلبي خشونت را از سو

 .گلوله بستن انسانها بر اساس این استدالل صورت گرفته باشد از نظر من نفرت انگیز و محكوم كردني است

 ؟در مجموع میتوانم برداشت كنم كه شما در حال حاضر با محكوم كردن برخورد حكومت با معترضان موافق نیستید

آنچه میتوانم محكوم كنم این . ــ به نظر من محكوم كردن هر یك از طرفین بدون تحقیق، قضاوت شتابزده خواهد بود

 .است كه اطالع رساني در كشور ما پاي لنگي دارد و جلوگیري میكنند از اینكه بدانیم دقیقا چه اتفاقي افتاده است

زیرا او تنها به دلیل نوشتن و . ف عزیزي بني طرف را محكوم كنمالبته بگذارید در همینجا صریحا دستگیري آقاي یوس

 .اطالع رساني دستگیر شده است

دیروز . من مطمئن هستم كه آقاي بني طرف تنها مورد نیست كه به این دالیل در رابطه با خوزستان دستگیر شده است

دستگیري ها هنوز وضعیت بازداشت در اطالعیه عربهاي مقیم مركز خواندیم كه پس از گذشت دو هفته از آغاز 

 .این خود نقض حقوق بشر و مستوجب محكومیت است. شدگان و اتهامات آنها مشخص نیست

 

: عبدالكریم الهیجي رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، نائب رئیس فدراسیون جهاني جوامع دفاع از حقوق بشر

فرهنگي پیوست كه طبق آن قوم ها از جمله به تكلم و تدریس و به میثاق اجتماعي، اقتصادي و  5812ایران در سال 

 .تحصیل به زبان مادري محق هستند

 جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران تاكنون با وقایع خوزستان چگونه برخورد كرده است؟

زي بني ــ ما طي نامه اي به كمیساریاي عالي حقوق بشر سازمان ملل ضمن اعتراض به دستگیري آقاي یوسف عزی

درباره دستگیر شدگان نیز . تن ذكر میشود، اشاره كرده ایم 10تا  1طرف به دستگیري ها و تعداد كشته شدگان كه بین 

ما در نامه خود از كمیساریاي عالي حقوق بشر خواسته ایم كه . نفر به ما گزارش شده است 5500تا  500آماري از 

از ادامه فشارها و بازداشتها در این رابطه بردارد و یك كمیسیون جمهوري اسالمي ایران را وادار سازد تا دست 

طبیعتا این كمیسیون تحقیق نباید . تحقیق مستقل كه كانون مدافعان حقوق بشر بر آن نظارت داشته باشد را تشكیل دهد

ا محاكمه و مجازات همچون كمیسیون هاي گذشته بي نتیجه باشد، باید متخلفین را شناسایي كرده و دستگاه قضایي آنها ر

 .كند
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 آیا واكنشي از سوي كمیساریاي حقوق بشر داشته اید؟

خودشان نیز . آنها به گفته هاي ما كفایت نمیكنند. ــ میدانید كه كمیساریاي عالي نماینده دبیر كل سازمان ملل است

ین ما نمیتوانیم انتظار واكنش سریع بنابرا. تحقیقاتي را آغاز میكنند و پس از انجام تحقیقات مفصل دست به اقدام میزنند

 .البته آنها نتیجه تحقیقات خود را به ما اطالع خواهند داد. داشته باشیم

كشته اشاره  85سازمان عفو بین الملل در روز چهارم پس از آغاز این وقایع به . كشته صحبت كردید 10تا  1شما از 

دم اطالع رساني در داخل و خارج را در این رابطه چگونه ع. پس به نظر میاید فاجعه اي رخ داده است. كرده بود

 ارزیابي میكنید؟

اما بگذارید یادآوري كنم كه كانون مدافعان حقوق بشر . ــ بي شك در داخل كشور بزرگترین مانع، سانسور موجود است

امعه دفاع از حقوق در خارج ما به عنوان ج. به پروسه جاري اعتراض كرد و خواستار تحقیق و بررسي جوانب آن شد

بشر به این اكتفا نكردیم كه یك اطالعیه فارسي را میان ایرانیان منتشر كنیم، شیوه كار ما این است كه در پي هر نقض 

ما هر سه ماه . حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا را در جریان قرار میدهیم و از آنها درخواست رسیدگي میكنیم

در رابطه با وقایع خوزستان . شر را به نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل ارائه میدهیمیك بار گزارش نقض حقوق ب

نكته دیگر اینكه مكاتبات میان سازمان ملل و سازمانهاي حقوق بشري معموال . در چارچوب همین روش عمل كرده ایم

زیرا مخاطبان ما در . یه اي نداده ایمما در این رابطه اعالم. مگر اینكه اعالمیه و یا نامه سرگشاده باشد. محرمانه است

كمیسیون حقوق بشر و اتحادیه اروپا قرار دارند و اگر قرار باشد فشاري در این رابطه به جمهوري اسالمي ایران وارد 

 .یعني ما تالش هاي خود را انجام داده ایم. شود، باید از طریق مجامع و رسانه هاي بین المللي باشد

و سازمانهاي مدعي اپوزیسیون دموكراتیك فعالیتهاي خود را به انتشار اعالمیه هایي با چند امضا اما متاسفانه گروهها 

و عملي كه تظاهر خارجي داشته باشد همچون دعوت به تجمع ها و غیره صورت . كمتر یا بیشتر محدود كرده اند

 .نمیگیرد كه باعث تاسف است

آیا از دیدگاه . یل برخورد خشن از سوی حكومت اعالم شده استجدایي خواهي و تجزیه طلبي معترضان به عنوان دل

حقوق بشري تجزیه طلبي میتواند توجیه كشتار و دستگیري های اعتراض كنندگان در مقیاسی که گزارش شده است 

 باشد؟

را به شكل  تا زماني كه اینها مطالبات خود. ــ ببینید در فرانسه و اسپانیا شاهد جدایي خواهان كرسیا و باسك هستیم

یعني صرف خواسته خودمختاري . مسالمت آمیز بیان میكنند هیچگونه برخوردي حتي در حد دستگیري با آنها نمیشود

البته . تجزیه طلبي تا زماني كه مسالمت آمیز باشد جرم نیست. و یا حتي تجزیه توجیه كننده زنداني و كشتار نیست

یچ مدركي دال بر تجزیه طلب بودن كشته شدگان و دستگیرشدگان ارائه فراموش نكنیم جمهوري اسالمي ایران تاكنون ه

عالوه بر این سركوب در ایران مختص اقوام و مناطق نیست در تهران هم هر گاه حركت مستقلي در جهت . نداده است

 .طلب خواسته هاي اقشار مختلف صورت گرفته است با سركوب و گاه سركوب خشن مواجه شده است

وال آخر آیا خواستهاي ملي و قومي از قبیل تاسیس مدارس ابتدایي و متوسطه در مناطق غیر فارسي زبان به عنوان سئ

 یك خواسته حقوق بشري است؟ در این صورت به كدام میثاق نامه ها میتوان ارجاع داد؟

ایران به هر دوي آنها در ــ این خواسته ها یقینا مطابق با اعالمیه جهاني حقوق بشر هستند و دو میثاق بین المللي كه 

پیوسته است، این حقوق را پوشش میدهند؛ یكي از آنها میثاق حقوق سیاسي و مدني و دیگري میثاق حقوق  5812سال 

 .اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است

ي بسیار: و كوشاگر جمهوریخواه الئیك( راه کارگر) محمدرضا شالگوني از رهبران سازمان كارگران انقالبي ایران 

اینها شاید نمیخواهند از ملیت نام ببرند، بگویند . از جریانهاي فعال صحبت از مسائل ملي را تجزیه طلبي میدانند

اصل ماجرا این . قومیت، با زبانشان آنها را بنامند و یا به هر شكل دیگر، به هر حال اصل موضوع را نمیتوان دور زد

 .ودن از بسیاري از حقوق فرهنگي و اجتماعي و سیاسي محروم استاست كه نیمی از جامعه ایران به دلیل فارس نب
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 :آقاي محمدرضا شالگوني درباره رخدادهاي خوزستان میگوید

واقعیت این است كه در . اینكه نامه اي و بخشنامه اي نوشته شده یا نه و جعلي است یا حقیقي، نقش مهمي بازي نمیكند

یكاري وسیع، اعتیاد گسترده و فقر و تباهي در میان اقشار زیرین اجتماع خوزستان سیاستهایي جاري شده است كه به ب

 .انجامیده است

دیگر اینكه عربهاي . سال بازسازي نشده است 51خوزستان بیشترین صدمه را در جنگ خورد، اما هنوز با گذشت 

كنوني، غیر ایراني ایدئولوژي رسمي حكومت پهلوي و حکومت . ایران همواره مورد تبعیض شدید واقع شده اند

اینها و بسیاري تبعیضات دیگر از این قبیل دلیل اصلي رخدادهاي . شمردن و انکار این بخش از جامعه ایران بوده است

 .اخیر بودند

 برخورد حكومت با این وقایع را چگونه میبینید؟

رخاستن مردم به اعتراض، دست آنها ظلم میكنند و زور میگویند و به مجرد ب. ــ برخورد حكومت قابل پیش بیني است

به نظر من . به سركوب میزنند و سپس ریشه حركت هاي اعتراضي را به خارج و به رسانه هاي خارجي نسبت میدهند

گرچه تمام ملیت هایي كه حقوق آنها در نظر گرفته نمیشود مورد تبعیض هستند، اما بلوچها و عربها به شكل ویژه اي 

نكته دیگر این كه همانها كه خود میگویند خارجیها مسبب و محرك هستند، خود . شده اند مورد فشار و بي حقوقي واقع

با اعمال سركوبگرانه و افكار تبعیض گرانه شان كه ملت را به تني و ناتني تقسیم میكنند، تحریك گران و مسبب این 

ده اند، پس باید به خواسته هاي آنها توجه كنیم اعتراض كنندگان از فقیرترین اقشار جامعه بو. نوع اعتراضات هستند

اتقاقا چون عرب هستند و چون عرب ایراني هستند و . توجه كرد و نمیتوان گفت كه اینها عرب هستند و پیگیري نكرد

در صورت عدم توجه به خواسته هایشان هویت آنها در سایه قرار میگیرد باید به آنچه میگویند و به حق طلب میكنند 

 .توجه داشت

 اره ادعاي مقامات كه اینها تعدادي تجزیه طلب بودند چه میگوئید؟درب

تردیدي نیست كه در . ــ به نظر من تجزیه طلبي در كار نبوده است، مگر اینكه حكومت بخواهد تجزیه طلب درست كند

ن جز این اما سركوب كردن تحت این عنوا. میان اعراب ایراني همچون سایر ملیت ها اقلیتي تجزیه طلب وجود دارد

كه در مورد اكثریت آن ملیت حق كشي كرده و آن را به استیصال بكشاند و جز تقویت اقلیت تجزیه طلب، نتیجه اي در 

عالوه بر اینها با توجه به اینكه جریان تجزیه طلبي میان همه ملیتها وجود دارد، هرگاه به این جریان . پی نخواهد داشت

مگر تجزیه طلبي یك نظر . ق با موازین حقوق بشر و دموكراسي عمل شده استحق آزادي بیان داده شود تازه مطاب

در عین حال اگر به حق مردم توجه شود یقینا جریان تجزیه طلبي منزوي . نیست، پس این نظر هم باید آزاد باشد

 .مالبته روشن است که من تجزیه طلبی را تائید نمیکنم اما از حق ابراز نظر آنان دفاع میکن. میشود

 نظر شما درباره این تحلیل كه نیروهاي سیاسي مستقل عمدتا درباره وقایع خوزستان سكوت كردند چیست؟

آقاي یوسف عزیزي بني طرف كه اكنون در زندان است، به دقت مطرح كرد كه حتي كانون . ــ دقیقا همینطور است

ن فعاالن حقوق بشر خانم شیرین عبادي نیز او میگوید كانو. نویسندگان ایران به چنین موضوعي برخورد نكرده است

البته هر دوي این كانون ها پس از دستگیري آقاي بني طرف بیانیه صادر كردند و . برخورد شایسته اي نكرده است

واقعیت این است كه بسیاري از جریانهاي فعال در ایران . خواستار آزادي وي شدند، اما پیشتر برخوردي نشده بود

این به نوعي همگامي با سركوب است، چرا كه نادیده گرفتن حقوق نیمي . ملي را تجزیه طلبي میدانندصحبت از مسائل 

اینها شاید نمیخواهند از ملیت نام ببرند، بگویند قومیت، با زبانشان . از كشور به هیچوجه با هیچ منطقي سازگار نیست

اصل ماجرا این است كه نیمي از . ا نمیتوان دور زدآنها را بنامند و یا به هر شكل دیگر، به هر حال اصل موضوع ر

اگر این را به . جامعه ایران به دلیل فارس نبودن از بسیاري از حقوق فرهنگي و اجتماعي و سیاسي محروم هستند

 .وضوح اعالم نكنیم معني آن سكوت در مقابل سركوب است و شاخ و دم هم ندارد
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طبق : حقوق بشر ایران، وكیل مدافع جمعي از زندانیان سیاسي و عقیدتيمحمدعلي دادخواه سخنگوي كانون مدافعان 

 .«شكم گرسنه دین و ایمان نمیشناسد»قانون اساسي تامین آموزش، بهداشت و امنیت، وظیفه دولت است و طبق شرع 

 :آقاي محمدعلي دادخواه دالیل وقایع خوزستان را چنین توضیح میدهد

میدانیم كه قانون اساسي بر رعایت حقوق ملیت ها و . ار بستن قانون اساسي استــ به نظر من علت اصلي عدم به ك

با این وجود شاهد هستیم كه در مناطقي از ایران فقر و عقب ماندگي بسیار گسترده است و آنها . قومیت ها تاكید دارد

د دولت موظف است تا براي قانون اساسي میگوی 80مثال ماده . از امكانات برابر همچون پایتخت برخوردار نیستند

ما میبینیم كه بسیاري از این افراد بیسواد هستند، یعني . آحاد جامعه امكانات تحصیل ابتدایي و متوسطه را فراهم آورد

توجه . درباره امكانات بهداشتي، شغلي و غیره به همین گونه است. از الفباي پیشرفت فرهنگي دور نگاهداشته شده اند

شكم »: وظیفه دولت است از نظر شرعي هم گفته میشود كه... نكه تامین آموزش، بهداشت و امنیت وكنیم گذشته از ای

باید نسبت به تقسیم عادالنه درآمدهاي كشور نسبت به رسیدگي منصفانه به اقلیت ها و . «گرسنه دین و ایمان نمیشناسد

این غفلت ها سبب چنین . ه كافي مبذول شوداقوام مختلف ضمن هماهنگي و همبستگي افراد به بدنه كشور ایران توج

 .وقایعي میشوند

 كانون مدافعان حقوق بشر تاكنون چگونه با مسائل جاري در خوزستان برخورد كرده است؟

رو به مسئوالن . ما به مسائلي كه مورد توجه كافي قرار نگرفته پرداختیم. ــ ما در این رابطه بیانیه اي صادر كرده ایم

كه هرگاه با این مسائل به سرعت و به شیوه اي صحیح برخورد نكنند، بازتابهاي متفاوت دیگري خواهد اعالم كردیم 

هنگامی که ما یک كنفرانس در مقر كانون درباره انتخابات برگزار کردیم، برخي افراد از خوزستان آمده بودند . داشت

د را با خبرنگاران خارجي و داخلي در میان و برخي از مطالبات خود را در آنجا بیان كردند و خواسته هاي خو

 .گذاشتند

 از وضع او چه اطالعي دارید؟. آقاي یوسف عزیزي بني طرف پس از خروج از آن جلسه در منزل خود دستگیر شد

ما مایل بودیم كه در این رابطه فعال باشیم اما طبیعتا انتخاب با خود . ــ ایشان یك وكیل مستقل از كانون برگزیده است

 .ایشان بود

 این پرونده را پیگیري كردید؟« كانون مدافعان حقوق بشر»آیا به عنوان 

 .اما ایشان وكیل دیگري برگزیدند. ما تعیین وكیل كردیم! ــ بله

چه كرده است؟ آیا توانسته اید درباره وضعیت صدها بازداشت شده اطالعي « كانون»درباره دستگیري هاي گسترده 

 كسب كنید؟

قرار بر این شد كه . مدافع حقوق بشر كه در خوزستان فعالیت میكند در رابطه هستیم NGO اما با یك! نه خیرــ متاسفا

 .اگر به مشكلي برخوردند و ما میتوانستیم كمكي كنیم همكاري داشته باشیم
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 وبسایت شهروند 5882اردیبهشت   50شنبه (هشتم اردیبهشت) 5001اپریل  58

 

 ا روزنامه نگار عرب اهوازي محمد نواصريگفت وگوي شهروند ب

 

(  Bundesland) بزرگترین و ثروتمندترین اما نه لزوما پرجمعیت ترین ایالت  BMWباواریا یا بایرن، سرزمین 

. گانه میپردازد51بین ایالت هاي " صندوق تعادل"بنابر بنیه قوي اقتصادي بیشترین سهم خالص را به . در آلمان است

توان مالي باال . گذري در شهرها و روستاهاي این ایالت، میتوان شاهد سطح باالي زندگي مردم آن بود در عین حال با

در عین مسئولیت در مقابل دیگر ایالت هاي سرزمین فدرال یک رفاه نسبي براي سکنه این بخش از آلمان به ارمغان 

 .آورده است

مردم هر بخش دست کم به دو زبان از این سه . کیل شده استسوئیس از سه بخش آلماني، فرانسه و ایتالیایي زبان تش

در حالي که به هر یک . در هر بخش زبان مسلط اداري و فرهنگي زبان اکثریت همان بخش است. زبان تکلم میکنند

 .از دو زبان دیگر نیز امورات فرهنگي و اداري یک شهروند سوئیس میگذرد

بریتیش کلمبیا در ضلع . تشکیل شده است( کبک)ان و یک ایالت فرانسه زبان ایالت یا استان انگلیسي زب 50کانادا از 

اکثریت قریب به اتفاق اهالي بریتیش . کیلومتر فاصله دارند 1000غربي و کبک در ضلع شرقي کانادا نزدیک به 

ف هستند براي ایالت دیگر انگلیسي زبان، تمامي ادارات موظ 1در این ایالت همچون . کلمبیا انگلیسي زبان هستند

ارباب رجوع فرانسوي زبان امکان سرویس دهي را فراهم آورند و اگر یک کانادایي فرانسوي زبان در یک اداره در 

هر نقطه کانادا نتواند یک مخاطب همزبان براي حل مشکل خود در آن اداره بیابد، میتواند توبیخ مسئوالن آن اداره را 

 .درخواست کند

 .توي انگلیسي زبان همانقدر عادي هستند که مدارس انگلیسي در مونتلاير فرانسه زبانمدارس فرانسوي در تورن

سال  51با پافشاري این حزب طي . فراکسیون دوم مجلس ایالتي کبک را فراکسیون حزب جدایي خواه تشکیل میدهد

بل رفراندوم استقالل مردم ایالت کبک پاي صندوق هاي راي رفته و در مقا 5111و  5180اخیر دو بار در سالهاي 

 .یا یکپارچگي ، به یکپارچگي کانادا و عدم جدایي کبک راي داده اند

به خاطر عقاید جدایي خواهانه شان نه به زندان رفته اند و نه با " پارتي کبکوا"رهبران، اعضا و راي دهندگان به 

 .گلوله پاسخ گرفته اند

، تعداد جدایي  5111فته اند و عمال پس از دومین رفراندوم در سال در مقابل، این افراد نیز نتیجه رفراندوم را پذیر

 .این روند در کاهش نمایندگان پارتي کبکوا در مجلس تبلور مي یابد. طلبان روز به روز کمتر میشود

منبع سال اخیر تنها  80خوزستان ثروتمندترین ایالت ایران است و با کمي اغماض میتوانیم بگوییم که این استان در 

 .درآمد ارزي دولت ایران بوده است

در تمامي این . تشکیل میدهند( غالبا شیعه)میلیون سکنه آن را اعراب  1/1درصد از  10ــ 51طبق آمار مختلف 

در حالي که . این استان هرگز یک استاندار عرب به خود ندیده است. استان حتي یک مدرسه ابتدایي عربي وجود ندارد

طبق برآوردها . ایرانیان به زبان فارسي تسلط ندارند، زبان اداري و رسمي فارسي است بخش بزرگي از این

اکثریت آنها در روستاها و یا محالت فقیرنشین حاشیه شهرها . درصد جوانان عرب خوزستان به اعتیاد دچار هستند51

شناور است، زمین هاي زراعي در طول جنگ با عراق مردم فقیر این سرزمین که بر روي طالي سیاه . زندگي میکنند

آقاي محمد نواصري روزنامه نگار اهوازي در مصاحبه به شهروند . خود، تنها منبع درآمدشان را به اجبار رها کردند

 ."پس از جنگ نیز تاکنون بیش از دویست هزار هکتار از زمینهاي زراعي اعراب از آنها ستانده شده است: " میگوید
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اپریل آغاز شده بود و طي آن طبق اطالع مقامات رسمي ایران  51وزستان که در تاریخ در اوج درگیریهاي اخیر خ

تاکنون چندین نفر ــ طبق دیگر برآوردها ده ها نفر ــ کشته و صدها نفر بازداشت شده اند، شاهد بحث میان دو فعال 

عتراضات اعراب خوزستان توسط سرکوب ا"موضوع بحث آنها عبارت بود از اینکه آیا باید . حقوق بشر ایراني بودم

در این ماجرا " احتمال نقش دستهاي بیگانه"محکوم شود یا خیر؟ یکي از آن دو که مخالف بود به " حکومت مرکزي

 باید خودي را به گلوله بست؟" دستهاي بیگانه در کار شد"از خودم پرسیدم راستي اگر . اشاره میکرد

ي آن نخواهد بود که دست کم حق حیات آدمي را بر ارزش خاک مقدم آیا خود را فعال حقوق بشر نامیدن به معن

 ...باشد؟ و " طالي سیاه"شمارد؟ حتي اگر این خاک آغشته به 

توانستیم با آقاي محمد نواصري روزنامه نگار ساکن اهواز گفت وگویي داشته باشیم و درباره اوضاع جاري اهواز از 

ه دلیل قطع ارتباط امکان طرح بسیاري از سئواالت از میان رفت، اما گرچه متاسفانه ب. وي اطالعاتي کسب کنیم

 .امیدواریم این گفت وگو در حد خود به برخي از پرسش ها پاسخ داده باشد

آقاي . او شاهد عیني رویدادهاي اخیر در این شهر بوده است. ساله، متولد و ساكن اهواز است81آقاي محمد نواصري 

است و به عنوان روزنامه نگار مسائل سیاسي ــ " پژوهشگري علوم اجتماعي"رشته نواصري داراي لیسانس در 

 .در اهواز قلم زده است" الحدیث"و " صوت شب"اجتماعي براي نشریاتي همچون 

 :خسرو شمیرانی

آقاي نواصري آیا رخدادهاي اخیر اهواز و شهرهاي دیگر خوزستان تنها به عنوان واكنش به یك نامه ي احتماال 

 عول به وجود آمد و یا زمینه هایي براي این حركتها وجود داشته است؟مج

ــ پیش زمینه هاي اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و فرهنگي وجود دارد كه بر بستر تناقض هاي ساختاري شكل گرفته 

وي وجود سانترالیسم و سیستم متمركز از یك سو و خصوصیت هاي قومي و منطقه اي موجود در ایران از س. اند

 .دیگر، محور این تناقض را تشكیل میدهند

محتواي نامه ي منتسب به معاون سابق رئیس جمهوري، آقاي ابطحي كه بر روي یك سایت اینترنتي انتشار یافت و بر 

حركت در شكل یك تجمع مسالمت . تغییر بافت جمعیتي خوزستان تاكید داشت، بهانه ي واكنش هاي موجود قرار گرفت

 .آغاز شد، اما با حضور خشن نیروي پلیس به سرعت به خشونت گرایید" هدایر"آمیز در 

این بي برنامگي سبب . به نظر میآید دولت هیچگونه برنامه اي براي تعامل با درخواستهاي قومي نداشته و ندارد

ختلف برخورد خشن نیروهاي انتظامي از یك سو، و افزایش تصاعدي ناآرامیها از طرف دیگر شد و به بخشهاي م

 .خوزستان سرایت كرد

 لطفا درباره اولین تجمع كمي بیشتر توضیح بدهید؟

یا شیلنگ آباد دست زدند " دایره"نفر به تجمع در  5000صبح جمعي حدود  55فروردین ساعت  51ــ روز جمعه 

ود را با حضور خشن نیروي انتظامي این حركت شكل مسالمت آمیز خ 55كمتر از یك ساعت بعد یعني حدود ساعت 

از دست داد، به سرعت به مناطق دیگر اهواز همچون لشكرآباد، حمیدیه و مالشیه گسترش یافت و البته شهرهاي دیگر 

 .ماحصل همان چند روز اول دست كم بیست كشته و دهها زخمي بود. مثل سوسنگرد را در برگرفت

 رخورد توضیح دهید؟میتوانید درباره جزییات این ب. گفتید برخورد اولیه ماموران خشن بود

ــ آنها ابتدا با گاز اشك آور آغاز كردند و پس از نیم ساعت با تفنگهاي شكاري كه ساچمه پخش میكند، وارد عملیات 

 .در همان دقایق اولیه چندین نفر مجروح شدند. شدند

 .خواسته هاي اولیه چه بودند؟ منظور من زمان پیش از آغاز برخوردهاي خشونت آمیز است
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تجمع كنندگان اصالحات ساختاري تقاضا . یا به قول عرفا خواسته هاي جدید قدیمي بودند. واسته هاي جدید نبودندخ ـ ـ

" مركز مطالعات استراتژیك"از زمان زمامداري آقاي هاشمي رفسنجاني توسط . بگذارید توضیح بدهم. میكردند

سیاستها مصادره چیزي در حدود دویست هزار  ماحصل این. نام داشتند" آمایش سرزمیني"سیاستهایي جاري شد كه 

از بین " آمایش سرزمیني"چندین و چند روستا در مسیر اجراي سیاست . هكتار زمینهاي مساعد كشاورزان عرب بود

 .رفت و در نتیجه دهها هزار روستایي به حاشیه شهرهایي همچون اهواز گسیل شدند

وند و به لحاظ آموزش نیروي كار تجهیز نشده اند در چه ورطه اي حتما میدانید كشاورزاني كه به شهرها رانده میش

 .از آغاز دهه هفتاد، شاهد رشد بیكاري، افت تحصیلي، رشد اعتیاد و خالفكاریهاي مسلحانه بوده ایم. گرفتار میشوند

ود كه توسط ب" مركز مطالعات استراتژیک"به عنوان سیاست راهبردي تهیه شده توسط " آمایش سرزمیني"اینها نتایج 

این بدان معني است كه اضافه بر مشكالتي همچون فقر و بیكاري و فشارهاي سیاسي و . مسئوالن امر به اجرا درآمد

اجتماعي كه در سطح ایران به طور عام با آن روبرو هستیم، سیاست راهبردي حكومت باعث مشكالت مضاعفي براي 

شاه آغاز شده بود و پس از انقالب توسط نظام جمهوري اسالمي البته این سیاست در زمان . مردم عرب خوزستان شد

 .دنبال گرفته شد

من درباره خواسته هاي مشخص سئوال كردم زیرا رسانه هاي رسمي و مقامات ایران گفتند كه رخدادها توسط تعدادي 

 .جدایي طلب آغاز شد

از ایران   برخي سازمانهاي خارج  شاید. ستفاده كنندتعدادي در این میان بودند كه میخواستند از این شرایط سوءا  ــ شاید

این حركت را در جهت خواسته هاي جدایي طلبانه تفسیر كردند، اما مطلقا این حركت به طور عام یك حركت جدایي 

 .طلبانه نبود

كثریت بزرگ بودند البته من انكار نمیكنم كه برخي شعارهاي تجزیه طلبانه سر دادند اما آنها اقلیتي ناچیز در میان یك ا

مطالبات اقتصادي، فرهنگي، . كه من خواسته هاي آنان را در یك جمله رفع تبعیض و ستم مضاعف ملي خالصه میكنم

در زمینه ي سیاسي خواسته ها عبارت بود از مشاركت بدون تبعیض در امور به عنوان شهروند درجه . و سیاسي بود

 .و تجزیه طلبانه نداشت یك و هیچ ارتباطي به مطالبات پان عربیستي

 این مطالبات در چه شعارهایي تبلور پیدا میكردند؟

 .بود( همانند سازي)ــ بیشتر شعارها حول حفظ هویت قومي و مخالف یا سیاستهاي آسي میالسیون 

و یا  مقامات ایران در عین حال تاكید كردند كه رخدادهاي اخیر توسط قدرتهایي خارج از ایران سازمان داده شده است

 . . .دست كم آنها در آن نقش داشته اند

نظامهاي توتالیتر كه قادر به پاسخگویي به مشكالت و نارسایي هاي . ــ ببینید تئوري توطئه همیشه وجود داشته است

موجود جامعه ي تحت سلطه نیستند، چرا كه بسیاري از این مشكالت ریشه در ساختار توتالیتاریستي دارد، سعي میكنند 

 .است  ریشه یابي مسائل در خارج از كشور راحت ترین برخورد. ه ترین و كوتاه ترین راه را بیابندساد

این نشانگر آن است كه . بوده ایم. . . ما طي سالهاي اخیر شاهد حركاتي از این قبیل و در كردستان، تركمن صحرا و 

 .جاع علل به خارج از كشور نیستبا آنها ار مشكالت ساختاري وجود دارند كه شیوه ایده آل برخورد 

 آمار یا تخمین شما درباره ي كشته ها، مجروحان و دستگیرشدگان چیست؟

این . اما پایین ترین آماري كه من میتوانم درباره كشته ها ارائه دهم حداقل چهل نفر است. ــ جنازه ها را تحویل نمیدهند

نفر است  800تا  550تعداد مجروحان بین . به دست آمده استآماري است كه طي تماس با خانواده ها و بیمارستانها 

 .و بازداشت شدگان تقریبا هزار نفر تخمین زده میشوند
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 آیا ناآرامي ها پایان یافته اند؟

 .متاسفانه هنوز جو به شدت متشنج است! ــ خیر

پي نیاید، شاید آرامش نسبي موجد حال اگر تدبیر مناسبي در . برخورد سبعانه اي انجام شد. برخوردها پراكنده هستند

 .آرامش قبل از طوفان باشد

 از آمار نیروهاي نظامي و انتظامي روانه شده به منطقه چه اطالعي دارید؟

هستیم كه آنها از استانهاي همجوار  شاهد . ولي تعداد نیروهاي نظامي بسیار زیاد است. ــ طبیعتا آماري در دست نیست

 .ي بسیاري از طریق هوایي و زمیني به منطقه گسیل داشته اندو همچنین از تهران نیروها

 آیا حضور این نیروها در خیابانها و معابر محسوس است؟

تا دو روز پیش ، به مدت ده روز خروج از خانه به هنگام شب ممنوع و به نوعي حكومت نظامي برقرار ! ــ بله كامال

 .بود

 . . .گفته شد كه ارتباط اینترنتي قطع بوده است 

 .یك روز باز شد و دوباره امروز ارتباط اینترنتي قطع شد. روز قطع بود 50ــ بله به مدت 

 آخرین ناآرامي كه شما از آن اطالع دارید كي و در كجا بود؟

 !در منطقه عصاره خرمشهر نیز همینطور. و شوش درگیري بوده است" شعیبیه"ــ دو شب قبل در منطقه هفت تپه 

 متوقف شده است؟ آیا دستگیري ها

خبر دستگیري آقاي یوسف عزیزي بني طرف را هم كه . من از دستگیري هایي در شب گذشته اطالع دارم! ــ خیر

داستان نویس و مترجم و عضو كانون نویسندگان ایران و . او یكي از روزنامه نگاران بنام ایران است. حتما شنیده اید

 .م دادگاه انقالب در تهران دستگیر شده استاو با حك. است" اتحادیه نویسندگان عرب"

 .بگذارید كمي درباره اقلیت عرب صحبت كنیم

اقلیت در مقابل اكثریت مطرح میشود و در حالي كه ایران . ــ ببینید من اصال با مطرح كردن بحث اقلیت موافق نیستم

 .كشوري كثیرالملله است

میخواهم بگویم كه ما كشوري متشكل از اقوام گوناگون هستیم كه یا تركهاي آذري؟   اكثریت در ایران فارس ها هستند

 .فارس ها یكي از این اقوام هستند

 درصد مردم این استان را تشكیل میدهند؟  عربهاي خوزستان چند

 البته عربها تنها. درصد آن را عربها تشكیل میدهند 51ــ استان خوزستان تقریبا پنج و نیم میلیون جمعیت دارد تقریبا 

كال حدود پنج و نیم . نیز پراكنده هستند. . . آنها در ایالم، بوشهر، لرستان، فارس و . در خوزستان سكونت ندارند

 .میلیون عرب در سراسر ایران داریم

 .متاسفانه این گفت و گو به علت قطع ارتباط ناتمام ماند

 .خسرو شمیرانی  خبرنگار نشریه شهروند کانادا: گفتگو
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 و فعاالن سیاسی درباره انتفاضه سیاسی سران جمهوری اسالمیواکنش های 

.......................................................................................... 

 

 5882فروردین  58یكشنبه تهران،  –خبرگزاري دانشجویان ایران،ایسنا 

نامه را شناسایي  جدا تقاضا دارم منبع این دروغ بزرگ و جعل : اهوازي ابطحي به وزیر اطالعات درباره حوادث  نامه

 دكنی

سیدمحمدعلي ابطحي در پي حوادث دو روز گذشته در اهواز كه به دنبال انتساب یك نامه جعلي به وي، بروز كرده 

 .اش گذاشته است گیري این مساله، روي سایت شخصي اش به وزیر اطالعات را براي پي بود، نامه

 :گزارش خبرگزاري دانشجویان ایران،ایسنا، متن این نامه به این شرح است به

 االسالم والمسلمین یونسي،  حجت

 وزیر محترم اطالعات،

 با سالم،

اي بود با امضاي من در دوران  ي گذشته چند ایمیل به سایت شخصي من رسید كه در آن كپي نامه در اوایل هفته

 .مهاجرت قوم عرب از خوزستان و تغییر تركیب جمعیتي عرب و ترك جمهور با مضمون ریاست دفتر رییس

چون هم این كارها با سیاست جمهوري اسالمي مطابق نبود و . از متن و مضمون نامه كامال معلوم بود كه جعلي است

 .هایي را ندارد جمهور اصال اختیار چنین كارها و بخشنامه مهمتر آن كه رییس دفتر رییس

. توجهي كردم كردم یك شوخي اینترنتي است و نباید آن را شایع كرد، یكي دو روزي به آن بي گمان مي كه به دلیل این

فرودین در سایتم به تفصیل به تكذیب نامه  55وقتي شنیدم در خوزستان این نامه منتشر شده ، در روز دوشنبه 

فروردین ماه  58شنبه  ي اقبال سه روزنامهاي قرار نگرفت، و فقط در  متأسفانه مورد توجه هیچ خبرگزاري. پرداختم

 .منتشر شد

زدایي روابط  هاي سیاسي كشور به تنش اند كه همیشه در میان چهره از این كه براي این توطئه من را ا نتخاب كرده

 .آور بود ایران و كشورهاي عربي اشتهار داشتم، بسیار تعجب

اي از پیش تهیه شده است كه در آن میان  این توطئه، برنامهآور دو روز گذشته، نشان داد كه  حوادث تلخ و تأسف

 .طلبان نیز از این فرصت بهره بردند و به تحریك پرداختند جدایي

آمد كه مسائل داخلي از جمله تحریك  هاي داخلي هم جوري اخبار را نوشتند كه گویا بدشان نمي بعضي از روزنامه

 .اصالح طلبان را مبناي این فجایع بدانند
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اند منبع این  جمهوري هم دستور داده ه عنوان یك شهروند ایراني از جنابعالي به جد تقاضا دارم همچنان كه ریاستب

 .دروغ بزرگ و جعل نامه كه منجر به این حوادث تلخ شد را شناسایي فرمایید

ارچه توجه ویژه زیرا اگر چه حكومت موظف است به حقوق مشروع قومیتها در چهارچوب قانون اساسي و ایران یكپ

ي آن را در برپایي  ساله آقاي خاتمي به این موضوع توجه ویژه شده است كه نمونه 8نماید و به خصوص در دوران 

انتخابات شوراها دیدیم و عمال اقوام مختلف به خصوص عربهاي خوزستان در یك حركت دموكراتیك در شوراهاي 

ي ایرانیان و از جمله  ند، ولي نباید فراموش كرد كه اولویت همهخوزستان به مدیریت محلي و عرصه حاكمیت وارد شد

تر از آن است كه بتوان از آن  است و تحریكاتي مثل جعل نامه اخیر بسیار خطرناك« ایران»عربهاي خوزستان 

 .اغماض كرد

 .دتر پیدا كنید و به اطالع عموم برسانی امیدوارم در كشف هویت این افراد یا جریانات توفیق سریع

 با احترام 

 سید محمد علي ابطحي 

 جمهور  مشاور رییس

 -----------------------------------------

 :كپي

 ریاست محترم جمهوري اسالمي 

 شوراي عالي امنیت
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 5882فروردین  51دوشنبه خبرگزاری کار ایران، ایلنا، 

 ها و عوامل تلویزیوني برانداز است  گروه عوامل تحریك حوادث اهواز نشأت گرفته از: وزیر اطالعات

كه از صحت اظهارات احمد جنتي در نماز جمعه این هفته تهران " ایلنا"وزیر اطالعات در پاسخ به سوالي خبرنگار 

مبني بر این كه احكام اعدام تعدادي از افراد منافق صفت به قطعیت رسیده است، اما به دلیل مصلحت كشور اجرا 

من قاضي نیستم كه پیش از محكومیت كسي را محكوم كنم، باید از خود آقاي جنتي سوال كنید، البته : شود، گفت  نمي

 .آقاي جنتي هم قاضي نیست

، علي یونسي در حاشیه دومین روز از همایش استانداران سراسر كشور در خصوص "ایلنا"به گزارش خبرنگار 

سبق حقوقي و پارلماني رئیس جمهوري در مورد حمایت از یك اي منسوب به محمدعلي ابطحي؛ معاون ا  انتشار نامه

. این نامه یك نامه جعلي بود و بهانه انتشار آن نیز یك بهانه واهي بود كه جعل بودنش واضح است: فرقه عربي، گفت

 .شود كه آن نامه جعلي بوده است  هر كس كه كار اداري كرده باشد، متوجه مي

مسوولین امر نیز تكذیب شده و بسیاري از عوامل تحریك هم شناسایي و دستگیر این نامه توسط : وي تصریح كرد

عناصر دخالت كننده عناصر جوان و . ها و عوامل تلویزیوني برانداز دارد  كردیم كه متأسفانه نشأت گرفته از گروه

 .اند  گناهند، مقصر كساني هستند كه این جوانان را تحریك كرده  سالمي هستند كه بي

 .اند  نفر از عوامل موثر در حادثه اهواز دستگیر شده 500فته وزیر اطالعات تاكنون به گ

به همین منظور : یونسي در مورد اقدامات صورت گرفته در جهت جلوگیري از وقوع چنین تحركاتي، اظهار داشت

 .ستادي در وزارت كشور تشكیل شده است كه این تحركات را به موقع خنثي كند

در واكنش به اظهارات وزیر كشور عراق كه وزارت اطالعات ایران را متهم به دخالت در اوضاع وزیر اطالعات 

. كند  وزیر كشور عراق روزهاي اخر تصدي گري خود را دنبال مي. اینها دروغ است: شهر مداین كرده است ، گفت

 .واهند دادهواي گذشته درسرش است، انشاءهللا دولت عراق كه تشكیل شد، آنها خودشان جواب خ

وقتي ما : اي است؟، گفت  اي در چه مرحله  یونسي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر این كه پرونده جاسوسان هسته

 .دهیم، دیگر به ما ربطي ندارد  متهمي را دستگیر مي كنیم به مرجع قضایي تحویل مي

ونده مدیر عامل شركت دخانیات سوال وزیر اطالعات در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از جزییات دستگیري و پر

 .مخالفیم( مصاحبه رئیس مجتمع ویژه رسیدگي به مفاسد اقتصادي)اي  ما با چنین دستگیري و مصاحبه: كرده بود، گفت
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 5001آپریل  50خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، 

 

 شوند شدگان تا امروز آزاد می اكثر بازداشت: شمخانی در اهواز

 

های  شمخانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه سفر به اهواز به منظور بررسی وقایع و ناآرامیعلی 

 .نظران عرب خوزستان در اهواز دیدار كرد شب با جمع دیگری از صاحب شنبه اخیر، سه

 

: ی اشاره و عنوان كردوزیر دفاع در این دیدار به سابقه فداكاری اعراب خوزستان ایران در مقاطع مختلف تاریخ

های برجسته، ممتاز و  عرب خوزستان در دفاع از انقالب، اسالم، روحانیت، سادات، شیعه و كشور دارای ویژگی»

 «.بدیلی است بی

 

در روزهای آغازین »: آور شد و گفت وی ایستادگی اعراب خوزستان را در برابر رژیم ستمشاهی و رژیم صدام یاد

مایت اعراب خوزستان به ایران حمله كرد نه تنها با گل و هلهله مواجه نشد، بلكه اعراب جنگ كه صدام به امید ح

 «.غیور خوزستان با گلوله از آنها استقبال كردند و نخستین شهدای جنگ، شهدای عرب بودند

 

هیچ نگرانی نظام نسبت به مرزهای خوزستان »: شمخانی به جایگاه اعراب در نگاه مسؤوالن نظام اشاره و تاكید كرد

هسته مركزی نظام هیچ نوع محدودیتی برای رشد اعراب قائل . ندارد و این امر به دلیل حضور اعراب خوزستان است

 «.های خودمان های اداری و نیروهای نظامی وجود ندارد اال توانایی نیست و حدی برای پیشرفت ما در نظام

 

كسی تصمیم نگرفته برای اعراب مشكل ایجاد كند، شهرك » : وی تاكید كرد -منطقه خوزستان  -به گزارش ایسنا 

گوید نظام جمهوری اسالمی در فكر زائل كردن زبان عربی  چه كسی می. برای آنان بسازد و آنان را مهاجرت دهد

ای به  های ماهواره كه تدریس زبان عربی در ایران اجباری است و اصال یكی از اتهاماتی كه كانال است در حالی

 «.زنند ترویج زبان عربی است ی اسالمی میجمهور

 

دارند و  گری برنمی اعراب نه منافق دارند و نه ضد انقالب؛ اعراب خوزستان دست از شیعه»: شمخانی اضافه كرد

 «.كنند علیه حكومتی كه شیعه است تحرك نمی

 

بگوید، بلكه روش بیان مشكالت نباید گوییم مشكل وجود ندارد و كسی نباید از مشكالت سخن  ما نمی» : وی ادامه داد

گذاری شایسته و مورد نیاز استان  در خوزستان در دوران جنگ تحمیلی سرمایه. طوری باشد كه بیگانگان هلهله كنند

گذاری چون در جایی بوده ادامه آن هم در همان جا باشد و این  انجام نشد و بعد از جنگ هم گفتند این سرمایه

 «.داشته است محرومیت را به دنبال

نباید رفتاری داشته باشیم كه شرایط ناامن در استان، ایجاد، و اعتمادی كه نظام جمهوری » : شمخانی خاطرنشان كرد

 « .دار كند اسالمی ایران به اعراب خوزستان دارد را خدشه

ودن چهره فقر از ای درازمدت برای زد به گزارش ایسنا وی كار ضربتی و كوتاه مدت برای حل مشكالت و كار ریشه

 « .دهم پیگیری این مساله را می قول » : خوزستان را مورد تاكید قرار داد و عنوان كرد

شدگان تا امروز  اكثر بازداشت» : شدگان حوادث اخیر از روز گذشته خبر داد و گفت وزیر دفاع از آزادی بازداشت

 « .شوند آزاد می

خود  های در این جلسه حاضران به بیان دیدگاه« .ه منتشر شده جعلی استنام» : شمخانی در پایان بار دیگر تاكید كرد

 .درباره حوادث اخیر پرداختند
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 ي داخلي نداشت حوادث خوزستان ریشه: سخنگوي دولت

 

دولت : رد دولت جهت ارتقاء وضعیت زنان، گفتسخنگوي دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر عملك

اي برسد كه بتواند وضعیت آموزشي، سیاسي و اقتصادي زنان  خاتمي در هشت سال گذشته به دنبال این بود كه به نقطه

 .را ارتقاء دهد و در جهت این امر الزم بود كه به یكسري زیربناها توجه جدي شود

زاده امروز در حاشیه در چهارمین اجالس  عبدهللا رمضان( ایسنا)ایرانبه گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجویان 

عملكرد دولت در باال بردن سطح ارتقاء زنان از نظر : سراسري مشاوران فرمانداران در امور بانوان ادامه داد

 .آموزشي، مدیریتي قابل دفاع است

آقاي خاتمي در طول هشت سال : ر نقد خاتمي گفتهاي اخیر د زاده در پاسخ به سؤالي در ارتباط با برخي گفته رمضان

اي درصدد بودند كه دستاوردهاي عظیم دولت را نادیده  اند و عده ها و انتقادات زیادي قرار گرفته گذشته مورد هجمه

د و به كر شد با توجه به ادبیات سیاسي افراد و تحمل آنها فرق مي البته نوع انتقاداتي كه به خاتمي روا داشته مي. بگیرند

نظر من در صحبتهاي اخیر شهردار تهران هم اتفاق جدیدي نیفتاده و یك روند عادي كه در طول هشت سال گذشته 

 .بوده، تكرار شده است

منابع رسمي : گفت( ره)زاده همچنین در پاسخ به سؤال دیگري در ارتباط با تغییر نام فرودگاه امام خمیني  رمضان

ي  اند و نامگذاري چنین اماكني در اختیار دولت است و ما در زمینه زي را منتقل نكردهتاكنون در این مورد به ما چی

 .ي وظایف و اختیارات دولت ایران است دهیم و اینها همه در محدوده ي دخالت نمي كس اجازه اختیارات خود به هیچ

ایع خوزستان استاندار خوزستان اند كه پس از وق اي اعالم كرده وي در پاسخ به سؤالي دیگري مبني بر اینكه عده

گیرد و  تغییر مدیران و استانداران به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیأت دولت صورت مي: تعویض خواهد شد، گفت

 .تاكنون چنین امري از سوي وزارت كشور به هیأت دولت اعالم نشده است

اي كه از سوي دولت و شوراي امنیت  تهكمی: سخنگوي دولت در مورد بررسي حوادث خوزستان در هیأت دولت، گفت

براي بررسي این حوادث تشكیل شده بود گزارشي كاملي را به دولت و مراجع ذیربط اعالم كردند و دستگاههاي 

قضایي نیز اقدامات الزم را انجام داده و دستگاههاي اطالعاتي و امنیتي نیز در حال انجام وظیفه هستند و به نظر ما 

 .اتفاق جدیدي رخ نداده است مسأله تمام شده و

سخنگوي هیأت دولت در ارتباط با اینكه دولت چه مكانیزمي را براي جلوگیري از چنین حوادثي اندیشیده و اینكه این 

مسائل خوزستان ربطي به مسائل : دهد؟ گفت حلي ارائه مي مسائل دیگر در مناطق مرزي كشور تكرار نشود چه راه

 .افتد میلیوني گاهي چنین اتفاقاتي مي 50ي  جامعهمرزي نداشت و در یك 

كنند كه این حوادث به علت سخنان و تحریكاتي  اي مطرح مي زاده در پاسخ به سؤال دیگري مبني بر اینكه عده رمضان

رسد در این ارتباط نواري  به نظر مي: شود، گفت است كه از سوي بعضي از كاندیداهاي ریاست جمهوري انجام مي
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توانم  ام نمي اند ولي من چون هنوز نوار را ندیده اي صحبت كرده ود داشته باشد كه در ارتباط با این مسائل عدهنیز وج

 .چندان در مورد صحت و سقم آن صحبت كنم

ي داخلي نداشته و به تحریكات  طبق گزارش وزارت اطالعات به هیأت دولت حوادث خوزستان ریشه: وي تأكید كرد

 .لي صورت نگرفته استگروههاي سیاسي داخ

من به عنوان سخنگوي : ي انتخابات، گفت وي در پایان در پاسخ به سؤالي مبني بر احتمال حضور هاشمي در صحنه

 .كنم یك از كاندیداها صحبت نمي دولت در مورد هیچ
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 رییس جمهوری به اهواز شدند خواستار اعزام هیات ویژه نماینده مجلس  ۰۸۱ 

 

ای به سید محمد خاتمی رییس جمهوری، خواستار اعزام هیات  نماینده مجلس شورای اسالمی در نامه ٨١۱  : ایرنا

 .ای به اهواز، برای بررسی رویدادهای اخیر این شهرستان شدند ویژه

 

رییسه مجلس آن را در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس قرائت عضو هیات " سید احمد موسوی " دراین نامه كه

 .كرد ، همچنین از رییس جمهوری خواسته شده است تا دستور دهد خسارات وارده به مردم اهواز جبران شود

 

جمهوری با محتوای تغییر ساختار جمعیتی استان  انتشارنامه جعلی وساختگی منسوب به رییس دفتروقت رییس

 .، موجب تحریك احساسات مردم این خطه و بروز درگیریهایی در اهواز شد خوزستان

 

نمایندگان مجلس درنامه خود خطاب به خاتمی همچنین بر لزوم برخورد قاطع و صریح با عوامل این حوادث و آزادی 

 .اند اند ، تاكید كرده گناه بازداشت شده كسانی كه بی

 

اهمال كنندگان و عوامل اجرایی كه در جهت رفع : " یس جمهوری آمده است در بخشی از نامه نمایندگان مجلس به ری

دهند را شناسایی و بدوم مسامحه كاری  چالشهای اجتماعی وسیاسی با بی تفاوتی، تالش به موقعی انجام نداده و نمی

 .عزل نمایید

 

ضمن احترام به حقوق شهروندی و ای انجام شود كه  موضع گیریهای مسئوالن اجرایی به گونه: افزاید  این نامه می

های اصیل ایرانی ،از بیان هرگونه مطلب تحریك آمیزی كه موجب گسست همبستگی  رعایت جایگاه انكارناپذیرقومیت

 .ملی شود ، اجتناب نمایند

 

میهای ریزیهای كارشناسانه و به موقع برای جلوگیری از كشیده شدن ناآرا امضاكنندگان این نامه همچنین انجام برنامه

 .احتمالی در دیگر مناطق كشور را ضروری دانستند
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كنند؛ یك نامه جعلي در سایتي منتشر و در تكذیب   گشایي مي  اند عقده  ها که در انتخابات رد شده  بعضي: آبادي  دري نجف

 شود  آن نیز تعلل مي

ها امنیت كاندیداها را تا روز   قطعاً دستگاه قضایي، نیروي انتظامي، بسیج و سایر ارگان: كشور گفتدادستان كل 

 .كنند  انتخابات تأمین مي

صبح امروز در نشستي مطبوعاتي " آبادي  قربانعلي دري نجف"، (ایلنا ) به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ایران 

ها و استكبار جهاني و دفاع از   ري بیشتر جهان اسالم در برابر صهیونیستامیدوارم كه هفته وحدت، هفته همفك: گفت

 .امت اسالمي و اقتدار و عزت آن باشد

این یك استراتژي : وي با اشاره به اعالم سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي از سوي مقام معظم رهبري افزود

ها بتوانند هم زمینه پیشرفت و   شركت در صحنهراهبردي براي جمهوري اسالمي ایران است كه ملت ایران براي 

 .سربلندي خود را فراهم كنند و هم از هویت اسالمي خود دفاع و از قشرهاي بیگانگان با قدرت و سربلندي بایستند

: جمهوري را مصداق روشن همبستگي ملي عنوان و تصریح كرد  دادستان كل كشور انتخابات نهمین دوره ریاست

ساله ما انتخابات برگزار   دهنده مشاركت عمومي است و خوشبختانه پس از پیروزي انقالب تاكنون، همه  انتخابات، نشان

 .جمهوري در سال جاري هم، مسأله مقدس و حساسي است  كردیم و نهمین دوره انتخابات ریاست

ایران و لزوم مشاركت  اي كشورمان و مصالح عمومي ملت  آبادي در ادامه با اشاره حساسیت پرونده هسته  دري نجف

حضور مردم در صحنه انتخابات، یك وظیفه انقالبي و تكلیف اسالمي است : جمهوري گفت  عمومي در انتخابات ریاست

هاي رأي، وفاداري خود را به انقالب و رهبري نظام نشان دهیم و اثبات كنیم   تا با حضور گسترده خود در پاي صندوق

 .ت كه بیگانگان براي تعیین سرنوشت ما دخالت كنند و تبلیغات سوء راه بیاندازندكه در صحنه هستیم و نیازي نیس

المللي را براي قوه مجریه جمهوري   دادستان كل كشور با بیان اینكه ملت ایران در این انتخابات، یك شخصیت بین

ترین فرد، فردي را   ب شایستهباید تالش شود با حضور گسترده مردم و انتخا: گزینند یادآور شد  اسالمي ایران برمي

المللي یك شخصیت شناخته   انتخاب كنیم كه وفادار به جمهوري اسالمي باشد؛ توان الزم اجرایي داشته باشد؛ از نظر بین

 .شده باشد و پاسدار خون شهدا باشد

و چه كاندیداها و چه  حرمت كاندیداها یك وظیفه است؛ باید حیثیت و اعتبار كاندیداها حفظ شود: وي ابراز عقیده كرد

 .طرفداران آنها هم حیثیت نظام، كشور و ملت را حفظ كنند و از تبلیغات ناروا و خالف، پرهیز كنند

عنوان یك مسؤول قضایي انتظار دارم   مبادا كاندیداها به اختالفات قومي دامن بزنند؛ من به: آبادي هشدار داد  دري نجف

هاي خالف   شان غیر قانوني نباشد از وعده  اساسي و مقررات عمل كنند؛ تبلیغاتكه همه كاندیداها در چارچوب قانون 

 .پرهیز كنند

هاي خالف قرار بگیرند؛ ملت ما پیرو امام و   مردم ما بیدار و هشیارتر از این هستند كه تحت تأثیر وعده: وي افزود

 .ت داردرهبري است و سربلندي نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران براي آنها اهمی

: هاي انتخاباتي از سوي دستگاه قضایي گفت  دادستان كل كشور در پاسخ به سؤالي در خصوص تأمین امنیت نشست

ربط، امنیت كاندیداها را تا روز انتخابات در حد   هاي ذي  قطعاً دستگاه قضایي، نیروي انتظامي، بسیج و سایر ارگان

 .شان تأمین خواهند كرد  وسع

توانند شكایت كنند و مراجع   شكني شود و شخصیت كاندیداها مورد افتراق قرار گیرد، مي  گر حرمتا: وي ادامه داد

 .گیري خواهند كرد  قضایي پي
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امنیت ملي و اجتماعي و وحدت : آبادي با بیان اینكه رقابت سالم، آري؛ تحقیر و اهانت، هرگز؛ تصریح كرد  نجف   دري

ضعیف وحدت ملي، هرگز؛ كسي كه قصد دارد دومین شخصیت كشور شود، باید افكني و ت  ملي، آري؛ شكاف و تفرقه

 .داراي اخالق سیاسي باشد

وي در پایان ابراز امیدواري كرد كه انتخابات موفق و سربلندي داشته باشیم و مردم با حضور آگاهانه براي برنامه 

 .نا امیدي آمریكا و رژیم اسرائیل شوندهاي بزرگي بردارند و موجب   ساله، قدم 50انداز   آینده و تحقق چشم

 

اند و جلساتي در   تأثیر نبوده  تردید، عوامل خارجي در تحریك ماجراي خوزستان بي  بي: دادستان كل كشور اعالم كرد

 .هاي اطالعاتي باید بیشتر در این زمینه تالش كنند  اند كه دستگاه  خارج از كشور داشته

 

صبح امروز در نشستي مطبوعاتي با " آبادي  قربانعلي دري نجف"، (ایلنا ) كار ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاري 

هاي بیگانه كه بیشتر   حوادث اخیر خوزستان، بسیار تلخ بود و بعضي رسانه: ابراز تأسف از حوادث اخیر اهواز، گفت

اند   كنند و در انتخابات رد شده  گشایي مي  ها هم كه عقده  ها هستند، به این مسأله دامن زدند و بعضي  ابراز دست انگلیسي

 .زنند باید به مردم استان خوزستان بیشتر توجه كرد  به این اختالفات دامن مي

امیدوارم كه : شود، گفت  وي با ابراز تأسف از اینكه یك نامه جعلي در سایتي منتشر و در تكذیب این نامه نیز تعلل مي

 .ي كنندگیر  سرعت پي  ربط به  دستگاه ذي

گزار و پایبند   دادستان كل كشور با بیان اینكه مردم شریف استان خوزستان و مردم عرب منطقه، بسیار فداكار، خدمت

با وفور ورود اسلحه از طریق مرزهاي : به والیت و نظام جمهوري اسالمي ایران بوده هستند و خواهند بود، گفت

كنند تا به تبلیغات سوء دامن بزنند اما ملت ایران همگي   اي را ایجاد مي  تنهعراق و تركیه به كشور پیدا بود كه احیاناً ف

 .یك هویت دارند و ایران، خانه بزرگ همه ماست

 .مردم خوزستان و عشایر عرب و شیوخ منطقه، بدون تردید وفادارترین مردم هستند: وي تأكید كرد

امیدوارم كه با : گیر این قضیه هستند، گفت  عات هر دو پيآبادي با اعالم اینكه قوه قضائیه و وزارت اطال  دري نجف

قدر   ها را فراهم كنیم؛ اصل ماجرا آن  گونه آشوب  سازي این  تنویر افكار عمومي بتوانیم گامي مثبت برداریم و زمینه خنثي

شدن   خاطر نزدیك  ا بهنمایي كنند چرا كه حساسیت آنه  هاي بیگانه مثل شبكه الجزیره قطر بزرگ  بزرگ نیست كه رسانه

 .به زمان انتخابات است

 50مسأله چهار محال و بختیاري مسأله خاصي نبوده و تنها : وي همچنین با اشاره به مسأله چهارمحال و بختیاري گفت

اید به ها تیتر شود و افراد و مسؤوالن نب  اند و این امر، مسأله خاصي نیست كه در روزنامه  نفر با استاندار مالقات كرده

 .برخي مسائل دامن بزنند

 

با حضور در كنگره بانكوك، : آبادي همچنین در مورد حضور هیأت ایراني در كنگره جهاني بانكوك گفت  دري نجف

 .كنیم  تجارب خودمان را در دستگاه قضایي به دیگران منتقل مي

كنگره یازدهم : كنگره بانكوك گفتقضاییه در   وي با اشاره به حضور نمایندگاني از وزارت امور خارجه و قوه

فروردین تا شش اردیبهشت به مدت هشت روز در بانكوك، پایتخت تایلند برگزار  80متحد در این ایام از   ملل  سازمان

 .شود  مي

بار برگزار شده است و امسال نیز در بانكوك   تشكیل شد و هر پنج سال یك 5110اولین كنگره از سال : وي افزود

ها كارشناس، كار خود را   شود و هر كمیسیون با ده  شود كه شش كمیسیون كاري در كنار كنگره برگزار مي  برگزار مي
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المللي براي   دهد كه نتیجه این كنگره در روز آخر بصورت قطعنامه و بیانیه نهایي و در قالب مقررات بین  ادامه مي

 .گیرد  كار كشورهاي مختلف قرار مي شود و به عنوان دستورالعمل، در دستور  كشورها ارسال مي

قضاییه در   بنده در سخنراني خود در كمیسیون اصلي، گزارشي از عملكرد جمهوري اسالمي ایران و قوه: وي گفت

زدایي، احیاي حقوق عامه و شهروندي، احیاي دادسرا و شوراهاي حل اختالف و مجموعه   زدایي و جرم  زمینه زندان

 .هاي آینده ارائه خواهم كرد  پنج سال صورت گرفته و نیز برنامه سال كارهایي كه در طول این

تجارب خودمان را در : آبادي با بیان اینكه جمهوري اسالمي ایران نقاط قوت زیادي دارد، اظهار داشت  دري نجف

 .كنیم و از تجارب خوب آنها استفاده خواهیم كرد  هاي قضایي به دیگران منتقل مي  دستگاه
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 5882فروردین   58خبرگزاری جمهوری اسالمی، ایرنا، یكشنبه 

 عوامل برون مرزي در اغتشاشات خوزستان دخیل بوده است: وزیر كشور

 

خواند و گفت كه عوامل " توطئه " وزیر كشور حوادث چند روز اخیر در خوزستان را " الري  عبدالواحد موسوي "

 .است برون مرزي در آن دخیل بوده

به گزارش خبرنگار سیاسي ایرنا، وزیر كشور روز یكشنبه در حاشیه همایش سراسري فرمانداران در تهران، در جمع 

 .نامه یك حركت تخریبي است كه ریشه در بیرون مرزها دارد جعل: خبرنگاران تصریح كرد

هایي در  شب موجب ناآرامي مشاور رییس جمهوري ، جمعه" محمدعلي ابطحي " انتشار یك نامه جعلي منسوب به 

 .نشین اهواز مركز استان خوزستان شد برخي مناطق عرب

 :اي را تكذیب و آورده است نامه ابطحي در پایگاه اینترنتي خود نگارش چنین

شود كه تصمیمي این چنیني حتي اگر به تایید نیز رسیده باشد ، در ایران قابل اجرا  هر كس آن را بخواند متوجه مي

 .نیست

برخوردي كه : ام كه دستوري براي تغییر وزیر كشور گفت  من هیچگاه چنین اختیاري نداشته: ي افزوده استو

 .بیني شده كشید هاي پیش خوشبختانه جریانات فعال استان خوزستان با این مساله داشتند خط بطالني بر برنامه

توانند بین مردم عرب زبان  وزیع این نامه ميكنندگان این نامه تصور كردند با ت جعل: موسوي الري خاطرنشان كرد

 .خوزستان با نیروهاي فعال فاصله ایجاد كرده و باعث انشقاق شوند

گیري مردمي و سیاسي و اجتماعي استان وحدت نظر به وجود آمده كه با این  درتمام سطوح تصمیم:وي اظهار داشت 

 .توطئه اخالل گرانه برخورد فرهنگي و صحیح صورت گیرد

چه كساني كه عرب زبان و چه كساني كه فارس زبان بوده و كساني كه در مسند كار اجرایي : ر كشور تاكید كردوزی

 .اند هستند، متوجه این واقعیت شده و با آن برخورد كرده

ویژه خواهران و  با فضاي خوبي كه به وجود آمده یك بار دیگر مردم ما به: موسوي الري اضافه كرد

ها كارساز نیست  دادند كه این توطئه سال دفاع را با بزرگواري پشت سر گذاشتند، نشان ١  كه حماسه  خوزستاني برادران

 .گیرند و دشمنان درس خوبي از این همبستگي مي

نفر بیشتر  ٦۱۱  آنها به  از نوجوانان و جوانان احساسي كه رقم جعلي تعدادي در لحظات اولیه توزیع این نامه:وي گفت

اماتي كردند كه ناخوشایند بود اما بعد از روز جمعه همه عناصر تاثیرگذار روي این مساله تاكید داشتند كه رسید اقد نمي

 .این اقدام توطئه بوده و باید با آن برخورد شود

اي كه سرگرم توزیع این  ها و عوامل اصلي پشت صحنه شناسایي شوند عده براي اینكه ریشه: وزیر كشور افزود 

اند كه تعدادي از آنها آزاد شده و بقیه تا روشن  هاي اطالعاتي و انتظامي بازداشت شده اند توسط دستگاه هها بود شبنامه

 .شدن موضوع در بازداشت خواهند بود

اعتقاد من براین است كه مردم ما با هر زبان و : هاي انتخاباتي گفت  ها در رقابت وي در خصوص طرح مساله قومیت

 .ك اصل وآن صیانت از مرزهاي ایران و ایراني بودن تكیه دارندلهجه و هر مذهبي روي ی

ها استفاده كنند ،  وكنار به این امید كه بتوانند از عناوین قومیت هایي كه در گوشه حركت: الري تصریح كرد موسوي

 .صورت گرفته ، رنگ آنچناني ندارد
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حت در این است كه تا برگزاري انتخابات سردار مصل: وزیر كشور درباره انتخاب فرمانده جدید نیروي انتظامي گفت 

كرد و همه فرماندهان نواحي و مناطق نیز با او  عبداللهي كه در گذشته نیز به عنوان جانشین فرمانده نیرو كار مي

 .كنند مسوولیت را بر عهده داشته باشند همكاري مي

 

 .اند كه در این زمینه نیز مشكلي نخواهیم داشت ذیرفتهرا پ رهبري نیز استعفاي آقاي قالیباف مقام معظم: وي اظهار داشت
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 روزنامه اقبال،

 یابي حوادث اخیر خوزستان تأكید روحاني بر ریشه

 

حسن روحاني دبیر شوراي عالي امنیت نیز دیروز پس از نشست غیرعلني در جمع خبرنگاران ملي بروز حوادثي 

 .اي و عمیق دانست داد آن هم پس از یك نامه جعلي را نیازمند بررسي و مطالعات ریشهنظیر آنچه در خوزستان روي 

كند تا عوامل  ها دراین مسأله نقشي داشتند كه وزارت اطالعات مسائل را دنبال مي البته برخي افراد و گروه: وي افزود

 .تحریك شناسایي شوند

سأله نشان داد كه ما باید سطح اطالعات و هوشیاري مردم را اساس كاریك نامه جعلي بود، این م: روحاني اظهارداشت

 .ها را نیز از بین ببریم باالببریم و درعین حال این زمینه

ها و مطالبات مردم خوزستان،  نیازمندي. این مسأله باعث شد كه روي این موضوع بیشتر مطالعه شود: روحاني افزود

 .ختالفات قومي نداردمطالبات شهروندي است و ربطي به هیچ قومیت وا

 .دبیر شوراي عالي امنیت ملي تأكید كرد كه باید به مطالبات مردم با همبستگي ملي پاسخ داد

هاي وزارت  یكي از مأموریت: وي درجواب به سووالي درمورد شناسایي جاعل نامه منتشر شده درخوزستان گفت

 .ایي كندكننده، طراح و انتشاردهنده را شناس اطالعات این است كه جعل

كنید یك مقام دولتي كه در مسائل كردستان نقش  آیا فكر نمي: یكي از خبرنگاران از دبیر شوراي عالي امنیت ملي پرسید

 آفریني كرده است، در ماجراي خوزستان نیز دست داشت؟

ا در برابر مسأله دوم این است كه پاسخ اصلي ر. وزارت اطالعات باید عامل اصلي را كشف كند: روحاني پاسخ داد

مردم خوزستان به خوبي در صحنه حضور پیداكردند و از منافع خود دفاع كردند و . این تحریكات باید خود مردم بدهند

 .ها ایستادند در برابر تحریك

 .وي احتمال داد كه یك راهپیمایي بزرگ در سطح مردم خوزستان درهمین زمینه برگزار شود
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 5882فروردین  51دوشنبه خبرگزاری فارس، 

 نقش كمپاني نفتي شل در حادثه خوزستان بررسي خواهد شد

نایب رئیس كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس از بررسي نقش احتمالي شركت صهیونیستي شل در حوادث 

 .استان خوزستان خبر داد

اي را با  گذاریهاي بسیاري را در استان خوزستان داشته و ارتباط گسترده شركت نفتي شل در سالهاي اخیر سرمایه

 . مراكز اجتماعي و سیاسي استان برقرار كرده است

محمود محمدي نماینده مردم آباده در گفتگو با خبرگزاري فارس در مورد شركت داشتن كمپاني نفت شل در اختالفات 

هاي مختلف بررسي خواهد  افتاده در جلسه كمیسیون امنیت ملي از جنبه  حادثه اتفاق: خوزستان اظهار داشت قومیتي

 . شد

هاي مختلفي است كه در آستانه برگزاري و انتخابات نهم  وي با بیان اینكه آنچه در شرایط كنوني حائز اهمیت است فتنه

بدین منظور الزمست : نیت در كشور طراحي شده است، افزودریاست جمهوري توسط بیگانگان و مخالفان ثبات و ام

 . نسبت به این مسائل آگاهي كامل داشته باشند  همه مردم به خصوص اقوام

هاي انتخاباتي زماني براي ثبات و امنیت ملي مفید است كه به كمترین احساسات و  وعده: وي در ادامه تصریح كرد

 . ي با هدف جلب آراء آنها پرداخته شودهاي قومي فرهنگي و دین عواطف و تفاوت

كشور از طریق خشكي و  51جمهوري اسالمي ایران تنها كشور مهم استراتژیكي است كه با : محمدي در ادامه گفت

اي در جهت ترغیب اهداف و  دریا ارتباط دارد به همین دلیل طبیعي است كه برخي كشورهاي همسایه و حتي فرامنطقه

 .مرزنشینان بپردازندمنافع خود به تحریك 

نایب رئیس كمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس با اشاره به بررسي این موضوع در كمیسیون امنیت ملي و 

 .هاي مختلف بررسي خواهد شد حادثه خوزستان در كمیسیون از جنبه: سیاست خارجي گفت
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 ایرنا 5882 اردیبهشت  1دوشنبه گویا نیوز به نقل از ایرنا، 

 نفر از دستگیرشدگان حوادث اخیر اهواز صادرشده است ۴۷۲  تاكنون حكم آزادي : دادستان انقالب اهواز

نفر از دستگیر شدگان حوادث اخیر اهواز صادرشده  ٦۷۴  تاكنون حكم آزادي : دادستان عمومي و انقالب اهواز گفت

 .است

هاي قومي در برخي مناطق  ازآغاز ناآرامي: دوشنبه درگفت و گو با خبرنگارایرنا اظهارداشت" ایرج امیرخاني"

 .پرونده دراین دادستاني تشكیل شده است ۴۴۷  نشین اهواز تاكنون  عرب

 .ها آزاد شدند نفر از دستگیرشدگان این ناآرامي ٣٦  یكشنبه شب نیز : وي گفت

 .برند تن از دستگیرشدگان وقایع اخیر اهواز در بازداشت به سر مي ٨۷٣  هم اكنون :وي افزود

با كارهاي اطالعاتي، تحقیقاتي و عملیاتي كه از طریق معاونت اطالعات انتظامي : وي درباره وضعیت این افراد گفت

 .ها دردست بررسي است و اداره كل اطالعات در حال انجام است رسیدگي به جرایم این پرونده

افرادي بازداشتي كساني هستند كه درحین ارتكاب جرم در حال اغتشاش و آسیب رساندن به اموال : خاني متذكر شدامیر

 .اند عمومي دستگیر شده

وي همچنین ابرازامیدواري كرد بازداشت اعضاي یك باند خرابكاري پنج نفره دراهواز كه اواخر هفته گذشته صورت 

 .ن تحركات منجر شودگرفت به شناسایي عوامل پشت صحنه ای

 .تحقیق از این باند توسط اداره كل اطالعات خوزستان ادامه دارد: دادستان عمومي و انقالب اهواز گفت
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 5001آپریل  51منتشر شده در خبرگزاری های فارسی زبان خارج از کشور، 
 

 حوادث اهوازنامه جاسم شدید زاده التمیمی نماینده اهواز در مجلس به خاتمی درباره 
 

 جناب سید محمد خاتمي 
 ریاست محترم جمهور 

 سالماً علیكم
 

نویسم هفتمین روزي است كه مردم به ستوه آمده عرب اهواز به اعتراضات  امروز كه این نامه را خطاب به شما مي
تأسف آور و نگران كننده دهند و اینحانب با قلبي آكنده از اندوه و چشماني غم بار اخبار  مسالمت آمیز خود ادامه مي

 .كنم برخورد خشونت بار نیروهاي انتظامي و در نتیجه كشته و زخمي شدن شماري از شهروندان اهوازي را دنبال مي
 

براستي چه عواملي سبب شد كه این مردم شریف و صبور به یك باره فریادي از اعماق وجود سربرآورند و این فریاد 
یع و به سرعت نور سراسر ایران و جهان را دربرگیرد، بطوري كه تمام ناظران بطور هماهنگ و در جغرافیاي وس

سیاسي داخلي و خارجي مات و مبهوت در پي یافتن پاسخ ، پرونده تاریخي مردم غیور عرب را از آرشیو غبار گرفته 
ر دیگر در جایگاه شایسته آنان ها و اسناد موات خارج ساخته اند تا شاید بتوانند این فراموش شدگان تاریخ را با كتابخانه
 .بنشانند

 

هاي  مردمي كه سالیان متمادي و درازي را در فقر و محرومیت بسر بردند و مردمي كه مستأصل از اجراي سیاست
شوونیستي و نژادپرستانه شاهنشاهي با امید از بین رفتن رفتارهاي رضاخاني در مصادره اراضي ، تحقیر اعراب ، 

ز دسترسي به ابتدائي ترین امكانات رفاهي ، آموزشي و بهداشتي و به حاشیه راندن آنان به ستوه محروم ساختن آنان ا
 .آمده فعاالنه در تكوین انقالب اسالمي شركت كردند

 

ها هزار كشته و زخمي در دفاع از  صدام حسین دست رد زدند و ده« تحریر االحواز» آري مردمي كه به شعارهاي 
هزار نفر در شهرك  ٨١بیش از )یم نمودند، رنج غربت را كه بعضاً تاكنون ادامه دارد تمامیت ارضي كشور تقد

هاي آنها ، سكونت  شهیدبهشتي مشهد به علت عدم پاكسازي زمینهاي آنها از مین و استقرار نیروهاي نظامي در زمین
 .دارند

 

سال زندگي  ٦۱و كرج به مدت بیش از  همچنین نباید آوارگان دیگر كه در شهرهاي اصفهان، شیراز، بوشهر ، تهران
باز هم بگویم مردمي كه هر روز تحت عنوان طرحهاي ملي زمینهاي آنها را (. گذرانند نادیده گرفت غریبانه اي را مي

شود، تمام اطالعات را شما دارید اما براي  خریداري و بعضاً بدون پرداخت وجه از آنها گرفته مي« ثمن بخس»به 
 .كنم ها را یادآوري ميتذكر بخشي از آن

 
جفیر » هزار هكتار طرح كشاورزي ایثارگران در منطقه  ٤۷هزار هكتار طرح توسعه نیشكر ، بیش از  ٨٦۱بیش از 

هزار هكتار طرح اسكان اهالي متدین شمال و شمال شرقي  ٢هزار هكتار تحت عنوان شیالت بیش از  ٦١، بیش از « 
رستان شوش ، با استناد به مكاتبه و درخواست بزرگان یكي از نهادها با استان خوزستان در نوار مرزي شمال شه

 .توسعه نیشكر« شیرین شهر » هزار نفر در شهرك  ١۱وزیر كشاورزي وقت طرح اسكان بیش از 

 
آري باز بگویم مردمي كه زمینهاي آنها به علت تصرف نیروهاي نظامي به شهر اهواز سرازیر شده بودند، مظلومانه 

شوند و منازل آنها با  شود و با صداي گوشخراش بلدوزرها از خواب وحشت زده بیدار مي به منازل آنها حمله ميشبانه 
(. تخریب مجتمع مسكوني سپیدار اهواز . ) شوند هزار نفر از آنها آواره خیابانها مي ٤شود و بیش از  خاك یكسان مي

 .ر پرسش كردیم اما پاسخي نشنیدیمدر این مورد هشدار دادیم ، تذكر دادیم ، از وزیر كشو

 

خوانده شدند، « كولي »  ٨٣٢٤مردمي كه به علت ناداني و نگاه شوونیستي مقاله نویس روزنامه اطالعات در سال 
و باز مردمي كه در . آنها اعتراض كردند اما به علت حضور دشمن در مرزهاي كشور غضب خود را فرو نشاندند

خرمشهر زبان اعتراض به شوري آب گشودند ولي پاسخ آنها را با گلوله دادند و در نتیجه هاي آبادان و  جریان ناآرامي
گیرد زماني  و این حدیث سر دراز مي. ها زخمي و صدها زنداني حاصل فریادهاي استغاثه آنان بود سه نفر كشته ، ده

نت و رنج مردم عرب خوزستان تحت كه مردم نجیب و متدین ما را در برنامه اي دیگر و در ادامه داستان طوالني مح
 !سازند به آنها تهمت اشاعه فساد اخالقي وارد مي« هاي مستهجنCDترویج » عنوان 
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و باز اعتراض كردیم ، در مجلس . یك بار دیگر فریاد اعتراض برآوردند اما پاسخ آنان رفتار خشن و سركوب بود
 . میز مردم به خروش آمده از این تهمت ناروا وجود نداشتنطق كردیم اما گویا اراده اي بر شنیدن صداي اعتراض آ

وقتي  ٨٣١٨هاي پایاني سال  آورید در نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان در ماه آقاي رئیس جمهور، آیا به یاد مي
دقیقه وقت دادید و در پاسخ گفتم ، من  ١از شما درخواست كردم در خصوص مردم شریف عرب سخن بگویم فقط 

حتي در آن . نامه یك صد سال رنج و محنت و آوارگي را در سینه دارم چگونه در پنج دقیقه آنرا خالصه نمایمرنج
جلسه عبائي كه توسط دستان كوچك دختري یتیم از شهر شادگان بافته شده بود به عالمت پیام دوستي و محبت كودكان 

ادث اخیر دو تن از قربانیان كودكان بیگناه عرب محروم عرب به رئیس جمهور كشور تقدیم كردم اما دریغا در حو
 .پاسخ پیام محبت را با گلوله آتشین به سینه كوچك خود دریافت كردند

 
جنابعالي دستور انعقاد برگزاري جلسه با روشنفكران عرب را صادر كردید ولي بیش از دو سال موضوع تحت 

ع ما زیادي باشد و اصوالً خوش خیالي ما در خصوص شاید توق. پیگیري اینجانب بود ولي تاكنون پاسخي نشنیدم
 .اصالح امور عربها توسط اصالح طلبان سرابي بیش نبوده است

 
آقاي رئیس جمهور، با توجه به تحوالت سریع و جهشي در منطقه و مشكالت ابناشته شده اقتصادي و اجتماعي داخلي، 

. كردند و هشدارها دادند ي را در این خطه پیش بیني ميسالها قبل همه دلسوزان و روشنفكران عرب خیزشهاي اجتماع
در همین راستا ما معتقد بودیم كه به علت بافت عشایري و پیچیده اعراب خوزستان و همچنین عمق و شدت محرومیتها 

جهت انتقال منطقي مطالبات بایستي در پي تشكیل نهادهاي مدني در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي باشد تا 
 .توانیم این خیزشها را با رفتارهاي دموكراتیك و مسالمت آمیز در مجراي صحیح و به سود منافع مردم هدایت نمائیمب

 

احزاب جهت حزب وفاق اسالمي كه پایگاه  ٨۱در همین رابطه پنج سال پیش تقاضاي مجوز فعالیت از كمیسیون ماده 
تاكنون مجوز صادر نشده است و با نگاه امنیتي به مسائل خوزستان باشد ، ارائه كردیم اما  اجتماعي وسیعي را دارا مي

تقاضاي روزنامه به زبان عربي كردیم ، مخالفت . در مركز نهادینه شده پیش بیني ما عدم صدور مجوز حزب است
 علیرغم همه این هشدارها و تالشهاي دلسوزانه روشنفكران عرب ، نه فقط. نمودیم ، مخالفت شد NGOتقاضاي. شد

هیچ گشایشي صورت نگرفت، بلكه همواره متهم شدیم و باز هم متهم شدیم ، گویا بایستي همواره متهم باقي بمانیم و 
غلیان اجتماعي و سیاسي ناشي از محرومیتها مانند همیشه به نخبگان این مردم یا ایادي اجنبي امریكا و اسرائیل نسبت 

 .داده شود

 
ار زندانیان عرب در خوزستان بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است ؟ آیا دانید آم آقاي رئیس جمهور، آیا مي

دانید بیشترین آمار  ؟ آیا مي.درصد كل جمعیت خوزستان است ٨١دانید امار معتادین به مواد مخدر بیش از  مي
با درگیري و هاي كشور در خوزستان است و جالب اینكه به بركت تدبیر مسؤولین استان چند ماه پیش  دستفروشي

خشونت همه دست فروشها را جمع كردند و منبع ارتزاق این پا برهنگان قطع و در نتیجه بخشي از آنها براي امرار 
آیا مبدانید چه حجمي از گزارشات كذب روزانه توسط رقیبان محلي در . معاش به كارهاي خالف روي آوردند

 شود؟ واز به مركز ارسال ميخصوص فعالیت فعاالن سیاسي و فرهنگي و شوراي شهر اه

 

« وفاق اسالمي » آیا از خود سؤال كرده اید كه چرا مردم شریف اهواز به انتخابات شوراها به لیست پیشنهادي حزب 
كه همگي عرب بودند، رأي دادند ؟ و اصوالً فشارهاي سنگیني كه منتخبین مردم در شوراي شهر اهواز متحمل شده 

دستگاه اجرائي بوده است؟ برابر اعتراف همه مورخین اعراب از حافظه بسیار باالئي اند از ناحیه چه كساني در 
باشند و حافظه مردم عرب خوزستان مملو از بي مهریها و برخوردهاي یك  برخوردار هستند و در عین حال صبور مي

 .سویه است

 
ویسندگان و مورخان ناسیونالیست آقاي رئیس جمهور ، سیاست شوونیستي رضاخان با بهره گیري از روشنفكران و ن

همچون محمود افشار، پورداود، آخوندزاده ، میرزا فتحعلیخان كرماني و زرین كوب با ترویج سیاست « فارس گرا»
هاله اي از ابهام قومي  یكسان سازي فرهنگي و با شعار یك ملت یك زبان و یك نژاد شاید در برهه اي از زمان توانست

ها  ملل سرافراز ایران ، ترك، كرد، بلوچ ، تركمن ، لر و عرب علي رغم همه فشارها و تنگنارا ایجاد كنند و لكن 
 .توانستند شجاعانه و مردانه از هویت فرهنگي و تاریخي خود و در عین حال از تمامیت ارضي كشور دفاع كنند

 
سبقت را از همه ایرانیان  در حالیكه مردم شریف عرب خوزستان گوي ٨٣۷٢آقاي رئیس جمهور، پس از دوم خرداد 

درصد آراء به جنابعالي فریاد نهفته آزادیخواهي و عدالت  ١٣در رأي به اصالحات ربودند و با اختصاص بیش از 
جوئي و رفع تبعیض را سر دادند و خشنود از اینكه توانستند برگ زریني در حافظه تاریخي ایرانیان در جهت نیل به 

درو كردن محصول خود بودند اما دریغا بار دیگر خواب یك صد ساله دموكراسي دموكراسي ثبت نمایند، منتظر 
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خواهي عربها رؤیاي آشفته اي از آب درآمد و با كمال تأسف با نفوذ برخي از عناصر كج اندیش و ناسیونالیست فارس 
 .گر سازماندهي گشتگرا به مراكز پژوهشي و تصمیم ساز، نگاه بدبینانه و امنیتي به این مردم شریف به شكلي دی

 
آقاي رئیس جمهور، شعار جامعه مدني ، تكثر گرائي ، جامعه چندصدائي، مردم ساالري و احترام به حقوق قومیتهاي 

آیا همه آنچه را در سطور فوق . ایراني از جمله مواد خام تبلیغات انتخاباتي دو دوره ریاست جمهوري حضرتعالي بود
گنجد، نتیجه چه  اي این مردم كه احتیاج به نوشتن مثنوي دارد و در این نامه نمياشاره شد و جملگي رنجها و محنته

طرفه آنكه بیشتر موارد ذكر شده در زمان والیت اول و دوم ریاست جمهوري حضرتعالي . تواند باشد چیزي مي
 .صورت گرفته است

 
زمان باقي است در جهت كم كردن كنم تا  آقاي رئیس جمهور در پایان به شما و همه دست اندركاران توصیه مي

هاي چركین مردم  توانید انجام دهید تا شاید زخم با قومیتهاي سرافراز ایراني هر آنچه كه مي« دیوار بي اعتمادي»
در این میان نخستین گام در خصوص حادثه اهواز آزادي هرچه سریعتر زندانیان خصوصاً كودكان ، . عرب التیام یابد

 .باشد و فرهنگي تشكلهاي قانوني ولي غیر رسمي مي زنان و فعاالن سیاسي

 

هاي آنها جهت تشیع جنازه و برگزاري مراسم معمول  دوم ، تحویل هر چه سریعتر اجساد قربانیان این حادثه به خانواده
كه قابل توضیح این. سوم ، جبران خسارت افراد بیگناه كه در شكل گیري این حوادث هیچ گونه نقش نداشتند. سوگواري

اكثریت قریب به اتفاق آمارها و موارد ذكر شده فوق را در مدت حضور در مجلس شوراي اسالمي دوره ششم بطور 
 . گردد تفصیلي در قالب نطق قبل از دستور، سؤال و تذكر ذكر نموده ام كه جهت اطالع به پیوست ارسال مي

 
 جاسم شدید زاده التمیمي 

 اهواز و دبیركل حزب وفاق اسالمي نماینده دوره ششم مجلس شوراي اسالمي
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 5882اردیبهشت  52سایت مجلس شورای اسالمی، چهارشنبه 

 متن كامل نطق پیش از دستور عبدهللا كعبي نماینده مردم آبادان درباره علل وقایع اخیر

خود خواستار توجه مجلس و دولت به   عبدهللا كعبي نماینده مردم آبادان در نطق خود با تشریح مشكالت حوزه انتخابیه

 :باشد متن كامل نطق كعبي به شرح زیر مي. این منطقه شد

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 اي به درخشید و ماه مجلس شد  ستاره

 دل رمیده ما را انیس و مونس شد

 نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت 

 به غمزه مساله آموز صد مدرس شد

 

الد حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي و فرزند گرامیش امام صادق بنیانگذار مذهب جعفري فرارسیدن سالروز می

و همچنین هفته وحدت را به مسلمین جهان به ویژه ملت بزرگوار ایران و مقام معظم رهبري تبریك و تهنیت ( ع)

اقوام خوزستاني كه با  دانم از راهپیمایي وحدت آفرین و همبستگي و همدلي در مطلع سخن الزم مي. نمایم عرض مي

 حضور هزاران شهروند عرب و فارس در اهواز برگزار گردد تشكر و قدرداني نمایم،

در این مراسم اقشار مختلف به ویژه سران طوایف و عشایر عرب خوزستاني به لزوم انسجام اقوام مختلف و وحدت 

ات شوم بدخواهان نظام بود كه به زعم خود ملي و مشاركت عمومي تاكید كردند این حضور و حماسه خط بطالني برنی

خواستند با توسل به جعل، دروغ، شیطنت و دو بهم زني آرامش را در خوزستان مخدوش و قوم اصیل، عریق و  مي

ورزند بشورانند غافل از اینكه مجاهدت  هوشمند عرب آن سامان را كه همیشه به مذهب، ملیت و میهن خود افتخار مي

ها، مبارزات آنان در عصر مشروطیت، همراهي و همگاني با انقالب  ر جنگ با انگلیسيقوم عرب خوزستان د

تر از همه نقش كم نظیر آنان در دفاع مقدس و تقدیم هزاران شهید براي دفاع از میهن اسالمي  شكوهمند اسالمي و مهم

هایي در این راستا  ان نمونهحكایت از عشق و علقه زائد الوصف و همیشگي آنان به موطن و مذهب خود دارد كه بی

 .طلبد مجال وسیعتري مي

 

بار بوده است كه باختصار به چند نكته  هاي اخیر خوزستان تاسف برانگیز و خسارت ها و ناآرامي با این همه، درگیري

 :كنم پیرامون آن اشاره مي

 

و نهاد منتسب به آن به نحوي روشن  انتشار و توزیع یك نامه كه جعلي بودن آن از مفاد، تاریخ صدور، ابالغ كننده -5

پذیري مردم  توانست دست مایه یك شورش عمومي گردد و این متاسفانه حكایت از ظرفیت باالي تحریك بود نباید مي

 .تري را در پي داشته باشد شناسي نگردد و ممكن است حوادث بزرگ منطقه دارد كه اگر بنحوي تحلیل و آسیب

 

عدالتي و بیكاري در همه جا مزموم و مردود است و باید براي رفع آنها چاره  بعیض، بيگرچه پدیده شوم، فقر، ت -5
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اندیشید ولي براي مردم استاني كه بر انباني از ثروت سرشار خداددادي از جمله نفت و گاز، پتروشیمي، فوالد، آب و 

ست و این نكته مهم نباید در تحلیل تر و تحمل آن بغایت دشوار و توجیه ناپذیر ا گذرانند بسي سخت غیره زندگي مي

 .موضوع مغفول باشد

 

امروز استاني كه از هشتاد درصد نفت و گاز و سي درصد آب روان كشور، چندین سد و صدها هزار هكتار زمین  -8

ها و موسسات تولیدي و صنعتي برخودار است مردم آن در  شماري از شركت حاصلخیز، دریا و بنادر فعال و تعداد بي

جوانان آنان با عفریت بیكاري مواجه و بلكه از نیازهاي اولیه بشر از جمله آب شرب . سوزند فقر و بیكاري مي آتش

اند و حدیت عقب ماندگي زمخت استان بارها روایت شده است ولي متاسفانه كمتر گوش شنوایي یافت  بهره سالم بي

 .گردید

ي مرزها ندارند و به سرزمین آباء و اجدادي خود عشق و مردم خوزستان تجزیه طلب نیستند، نگاهي به آن سو -2

طلبي نیستند،  خواهي و سهم دانند و به دنبال زیاده ورزند، ثروت خوزستان را نیز متعلق به همه ملت ایران مي مهر مي

هاي  ینها سرزمین آنان را تخریب و ترافیك ماش ها، پساب رود اثر آلودگي اما اگر دود نفت و گاز به چشم آنان مي

خرند آیا حق دارند بخواهند نسیمي بر جهنم  ها عوارض دیگر را به جان مي كند و ده هاي آنجا را ویران مي سنگین جاده

 .سوزان آنان بدمد

به افالك برسد و بشنوند و برخي به دنبال انتقال آب ... غزانیه و  –شیلنگ آباد  –آیا باید فریاد العطش مردم آبادان 

 .ون براي محصوالت لوكس كشاورزي هستندهاي كار سرشاخه

ها نقطه  كنید در كنار معادن عظیم گاز و نفت هنوز شهرهاي آبادان و خرمشهر و ده شما نمایندگان ملت ایران باور مي

 .ها سوال دیگر خوزستان از نعمت گاز طبیعي برخوردار نباشند؟ و ده

 

هاي عمومي با فریاد مردم خوزستان را قومي و  ، رسانههاي سیاسي همكاران عزیزم ملت بزرگوار ایران، گروه -1

. سیاسي قلمداد نكنید و هر كس دیگري را مقصر جلوه ندهد به هنگام قتل و كشتار مردم به دنبال تسویه حساب نباشیم

را در آن بیاییم به دنبال پاسخ مطالبات حداقلي مردم باشیم، نیازهاي اولیه آنان را تامین كنیم، شرایط زندگي معمولي 

خواهم براي رفع عاجل و  مناطق فراهم آوریم و در رفاه دیگران، آنان را سهیم كنیم لذا از دولت جمهوري اسالمي مي

ها و تنگناهایي كه مردم را از جان خود سیر كرده است و با عنایت به افزایش چشمگیر درآمدهاي نفتي  فوري نارسایي

هاي مناطق  الر از حساب ذخیره ارزي برداشت و براي جبران عقب ماندگيدر سنوات اخیر حداقل مبلغ یك میلیارد د

 .پذیر استان خوزستان تخصیص دهد آسیب

ضمن تشكر و قدرداني از مواضع جناب آقاي دكتر حدادعادل ریاست محترم مجلس در حوادث اخیر از مجلس شوراي 

رآمدهاي نفتي به یك درصد براي توسعه همه اسالمي انتظار دارم با تغییر و تصمیم الیحه تخصیص دو در هزار د

تردید رضایتمندي مردم آن سامان در روشن نگه  جانبه و ایجاد امنیت پایدار در مناطق نفت خیز كشور همت گمارند بي

 .داشتن همیشگي مشعل اقتصادي كشور به غایت موثر است

 :و اما مشكالت شهر مقاوم و سرافراز آبادان

هاي فرهنگي، اجتماعي و رفاهي یكي از  بل از جنگ تحمیلي به لحاظ اقتصادي و شاخصشهرستان آبادان كه تا ق

شد، در طول مدت جنگ تمام واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي آن بین  بهترین شهرهاي كشور محسوب مي

یرغم نابودي تا صد درصد تخریب گردید و بیش از چهار هزار نفر به شهادت رسیدند، بعد از پایان جنگ عل 50

ها با تحمل مشقات فراوان و صبوري مثال زدني دوران  ساخت هاي آب و برق، فاضالب، مخابرات و سایر زیر شبكه
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لیكن تصور . سخت بازسازي را پشت سر گذاشتند هر چند بازسازي انجام گرفته نیم بند و در خور این مردم مقاوم نبود

دي و مردم آن به رفاه بیشتري دست پیدا كنند اما تصمیم غیرواقعه بینانه دولت شد با ایجاد منطقه آزاد این شهر به آبا مي

بنادر و گمركات آبادان به منطقه آزاد و سایر مراكزي كه در آنجا فعالیت اقتصادي  –ها  هتل –مبني برالحاق، فرودگاه 

یعي است كه در آن صورت مردم هویت و فقیرنشین تبدیل گردد، طب گیرد موجب شد تا آبادان به یك شهر بي صورت مي

كنند جهت امرار معاش دست به كار قاچاق بزنند كه این وضعیت در  فقیري كه در پشت قفس منطقه آزاد زندگي مي

منطقه مرزي به مصلحت نظام جمهوري اسالمي نیست و اینجانب ضمن مخالفت با الحاق تاسیسات زیربنایي شهر به 

 .دهم تصمیم نسنجیده هشدار مي منطقه آزاد نسبت به عواقب سوء این

 

پس از شروع بازسازي مدیران ارشد وقت نفت اعتقادي به بازسازي و نوسازي پاالیشگاه آبادان نداشتند ولي بر اثر  -1

فشار افكار عمومي مردم و نمایندگان این شهرستان اقدام به یك بازسازي نیم بند كردند به طوري كه تاكنون به لحاظ 

هایي كه  حاظ كیفیت و تنوع فرآورده این پاالیشگاه به وضع قبل از جنگ برنگشته و علیرغم گرفتاريكمیت و نه به ل

این پاالیشگاه فرسوده و از رده خارج شده از لحاظ زیست محیطي براي مردم این شهر بوجود آورده است مسئوالن 

پاالیشگاه از بدو تاسیس تا شروع هاي خدماتي كه  پاالیشگاه و پخش حاضر به پرداخت عوارض قانوني و سرویس

ها  داده نیستند و اكثر كارهاي پیماني واگذاري شده به پیمانكاران غیر بومي شد و در استخدام جنگ تحمیلي به شهر مي

دهند كه موجب نارضایتي شدید، در منطقه گردیده است ضمن اینكه  ها اختصاص مي  نیز بیشترین سهم را به غیر بومي

با توجه به عدم شناخت از مسایل و معضالت شهري بجا مانده از دوران دفاع مقدس و پس از آن  مدیریت غیربومي

 .اي جهت رفع معضالت نداشته و این پاالیشگاه معضلي بر معضالت شهر افزوده است نداشته لذا هیچگونه انگیزه

 

ز رودخانه كارون و به علت صدور مجوزهاي غیركاشناسي از طرف وزارت نیرو در خصوص برداشت آب ا -5

هاي آن آبادان با مشكل مصارف آب شرب و كشاورزي مواجه گردیده است یعني وزارت نیرو از مقطع  سرچشمه

متر مكعب آب در ثانیه را بدون احتساب میزان آب برداشتي  580كارون در اهواز تا خرمشهر مجوز برداشت بیش از 

هایي كه میزان نزوالت  دبي آب در مقطع اهواز در سال هاي كارون صادر كرده است در صورتیكه از سرچشمه

 .باشد متر مكعب در ثانیه مي 580تا  510آسماني وضعیت مناسبي دارد بین 

اي سوئكو میزان آب مورد نیاز شهرستان آبادان براي مصارف شرب، صنعت و  طبق گزارش شركت مشاوره

اي در  د بدین ترتیب قابل پیش بیني است كه چه فاجعهباش متر مكعب در ثانیه مي 550كشاورزي در فصل تابستان 

باشد گرچه چند سالي است كه این فاجعه آغاز شده است و بویژه اب در فصل تابستان به میزان  انتظار شهر آبادان مي

هاي  میكروموسي بر ثانیه و كاهش دبي آب نه تنها آب بهمنشیر و اروند قابل شرب نیست بلكه خسارات 2000بیش از 

 .هاي منطقه بهمنشیر وارد آورده است هاي این شهر به ویژه نخلستان زیادي به نخلستان

 

یكي از دالیلي كه باعث گردیده نهضت خصوصي سازي در اكثر كشورهاي جهان راه بیفتد رقابتي كردن  -8

باشند، متاسفانه در كشور  توانند اثرگذار بازارهاست كه در آن نه خریداران و نه فروشندگان در تعین مكانیزم قیمت نمي

سازي غالبا منجر به ایجاد بازار رقابتي  آورند و نه تنها خصوصي ما دولت مردان ما اداي خصوصي سازي را درمي
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نگردیده بلكه انحصار به صورت یك جانبه یا چند جانبه درآمده است و اگر قبال انحصارگر دولت بوده و برروند 

 .گردید هاي بازرسي و نظارت اعمال مي دستگاهها از طرف مجلس و یا سایر  قیمت

 

سازي نظارت مورد اشاره از بین رفته و بنگاه انحصارگر سود سرشاري به جیب زده و  بعد از به ظاهر خصوصي

ریزي كشور را نیز به هم ریخته است البته از اصول بدیهي اقتصاد خرد است كه  تمام معادالت اقتصادي و برنامه

هاي كنترل تعیین قیمت سقف براي كاالي  آورند و یكي از راه انحصارگران را تحت كنترل درميها  معموال دولت

همانطور كه مطلعید با خریدهایي كه در خصوص . دهند قیمت از حد تعیین شده باالتر رود تولیدي است و اجازه نمي

در دست گرفتند و با توجه به افزایش  دار محتكر انجام گرفت بازار میوه را در اواخر سال مركبات توسط چند سرمایه

ها اقدام كردند ولي همانطوري كه عرض شد این  تقاضا در اواخر اسفند و اوایل سال جاري نسبت به افزایش قیمت

دولت است كه با تعیین سقف و نظارت بر بازار از افزایش قیمت باید جلوگیري كند و لذا هیچ توجیهي برافزایش قیمت 

ربط پذیرفتني نیست در خصوص سایر بازارهاي غیررقابتي و انحصاري نیز از جمله  لین ذيمیوه از طرف مسئو

بازار خودرو همین وضعیت صادق است و جاي بسي سوال است كه اگر مافیاهاي اقتصادي در كشور شكل نگرفته 

زند و  ندگان دور ميكنندگان و فروش است چرا نظارت دولت بر تعیین سقف قیمت كاالها در جهت تامین منافع تولید

اي نصیب اینگونه  هاي باصطالح ساخت داخل است كه سودهاي بادآورده نمونه بارز این وضع قیمت گران ماشین

 .كند اند مي هاي اقتصادي كه ظاهرا خصوصي شده بنگاه

 والسالم
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 ای برای جنتی نامه

 
  (بیت العرب)مقیم مركز رئیس جمعیت عربهای خوزستان  –حسن عباسیان 

این نامه قبل از انتفاضه نوشته شده است اما پس از این رخداد در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور : توضیح
 .منتشر شد

 
 بسمه تعالی 

 العظمی جناب آقای احمد جنتی .. حضرت آیت ا
 با سالم و احترام 

 
یداهای ریاست جمهوری از دامن زدن به اختالفات و مسائل فرموده بودید كه كاند ٨٣١٣در خطبه آخرین جمعه سال 

در حقیقت حقوق قومی در حال حاضر از مسائل حاد كشور است كه اذهان اقوام ایران را به . قومی خودداری نمایند
وق آید كه مشروعیت این حق بنابراین الزم می. باشد خود مشغول نموده و بعنوان قضایای اساسی در میان آنها مطرح می

در چارچوب اسالم و قانون و با توجه به منافع ملی و خیر و صالح نظام جمهوری اسالمی ایران و شرایط و اوضاع 
تا معلوم گردد چگونه سخن گفتن از این حقوق نه تنها توسط . بین المللی، اگرچه بصورت مختصر بررسی شود

ی و انسانی و یك مسؤولیت قانونی است كه موجب هر ها بلكه توسط مسؤولین كشور نیز یك تكلیف و واجب دین كاندیدا
برای این منظور به چند آیه شریفه از قرآن كریم اشاره . شود چه بیشتر وحدت ملی و تمامیت ارضی كشور می

 .گردد می
 
ای مردم  یعنی. «یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثی و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندهللا اتقیكم» -٨
خطاب به تمام مردم روی زمین بدون توجه به نژاد، ملیت، دین ، طبقه اجتماعی، زبان ، فرهنگ ، محل سكونت و )

یعنی تمام انسانها و به عبارت دیگر تمام اقوام )ما شما را از زن و مرد آفریدیم ( غیره خواه ایرانی باشند یا غیر ایرانی
ن مانند فارس ، ترك، عرب ، ُكرد ، بلوچ ، تركمن و غیره و تمام نژادهای سیاه، سفید، و ملل جهان از جمله اقوام ایرا

یعنی تعداد مردم در آغاز )و بصورت ملل یا اقوام و قبائل در آوردیم ( اند زرد و سرخ از یك پدر و مادر آفریده شده
علت زاد ولد و تناسل و پس از گذشت زمان  ولی بعداً به -آدم و حوا -آفرینش بیشتر از دو نفر یا یك پدر و مادر نبود

تا یكدیگر را بشناسید و با ( های مختلف بوجود آمد تعداد آنها فزونی یافت و قبائل و اقوام یا ملل بسیار زیادی با فرهنگ
مت شود مگر از راه همزیستی مسال این شناسائی یا آشنائی ملل و اقوام یا قبائل با یكدیگر حاصل نمی)هم آشنا گردید 

آید مگر از راه احترام متقابل آنان به حقوق یكدیگرچه در سطح جهانی و چه در  آمیز و این همزیستی به دست نمی
یعنی پایه و اساس برتری )همانا كه گرامی ترین شما در پیشگاه خداوند با تقوا ترین شما است ( سطح داخلی یك كشور

قوا فقط شامل نماز و روزه و سایر عبادات نیست بلكه شامل رعایت و فرد و قبیله و قوم یا ملت در اسالم تقوا است و ت
اطاعت از تمام دستورات الهی و رعایت حقوق شرعی و قانونی افراد و اقوام یا ملل و اجرای عدالت و مساوات و عدم 

ب تبعیض نژادی در یك كشور اسالمی و انجام هر عمل خیر دیگری است كه موجب رضای خاطر خداوندی و تقر
 (.بندگان به ذات باریتعالی شود

 
یعنی تمام جانوران روی زمین و تمام پرندگان ، . «ما من دابة فی االرض و ال طائر یطیر بجناحه اال امم امثالكم »-٦

و « شعب » یا « جمهور» كلمه امت و جمع آن امم در عربی به معنی . امت و یا جماعتهائی هستند مانند شما انسانها
این . باشد معنی جماعت ، قوم ، ملت ، گروه ، نسل ، نژاد ، توده مردم و یا پیروان یك دین و مسلك می در فارسی به

آیه شریفه ذكر شده و جزء در چهار آیه در آیات دیگر معنی یكسان دارد و عبارت از گروه یا جماعت و  ٢٤كلمه در 
ها و  وجه اختالف و تمایز دارد و شامل انواع گروه یا قوم و ملتی است كه با گروه و جماعت و یا اقوام و ملل دیگر

شود  این وجه تمایز و اختالف موجب تعدد و كثرت اقوام یا ملل می. جماعتهای انسانی و جن و حیوان و پرندگان است
و و ل»: باشد زیرا كه خداوند فرموده است و بنابر اراده و مشیت الهی تحقق یافته است و قابل بحث و مجادله هم نمی

ای انسانها شما را بصورت یك  خواست یعنی چنانچه خداوند متعال می. ۲٣سوره نحل آیه « شاء هللا لجعلكم امة واحدة 
آورد و به عبارت دیگر ملتی با نژاد و دین و فرهنگ و تاریخ و زبان و ویژگیهای  قوم یا ملت یا امت واحد در می

یعنی انسانها را بصورت امت یا ملل و یا « طعناهم فی االرض امم و ق» ولی اراده خداوندی چنین نبود . یكسان دیگر
 .اقوام تقسیم و تجزیه نمودیم

 
كلمه امت نیز ممكن است به بخشی یا جماعتی از مجموع پیروان یك دین یا یك پیامبر كه در عبادت خود با سایر 

و من قوم موسی امة یهدون بالحق و به » . پیروان این دین یا پیامبر وجه تمایز و اختالف داشته باشد اطالق شود
این قوم . نماید و عدالت پیشه دارد ه حق هدایت و عمل مییعنی از قوم موسی ، قوم یا ملتی موجود است كه ب« یعدلون
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رود و به حساب آوردن آن به عنوان یك قوم یا امت جداگانه و مستقل از امت واحد  در حقیقت جزئی از كل به شما می
ملت آید و بنابراین یك قوم یا یك ملت ممكن است جزئی از یك قوم یا  حضرت موسی از نظر قرآن تناقض به شمار نمی

آید و بدین  دیگر باشد مانند ملت مسلمان مصر یا عراق كه جزئی از ملت یا امت واحد مسلمانان جهان به حساب می
ترتیب امت واحد مسلمان جهان بنابه عامل جغرافیائی ، زبانی ، فرهنگی، تاریخی، مذهبی و یا وجه مشترك دیگر به 

روح اسالم مطابقت دارد و به پیكر اسالم بعنوان یك واحد لطمه شود و این تقسیمات با  چندین قوم یا ملت تقسیم می
 .زند نمی

 
توان گفت كه ملت ایران جزئی از ملت واحد اسالم است و خود نیز با توجه  بنابر مفهوم امت یا ملت در قرآن كریم می

افیائی و غیره به اقوام به وجود تمایزات و اختالف درونی تاریخی و فرهنگی و دینی و مذهبی و نژادی و محدوده جغر
شود و همانطوری كه  یا ملتهائی مانند قوم یا ملت فارس، ترك، عرب ، ُكرد، تركمن، بلوچ، لر و غیره تقسیم می

زند این  انشعاب امت یا ملت مسلمان ایران و ملت ترك و ملت عرب و غیره از اسالم به امت واحد مسلمانان لطمه نمی
به استقالل و تمامیت ارضی و وحدت و یكپارچگی ملت ( اصول قانون اساسی ) ونی دارد تقسیم كه مبنای اسالمی و قان

 . سازد ایران یا ملت مادر خدشه و خللی وارد نمی
این تعریف اسالمی از ملت یا امت با تعاریف و نظریات اندیشمندانی مانند فیخته كه تنها عامل وحدت در زبان و 

» ند داشتن زمین و نژاد و زبان و عادات و فرهنگ و زندگی و احساس مشترك و یا مانچینی ایتالیائی كه عواملی مان
فرانسوی كه تنها عامل اراده و یا استالین كه عامل تاریخ ، زبان و اقتصاد و فرهنگ مشترك و یا نظریه ساطع « رنه 

 .كند می داند تطبیق الحصری كه زبان و تاریخ مشترك را پایه و اساس وجود و تعریف یك ملت می

 
در حقیقت همین كه یك وجه تمایز ناسیونالیستی یا دینی و مذهبی برای گروهی از انسانها فراهم آید، این گروه بنابر 

تواند و نباید منكر این حقیقت شود زیرا  آید و هیچ مسلمانی نمی حكم قرآن كریم یك قوم یا ملت یا امت به حساب می
چهارپایان امت گفته شود چگونه یك مسلمان بتواند به حقوق قومی گروهی از  وقتی از نظر قرآن كریم به گروهی از

 انسانها اعتراف ننماید و آنها را پایمال سازد؟

 
قرآن كریم به روشنی جامعه بشری را به قبائل و اقوام یا ملل برابر و متساوی الحقوق چه در سطح بین المللی و چه در 

رافیائی تقسیم نموده و تبعیض و استعباد و استثمار و استعمار افراد و قبائل و چارچوب داخلی یك كشور یا محدوده جغ
 .اقوام را با اشكال مختلف آن فرهنگی، سیاسی ، اقتصادی و غیره را مردود دانشته است

 
احساس ملیت یا قومیت یك حالت یا وضع و یا یك پدیده تاریخی است كه برای هر فردی از روز تولد تا مرگ حاصل 

یك انسان ممكن است ایرانی یا ترك یا عرب یا فرانسوی یا هندی یا امریكائی و غیره باشد بدون اینكه خود . شود می
 .تواند پدر یا مادر خود را انتخاب كند، این امر از عهده او خارج است بخواهد یا نخواهد، و همانطور كه آدم نمی

 
كرد است و یك عرب عرب است ولی از نظر اینكه تمام اقوام  در كشور اسالمی ایران یك ترك ، ترك است و یك ُكرد

باشند، ایرانی به   ایران دارای اراده و سرزمین و تاریخ و فرهنگ و زبان فارسی مشترك و وجوه و مشتركات دیگر می
 . آیند حساب می

فته باشد و چنانچه كشوری شود كه بر مبنای یك قوم یا یك ملت تكوین یا از نظر تاریخی هم یك دولت اسالمی یافت نمی
بخواهد به بهانه وحدت و یا به بهانه دیگری اقوام و یا ملل بوجود اورنده این دولت یا كشور مسخ و حذف نماید و 

فرهنگ و حقوق قومی آنها را نادیده بگیرد و از میان این چند قوم یا ملت فقط فرهنگ یك قوم را عمومیت داده و آنرا 
 .اید و بدعت نیز كفر است حمیل نماید این امر با اسالم منافات دارد و یك بدعت به شمار میبر كلیه اقوام تابعه ت

 
ای از اقوام تشكیل یافته  خالفت اسالمی در عهد خلفاء راشدین و بنی امیه و بنی عباس و خالفت عثمانی كه از مجموعه

دهد كه در دوران حكومت  ایران نیز نشان می تاریخ. شمرد بود، تمام حقوق اقوام از جمله فرهنگ آنها را محترم می
هخامنشیان ، جانشینان اسكندر مقدونی، اشكانیان ، ساسانیان ، اسالم ، مغوالن ، صفویه ، افشاریه و قاجاریه و به 
عبارت دیگر در تمام دوران تاریخی تا حكومت رضاخان، امارات و والیتهای ایران به صورت خودمختار یا شبه 

شد و ادیان و فرهنگ اقوام یا ملل ایران مورد احترام بود بطوریكه در عهد داریوش هخامنشی  میمستقل اداره 
در زمان حكومت . منطقه یا ایالت فدرال و خودمختار داشت ٣۱تا  ٦١قوم یا نژاد و حداقل  ٤۲امپراطوری ایران 

دل شد و سیاست قوم ستیزی و محو رضاخان شیوه اداری حكومت به نوع دیكتاتوری متمركز و فاشیستی ضد اسالم مب
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این سیاست به خاطر جلوگیری از نفوذ . هویتهای قومی و تحمیل فرهنگ قوم فارس بر اقوام ایران معمول گردید
 .كمونیسم و بنا به ضرورت و شرایط جهانی مخصوص آن زمان از طرف استعمار انگلیس به ایران دیكته شد

 
نگ اتكاء داشته باشد و حقوق و فرهنگ اقوام دیگر خود را نادیده و پایمال در حقیقت كشوری كه بریك قوم و یك فره

. تواند یك حكومت اسالمی را تحقق دهد و برای كشورهای جهان امروز و انقالبات اسالمی الگو ونمونه باشد كند نمی
الل چون سیاست دولت اسالمی پاكستان در آغاز استق. تواند هم ناسیونالیست و هم اسالمی باشد یك دولت نمی

ناسیونالیستی و استبداد داخلی را در پیش گرفت و فرهنگ قوم پنجاب را بر سایر اقوام تحمیل كرد مورد اعتراض 
قرار گرفت و موجبات تجزیه و استقالل « مودودی » بعضی از جریانهای فكری و اندیشمندان اسالمی پاكستان مانند 

 .ایالت بنگالدش را سبب شد

 
و به عبارت دیگر انحالل دولت مشترك ترك و عرب و تبدیل آن  ٨۲۱١ا خالفت عثمانی بعد از انقالب انحالل دولت ی

به یك دولت پان تركیسم توسط تركان جوان و اتخاذ سیاست تركسازی و محو فرهنگ و زبان عربی و استبداد و قلع و 
منظور نشر افكار ناسیونالیستی و مبارزه  های علنی و زیرزمینی به قمع و تبعید اعراب موجب تشكیل احزاب و جمعیت

علیه پان تركیسم و تأسیس یك كشور مستقل گردید و سرانجام در آغاز جنگ جهانی اول چون آزادی خواهان عرب و 
حسین ، شریف مكه بین جانبداری از متحدین مخصوصاً بریتانیا و جانبداری از دولت تركیه و متفقین مردد بودند پس 

دیگر با توجه به عامل دینی یعنی اسالم ترجیح دادند كه در صف دولت عثمانی بجنگند ولی در مقابل از مشورت با هم
از این دولت تقاضا نمودند تا از استبداد و سیاست قلع و قمع آزادیخواهان و عرب ستیزی و محو هویت و فرهنگ و 

فلسطین ، دمشق و بیروت نوعی خودمختاری زبان عربی دست بكشد و زندانیان عرب را آزاد نماید و به مناطق عربی 
و به منطقه حجاز استقالل دهد ولی دولت تركیه با تهدید و ارعاب به درخواست آنان جواب ّرد داد و عالوه بر این، 

از اینرو آزادیخواهان عرب عامل اسالم را نادیده گرفته و با وجودیكه در نتیجه مكاتبات . زندانیان عرب را اعدام كرد
 ٨۲٨٢پیكو منعقد در سال  -شریف مكه با ماكماهون نماینده تام االختیار بریتانیا در قاهره از مفاد معاهده سایكسحسین 

و سیاست استعماری متحدین و تقسیم مناطق نفوذ بین فرانسه و انگلیس بعد از پیروزی در جنگ اطالع یافته بودند، در 
را علیه امپراطوری عثمانی آغاز نمودند زیرا كه بریتانیا قول و  صف متحدین قرار گرفته و انقالب و قیام بزرگ خود

قرار امتیازاتی را به آنان داده بود و بدین ترتیب بعد از پایان جنگ و شكست تركیه ، سرزمین حجاز ، نجد و یمن به 
برخالف مورد تركها استقالل رسید و سرزمینهای سوریه ، لبنان، اردن و فلسطین اگرچه به استقالل كامل نرسیدند ولی 

حداقل به قومیت و زبان و هویت عربی خود دست یافتند و در اداره امور داخلی با استعمارگران فرانسوی و انگلیسی 
 .علیه سپاهیان بریتانیا به استقالل رسید ٨۲٦۱مشاركت نمودند و عراق نیز بعد از انقالب سال 

 
ام خود علیه تركها به ناسیونالیسم و افتخارات ملی یا قومی آزادیخواهان عرب در جنگ جهانی اول برای توجیه قی

بنابراین . توانست جنگ عربها را علیه خالفت اسالمی تركها توجیه نماید خویش متكی شدند زیرا كه اسالم دیگر نمی
ارزه ، هنگامی كه مهاجم یا استعمارگر یا قوم حاكم و ستمگر مسلمان باشد ، ناسیونالیسم عامل اتحاد مردم در مب

مانند مورد مبارزات مردم كردستان عراق علیه حكومت بعث سابق، ولی وقتی . شود شورش و انقالب علیه متجاوز می
متجاوز و استعمارگر مسلمان نباشد مردم هم از عامل دین و هم از عامل ناسیونالیسم در مبارزه خود به عنوان یك 

 . ه آزادیبخش مردم الجزائر بر علیه اشغالگران فرانسوی به كار گرفته شدنمایند مانند آنچه كه در مبارز حربه استفاده می
 
اقوام ایران كه در دوران حكومت منفور پهلوی در چارچوب ملی و قومی گرفتار ستم مضاعف بودند بالفاصله پس  -٣

به صورت  از روی كار آمدن رضاخان قیامهای قومی و جنبشهای مسلحانه و مبارزات انفرادی و گروهی خود را
متناوب و به اشكال مختلف آغاز نمودند ولی از طرف حكومت بسختی سركوب و قلع و قمع شدند با این وجود آنان 
مبارزات خود را تا پیروزی انقالب اسالمی ادامه دادند و با فداكاری و دادن شهدا در چارچوب ملی و دینی سهم به 

نهای آن در جنگ تحمیلی داشتند و به قانون اساسی كه اراده ملی را سزائی در پیروزی انقالب و نیز در دفاع از آرما
كند و در راستای خیر و صالح كشور و ملت و اسالم به تصویب رسید، دل بسته بودند و انتظار داشتند كه  بازگو می

م كه از پس از پیروزی انقالب حداقل آثار و لكه ننگین و شرم آور سیاست ستمگری و هویت و فرهنگ زدائی اقوا
 .دوران پهلوی به جای مانده است از جبین ملت شریف و مسلمان ایران زدوده شود

 
و عدم . ای غیر قابل تفكیك از همدیگر است اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی مانند یك كالبد یا یك پیكر یا مجموعه

ن و به عبارت دیگر بیمار و معلول اجرای یك یا چند اصل آن به منزل بریدن اعضاء و دچار نقص عضو كردن این بد
 .ساختن پیكر قانون اساسی و عدم احترام به اراده ملی و سرانجام نرسیدن به هدف مطلوب قانونگذاران و ملت است
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اقوام ایران عالوه بر مطالبات ملی و یا در سطح كشور مانند تحقق دموكراسی دینی و آزادی و توسعه و رفاه اقتصادی 

و غیره مطالبات شرعی و قانونی خاص خود را نیز دارند كه متأسفانه هر وقت بخواهند از حقوق  و عدالت اجتماعی
 .قومی خود سخن به میان آورند ممكن است به خیانت و تجزیه طلبی متهم شوند

 
های گروهی و تدریس ادبیات اقوام در  استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه) ٨١اجرای اصل 

داشتن حقوق برابر برای همه اقوام و شهروندان ایران صرف نظر از ) ٨۲و اصل ( مدارس در كنار زبان فارسی 
لزوم توزیع عادالنه درآمدهای ملی در استانها و توزیع )  ٤١و اصل ( رنگ ، نژاد، زبان و تفاوتهای دیگر آنها 

باشد و عالوه بر این هریك از  رك تمام اقوام ایران میاز آرزوی مشت( فعالیتهای اقتصادی برحسب نیازها و استعدادها 
های  برای نمونه مردم عرب خوزستان اغلب با شكم. مناطق قومی مطالبات و محرومیتها و ستمهای خاص خود را دارد

ی نوشند زیرا كه در زمان شاه ظالم قسمت خوابند و در تابستانها آب تلخ و شوری می گرسنه بر روی دریائی از نفت می
از آب كارون را به اصفهان و در بعد از انقالب قسمتهای دیگری را به یزد و اخیراً به كرمان سرازیر نمودند و عالوه 

های آباد  زمین. ای از باقیمانده ناچیز آن در آینده برای شهرستان قم اختصاص دهند بر این تصمیم گرفته شد تا سهمیه
اند و در اختیار طرح كشت و صنعت نیشكر كه موفق نبوده است  كشاورزی زارعین عرب را به زور غصب نموده

گذاشته اند و بدینوسیله عالوه بر هزینه مبالغ هنگفت به محیط زیست و درآمد و محصوالت كشاورزی محلی و ملی 
و  زمینهای بایر را به جای اینكه به مردم محلی و عرب بیكار بدهند. خسارت و لطمه جبران ناپذیر وارد كرده اند

این شركتها نیز به علت . وسیله اشتغال آنان را فراهم نمایند به شركتهای كشاورزی غیر بومی واگذار نموده اند
ناسازگاری صاحبان آنها با آب و هوای گرم و عدم آشنائی با محیط تا به حال در رسیدن به اهداف خود پیشرفتی 

م برسانند مسلماً به كمك عربها و از راه استخدام آنها با مزد بسیار حاصل ننموده اند و اگر احیاناً بتوانند كاری را بانجا
شوند و مسؤولیت حساس و مدیریتها را به  در استخدام دولتی بین عرب و غیر عرب تبعیض قائل می. كم خواهد بود

اطات و عدم ها و ارتب نبود بهداشت و عدم توسعه راه. دست غیربومیان و بعضاً كم تجربه و غیر دلسوز سپرده اند
اجازه نشر روزنامه و مطبوعات به زبان عربی و فقدان برنامه رادیو و تلویزیون محلی و عدم رسیدگی به عمران 

های پزشكان از بیماران  بیمارستانها و مطب. شهرها بالخصوص مناطق جنگ زده از مشكالت دیگر مردم عرب است
وع بیماری و كثرت بیماران و خیل بیكاران و فراوانی معتادان عرب ُپر است و توسعه یافتگی فقط در زمینه فقر و شی

. نماید یك عرب به سختی از امتیازات اقتصادی مانند وام برای طرحهای اقتصادی خود استفاده می. حاصل شده است
 اند و غیر عرب غالباً از عرب متنفر است و یك عرب حتی در انتخاب اسم تخم نفرت را در دل غیربومیان كاشته

 .دلخواه برای فرزند خود آزاد نیست

 
 
تحوالت جهانی مانند پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظم نوین جهانی و تك قطبی شدن نظام  -٤

بین الملل، اشغال افغانستان و عراق ، انقالبات گرجستان و اوكراین و قیرقیزستان ، سوء استفاده سیاسی امریكا و 
های مشروع اقوام و ملل در سایه حمایت دموكراسی و حمایت از آنان ، طرح مبارزه با  از خواسته كشورهای اروپائی

استبداد و فقر و تروریسم ، نابودی سالحهای كشتار جمعی، مبارزه با نقض حقوق بشر، طرح خاورمیانه بزرگ و 
یگر ، كشورهای منطقه را به غیره از یك طرف و پیشرفت علم و تكنولوژی ارتباطات و اطالع رسانی از طرف د

. سختی تكان داده و آنها را به تجدید نظر در سیاستهای استبدادی خویش و ایجاد اصالحات داخلی وادار ساخته است
ایجاد این تغییرات و اصالحات صرفاً به علت فشارهای خارجی نیست بلكه بیداری و آگاهی سیاسی اقوام یا ملل نیز 

ای مستبد به منظور حفظ موجودیت و ثبات و امنیت داخلی و استمرار و دوام سلطه خود ، باعث گردید تا این حكومته
های مذهبی و حقوق  خواستهای مردمی یعنی دموكراسی ، آزادی ، حقوق بشر، حقوق زنان و مخصوصاً حقوق فرقه

 .اقوام و غیره را مورد توجه خاص قرار دهند

 
علت نداشتن پایگاه مردمی در مقابل هجوم و یا تحریم اقتصادی و سیاسی  حكومتهای دیكتاتوری منطقه دریافتند كه به

این حكومتها وضع عراق را از نظر دور نداشته اند . بیگانه و یا در مقابل قیامها و انقالبات داخلی تاب مقاومت ندارند
و علی رغم میل واقعی و به چشم خود دیدند كه مردم این كشور به خاطر نجات و رهائی از حكومت دیكتاتوری بعث 

مردم عراق در حقیقت وطن فروش نیستند . خود چگونه از اشغالگران استعمارگر امریكا با گل و هلهله استقبال نمودند
دانستند كه مبارزه با استعمارگران خارجی از مبارزه با استبدادپیشه گان داخلی آسان تر است زیرا كه  بلكه به خوبی می

 .های موجود در مبارزات داخلی را در پی نخواهد داشت گانه شكاف و صف بندیمبارزه علیه متجاوز بی
 
در حقیقت فدرالیسم یا خودمختاری و احترام به حقوق قومیتها در ادوار مختلف تاریخ در ذات و خون ایرانیان  -١
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ومت در قدیم و در عجین شده و عامل اساسی عظمت و اقتدار و ثبات امپراطوریهای ایران بوده است و این شیوه حك
حال حاضر برای كشورهائیكه دارای اقوام یا ملل متعدد باشند مناسب ترین و بهترین نوع حكومت است در غیر 

دارد و قسمت اعظم بودجه و وقت دولت را  اینصورت اختالفات قومی جامعه را از روند تكاملی و توسعه خود باز می
ف نظام گشته ، وحدت ملی و تمامیت ارضی كشور را دچار مخاطره دهد و سرانجام باعث تضعی به خود اختصاص می

 .سازد می

 
باشد و رحمت الهی و دموكراسی دینی و آزادی بیان و  ایران تنها به یك قوم تعلق ندارد بلكه متعلق به تمام ایرانیان می

لبات خود و ممنوعیت سلب آزادی اقوام ایران از مطا. اندیشه براساس قانون اساسی شامل همه اقوام شده است
كاندیداهای ریاست جمهوری از سخن گفتن درباره حقوق و مسائل قومی و مسكوت و نادیده گرفتن این حقوق و به 
عبارت دیگر زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی و مبادی اسالمی و مساوات و برابری اقوام ایران سبب تعمیق و 

دهد ولی برعكس  ه دشمنان برای مداخله بهانه و دست آویز خوبی میشود و ب تشدید اختالفات و شكافهای قومی می
های صادقانه  چنانچه دولتمردان و یا كاندیداها از حقوق قومی هموطنان خویش سخن گویند و به اقوام ایران قول و قرار

ی بیش از جهت تحقق این حقوق بدهند بدون شك این امر باعث رضایت خاطر و امیدواری و مشاركت ارادی و عموم
شود و موجبات ثبات و امنیت و اتحاد و همبستگی هرچه بیشتر ملی و تمامیت  درصد جمعیت ایران در انتخابات می ١۱

 .شود ارضی ایران و یأس بیگانگان می

 
رود مسؤوالن  در خاتمه ضمن آرزوی توفیق برای خدمتگزاران این كشور و تعالی و سرافرازی ملت ایران ، امید می

ضوع مطالبات و حقوق اقوام را مورد بررسی و مطالعه جامع و مورد عنایت و توجه خاص خود قرار داده و امر ، مو
 . به سادگی از آن نگذرند بلكه به فكر چاره جوئی و یافتن راه حل مناسب و درست برای این معضل مهم و ملی باشند

 
 به امید بهروزی برای همه ایرانیان 

 حسن عباسیان
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 5001آپریل  58وبسایت جبهه ملی، 

 هشدار روشنفكران عرب به سران حكومت

 ادامه تظاهرات در شهرهای خوزستان

 

های رسیده تظاهرات مردم عرب خوزستان در بیشتر شهرهاي استان براي روز چهارم استمرار یافته  بنابه گزارش● 

 .خان ناآرام گزارش شده استو بسیاري از مناطق شهرهاي اهواز و ماهشهر و حمیدیه و عبدال

اي سرگشاده به سران حكومت نسبت به باال رفتن تعداد تلفات  نفر از روشنفكران عرب خوزستان با نوشتن نامه ٨٢١● 

 .ها هشدار دادند جاني در این درگیری

استمرار یافته و های رسیده تظاهرات مردم عرب خوزستان در بیشتر شهرهاي استان براي روز چهارم  بنابه گزارش

در شهر اهواز براي . بسیاري از مناطق شهرهاي اهواز و ماهشهر و حمیدیه و عبدالخان ناآرام گزارش شده است

در مناطق كیان، شلنگ آباد و شیبان ناآرامي ها تا صبح امروز ( دوشنبه)چهارمین روز متوالي طي دیشب و امروز 

 .ادامه داشته است

این رویدادها با وجود تراكم نیروهاي امنیتي در . ناآرام است و درگیري در ان ادامه دارددر حال حاضر منطقه كیان 

بر سر ( سوسنگرد)این مناطق صورت میگیرد بطوري كه در همه شهر اهواز و مناطق دیگر مانند مالشیه و خفاجیه 

 .مراقبت خود دارندهر كوچه و چهارراه مأموران امنیتي با سالحها و تجهیزات ضد شورش اوضاع را تحت 

 

مردم به خیابانها ریخته و در همبستگي با مردم اهواز تظاهرات گسترده اي به راه ( معشور)در منطقه كوره ماهشهر 

در این تظاهرات كه به درگیري خونین با مأموران امنیتي منجر شد هفت نفر كشته و تعداد زیادي مجروح در . انداحتند

عبدالخان در اعتراض به كشتار مردم اهواز اهالي این منطقه تجمعاتي برپا داشته و در منطقه . پي خود داشته است

در آبادان و خرمشهر گزارش شده كه تجمعات آرام در محلها و مساجد و . براي ساعاتي جاده اهواز اندیمشك را بستند

قت رویدادهاي اهواز و گیرند و به د حسینیه ها صورت گرفته و مردم لحظه به لحظه شور و غلیان اعتراضي مي

 .كنند مناطق دیگر را دنبال مي

 

نفر از روشنفكران عرب خوزستان با نوشتن نامه اي سرگشاده به سران حكومت نسبت به باال  ٨٢١از سوي دیگر 

 در این نامه آمده است باال رفتن تعداد كشته ها و زخمي ها و. ها هشدار دادند رفتن تعداد تلفات جاني در این درگیری

گسترش موج وسیعي از دستگیرها و ریختن بدون اذن شبانه به خانه مردم نشان از به كارگیري روشهاي غیر انساني 

ما روشنفكران عرب خوزستان نسبت به كارگیري . غیر اسالمي و وحشیانه براي برخورد با بخشي از ملت ایران دارد

 .ب آنرا متوجه آنان میدانیمچنین روشهائي به سران كشور هشدار میدهیم و مسوولیت عواق
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 5001آپریل  55وبسایت های فارسی زبان خارج از کشور، 

 تظاهرات آرام مردم را با حمله نیروهاى ویژه سركوب كردند: دانا فریبرز رئیس

مردم عرب خوزستان به خاطر نامه جعلى یا غیر جعلى وارد عمل نشده بودند، آنها از مدتها پیش مشمول شرایطى 

 .دند كه در همان نامه آمده بودبو

دكتر فریبرز رئیس دانا . برخورد با مردم عرب خوزستان برخالف موازین حقوق بشر و ارزشهاى فرهنگى ما است

فعال حقوق بشر در یك كنفرانس مطبوعاتى كه روز دوشنبه در كانون مدافعان حقوق بشر با حضور شیرین عبادي، 

ق نفت، شاه حسینى از حزب ملت ایران و تعداد كثیرى از فعاالن حقوق بشر سخن ابراهیم یزدى ، معین فر وزیر ساب

میگفت با بیان مطلب فوق افزود، ده روز نمیگذرد كه با مردم عرب خوزستان برخوردى بسیار ناشایست و ضد حقوق 

ى به حقوق بشر صورت گرفت، مردم عرب خوزستان در شرایطى كه در حال برگزارى تظاهراتى آرام براى دستیاب

خود اقدام كرده بودند، مورد حمله نیروهاى ویژه قرار گرفتند كه ده ها نفر كشته ، صدها زخمى و موج دستگیریها 

 كماكان ادامه دارد

آنان به خاطر نامه جعلى یا غیر جعلى وارد عمل نشده بودند، آنها از مدتها پیش مشمول شرایطى بودند كه در همان . 

 .زمینهاى مردم عرب در دو سوى كارون از خرمشهر تا شوش كماكان ادامه داردسلب . نامه آمده بود

 .این استاد دانشگاه ادامه داد، دولت خاتمى ركورد بسیار باالئى در به خطر انداختن حقوق اقوام به جاى گذارده است

در . به گلوله بسته شدند رئیس دانا گفت، مردم كردستان نیز فقط به جرم اظهار تأسف در دستگیرى عبدهللا اوجاالن

این قبیل كارها پرونده . سمیرم ، اسالم شهر ، جنبش دانشجوئى و امروز در خوزستان اتفاقات ناگوارى افتاده است

 .منفى دیگرى براى اصالح طلبان در زمینه حقوق بشر گشوده است

 .این فعال سیاسى افزود امروزه با كمال بى انصافى با قومیتها برخورد میشود

س از سخنان رئیس دانا، محمد سیف زاده عضو كانون مدافعان حقوق بشر و مجرى كنفرانس خبرى گفت، در بیانیه پ

استفاده كرده كه بدینوسیله این اشتباه , ایران , به جاى , پارس , حمایت از مردم عرب خوزستان، این كانون از واژه 

كه این عبارت , خوزستان پاره تن سرزمین پارس است ..,، این كانون در بیانیه خود آورده بود. را اصالح میكنیم

 .روشنفكران قومیتها را به واكنش واداشت

شیرین عبادى نیز در پاسخ به سؤالى گفت علت تأخیر در صدور بیانیه حمایت از مردم عرب خوزستان فقط به دلیل 

مدافعان حقوق بشر از آسیب دیدگان بررسى بیشتر سطح حوادث صورت گرفته است و ما به اندازه امكانات كانون 

 .عرب خوزستان حمایت میكنیم

پیش از كنفرانس محمد سبف زاده مجرى و عضو این كانون به یوسف عزیزى بنى طرف قول داده بود براى تبیین 

اما وى پس از اتمام سخنان چند تن از . حوادث خوزستان در این كنفرانس مطبوعاتى دیدگاه هاى خود را ارائه كند

در همین زمان یكى از همراهان یوسف عزیزى كه از روزنامه نگاران عرب . حاضرین ختم جلسه را اعالم كرد

او به . میباشد لب به اعتراض گشود و در این زمان خبرنگاران حاضر در جلسه متوجه او شدند و به سوى وى آمدند

 .ث لكه ننگى بر پیشانى آنان استخبرنگاران گفت، سكوت برخى از روشنفكران ایرانى در قبال این حواد

او ضمن . در همین اثنا یوسف عزیزى بنى طرف با سخنان خود توجه خبرنگاران را به سوى خویش معطوف نمود

ارائه تحلیلى از وقایع اخیر خوزستان آمار دقیقى درباره تعداد كشته شدگان ، مجروحین و بازداشت شدگان روزهاى 

پس از دو ساعت از پایان این كنفرانس خبرى یوسف عزیزى بنى طرف در . نمود اخیر به خبرنگاران حاضر تقدیم

 .منزل خود دستگیر و راهى زندان اوین شد
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 5001آپریل  50خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا 

 
 واكنش آمریكا به حوادث اهواز

 
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت آمریكا در اظهارنظری در خصوص حوادث اخیر اهواز، ایران را  

 .بشر متهم كرد به زیرپاگذاشتن حقوق

 
این : ی آمریكا با اشاره حوادث اخیر اهواز گفت براساس این گزارش، آدام ارلی، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه

 .بشر را زیر پا گذاشته است ران حقوقنخستین باری نیست كه ای

 
 . اند های خوزستان كشته و احتماال صدها تن دستگیر شده ارلی گفت كه افراد متعددی در شورش

ها را  و دستگیری افراد، تضییع حقوق اقلیت  به نظر ما، این ناآرامی: ی آمریكا افزود معاون سخنگوی وزارت خارجه
 .در ایران به همراه دارد

 
ین بر اساس گزارش خبرگزاری رویتر، ارلی افزود كه در این حوادث، حق تجمع آزادانه و تظاهرات در آرامش چن هم

 .زیر پا گذاشته شده است

 
های ناآرامی خوزستان ما را بسیار نگران  گزارش: ی حوادث اخیر اهواز گفت خبرگزاری هند نیز نوشت، ارلی درباره

 .كرده است
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 ، سایت های فارسی زبان داخل و خارج از کشور5001آپریل  51

 جاسم شدیدزاده نماینده دوره ششم اهواز در مجلس و دبیركل حزب وفاق اسالمی

 اطالعیه درباره حواث اهواز

 بسمه تعالي
 مردم شریف و غیرتمند عرب خوزستان

 
همچنین با استفاده از جو متشنج بوجود آمده پیرو حوادث اهواز متأسفانه عده اي اندك اقدام به تخریب اموال عمومي و 

اینجانب همچون گذشته متذكر میشوم حساب این . متعرض مغازه ها ، اتومبیل هاي مردم عرب و غیر عرب شده اند
فرهنگي عرب از جمله اعضاي حزب وفاق اسالمي   –عده از مردم غیرتمند عرب كامالً جدا است و نیروهاي سیاسي 

عایت قانون میباشند و اعتقاد راسخ ما به عنوان یك حركت قانوني درون نظام مبتني بر شیوه هاي كماكان پایبند به ر
 .باشد قانوني پیش بیني شده در قانون اساسي و قوانین جاري كشور مي

 
 جاسم شدیدزاده التمیمي

 نماینده دوره ششم اهواز در مجلس شوراي اسالمي و دبیركل حزب وفاق اسالمي
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 احزاب و سازمان ها درباره انتفاضه بیانیه های

.......................................................................................... 

 

 5001آپریل  51وبسایت جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب احواز، 

 جبهه دمکراتیک مردمی خلق عربی أحواز

 5اطالعیه شماره 

 ملت عرب احواز و سرکوبگران جمهوری اسالمی ادمه داردرویاروبی 

 سازمانهای مدافع  حقوق بشر, نیروهای انقالبی ایران , ملل تحت ستم ملی در ایران , انسانهای آزاده 

اعالم نمودیم ملت ما برای احقاق حقوق ملی خود بپا  51/2/5001ما به تاریخ  5همناگونه که در اطالعیه شماره 

درروی سرکوبگران تا دندان مسلح جمهوری اسالمی قرار گرفته و در شهرهای مختلف احواز رژیم را خواسته و رو

شلنگ ) که تا انتشار این اطالعیه در درگیریهایی که در شهرهای احواز خصوصا مناطق الثورة. به مبارزه طلبیده 

تظاهر کننده به شهادت رسیده و بیش از  55ه حمیدیه به دست ما رسید‘ کوت عبد هللا , مالشیه, رفیش  ‘ عامري ‘( اباد

 .نفر توسط نیروهای سرکوبگر اشغالگران به اسارت افتادند 510نفر مجروح گردیده و تاکنون بیش از  510

در این درگیریها نیروهای مردمی خلق عرب احواز با اتش کشیدن بانکها در احواز و حمیدیه و اتش کشیدن چندین  

 .غالگران خشم انقالبی خود را به نمایش گذاشتندپاسگاه و خودروهای اش

ملل تحت ستم ملی در ایران اینک که ملت عرب احواز به پا خواسته بر شما است که به پا خیزید و از زنجیریهای 

زنجیرهایی که جز از راه مبارزه . ستمی که فرمانروایان شونیست فارس بر شما تحمیل کرده اند خود را برهانید 

 .اهند شدشکسته نخو

انسانهاي ازاده امروز ملت عرب احواز به تنهایی و با دستانی خالی در برابر سرکوبگران تا دندان مسلح جمهوری 

باشد تا با مبارزه هما هنگ  ملل تحت ستم . اسالمی قرار گرفته با ان همصدا شوید و از مبارازات ان حمایت نمایید 

 .الگر السالمی را به صدا در اوردملی در ایران  ناقوص مرگ رژیم جمهوری اشغ

 

 سرنگون باد دولت اشغالگر جمهوری اسالمی

 پیروز باد مبارزه ملت عرب احواز برای حق تعیین سرنوشت

 پیروز باد مبارزه ملل تحت ستم در ایران

 جبهه دمکراتیک مردمی خلق عربی أحواز

16/4/2005 
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 5882فروردین  80وبسایت مهدیس و دیگر وبسایت های فارسی زبان، 

 (توفان) بیانیه حزب کار ایران

 سرکوب مردم اهواز محکوم است

تن و مجروح و دستگیری دهها نفر گردید  5ناآرامی های چند روز اخیر در استان خوزستان که منجر به کشته شدن 

مردم را با  دیگر تاکیدی بر بربریت و توحش رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی است که پاسخ کوچکترین اعتراض بار

 .می دهد و برای حفظ موقعیت طبقاتی خویش دست به هر جنایتی می زند گلوله

 اینکه برنامه پاکسازی قومی در قالب نامه منسوب به محمد علی ابطحی رئیس سابق دفتر ریاست جمهوری اسالمی

سیونالیستی و پرو امپریالیستی منجر به این اعتراضات گردید و یا اینکه این اعتراضات متأثر از تبلیغات جرنانات نا

 .به هیچ وجه توجیه گر لجام گسیختگی و تعرض قهرآمیز به مردم نبوده و نخواهد بود و بشدت محکوم است بوده

 ریشه این نوع اعتراضات را که در چند ساله اخیر بارها در گوشه و کنار ایران رخ داده ، باید در وضعیت نابسامان

 مردمی که دارای آزادی ، امنیت و رفاه و آسایشند هرگز بدنبال هر. کشور جستجو کرد  اقتصادی و اجتماعی -سیاسی

 .شیپوربد ستی روان نخواهند گشت و جان خود را به بازی نخواهند گرفت 

سیاست های ارتجاعی و سرکوبگرانه جمهوری اسالمی یافت که تنها راه  بنابراین ریشه این گونه حوادث را باید در

 .مردم زحمتکش می بیند را در دوختن دهان مخالفین وبقای خویش 

 توده های جان به لب آمده ایران در هرکوی و برزنی منتظر بهانه ای اند تا خرمن جمهوری اسالمی را به آتش کشند و

 لیکن امپریالیست آمریکا نیز. از هر طریق ممکن نارضایتی خویش را در قبال اوضاع اسفبار کنونی ابراز دارند 

تهاست کمین کرده و آهنگ آن دارد تا از تضادهای رو به انفجار جامعه ایران بهره جوید و جنبش اعتراضی مردم مد

 .در مسیری هدایت کند که باب طبع منافع آزمندانه اوست را

و در ایران تنها به دست خود مردم و در اتحاد و یکپارچگی  لذا باید تاکید داشت که حق ملل در تعیین سرنوشت خلقهای

 .پذیرخواهد بود نهایت در نظام جمهوری های سوسیالیستی ایران امکان

 آن دسته از محافل و احزابی که به دالرهای آمریکایی چشم دوخته اند و قصد آن دارند تا ب ا. مردم باید هوشیار باشند 

 جامعه عمل پوشند دشمنان" حق ملل در تعیین سرنوشت " یاری امپریالیست آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل به 

 .از چهره شان درید و آنها را به انفراد کشاند" خلق دوستی" خلقهای ایرانند ، باید پرده 

 که در قبال اشغال عراق وقتل عام مردم این سرزمین" حق تعیین سرنوشت خلقهای ایران " احزاب و محافل مدافع 

در لباس میش اند ، دشمنان خلق عرب و همه خلقهای  سکوت مرگ پیشه کرده و کالمی لب نمی گشایند ، گرگانی

 ایرانند

 .و باید به افشای بی امان آنها پرداخت

حزب ما ضمن محکوم کردن کشتار وحشیانه مردم اهواز بر پیوند مبارزه ضد رژیمی با مبارزه ضد امپریالیستی و 

است که می توان سره از ناسره و دوست و  صهیونیستی پای میفشارد و بر این باور است که تنها با چنین سیاستی ضد

 دشمن

 .را از هم تمیز داد و به جنبش مردم ایران خدمت کرد



 
191 

 !سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی ایران

 !زنده باد اتحاد خلقهای ایران علیه ارتجاع و امپریالیسم

 !زنده باد سوسیالیسم این پرچم نجات بشریت

 (توفان)حزب کار ایران 

 5882فروردین  80
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 5882فروردین  51و دیگر وبسایت های فارسی زبان، اکثریت وبسایت فدائیان خلق 
 
 

 اعالمیه فدائیان خلق اكثریت درباره حوادث اهواز
 

 پیرامون حوادث اخیر اهواز
 !آمد تحقیر و تبعیض ملی است شورش ملی، پی

 
های کشور مبنی بر تأمین برابر  های ایران و دیگر اقوام و ملیت های دموکراتیک عرب ما ضمن دفاع از خواست 

خواهانه از سوی هر  دهنده کشور، مخالفت خود با هرنوع حرکت جدایی های قومی و ملی تشکیل حقوقی همه مؤلفه
 .داریم جریان ملی و قومی را اعالم می

 
 

شدن این شهر و شهرهای اطراف آن توسط حکومت منجر گردیده و  الی عرب اهواز به نظامیگونه اه تظاهرات طغیان
اند، دهها  براساس برخی اخبار، عده ای در این حادثه خونین کشته شده. تلفات جانی و خسارات مالی در پی داشته است

اند که با عامالن این  می اعالم کردهمقامات جمهوری اسال. اند نفر زخمی گردیده و بیش از یکصد نفر به زندان افتاده
 .تظاهرات برخورد سختی خواهند کرد

 
انگیزۀ بروز این حوادث، انتشار یک نامه به رئیس جمهور از سوی مشاور او اعالم شده که در آن بر لزوم تغییر 

مرکزی جمهوری مقامات محلی و . ترکیب جمعیتی خوزستان به ضرر اعراب ساکن این استان تأکید به عمل آمده است
های قومی افراطی عرب در  ای را تکذیب می کنند و علت این وقایع را توطئه جریان اسالمی، اما وجود چنین نامه

خارج از کشور دانسته و تشدید اعتراض و تبدیل آن به طغیان را به تحریکات برون مرزی برخی کشورهای عربی 
 .نسبت می دهند

اند و چماق سرکوب را علیه مردم به خشم آمده  گاه نظامی و امنیتی بدل کرده قرق آنها اهواز و شهرهای اطراف را به
 .اند عرب به کار گرفته

 
اگرچه برای شناخت دقیق واقعه اخیر هنوز هم اطالعات کافی در دست نیست، اما برای داوری عمومی پیرامون این 

ظرماندن برای وقوف به چند و چون موضوع یابی آن، مسائل آن اندازه روشن هستند که به منت حادثه و ریشه
نیافته ملی و تداوم  برای سازمان ما که زمینه و بستر اصلی چنین وقایعی را انباشت مطالبات پاسخ. نیازاحساس نشود

بینی بوده و است که درست  آزار تا آنجا قابل پیش کننده و دل های نگران داند، وقوع چنین حادثه تبعیض و تحقیر ملی می
 :های ایران تصریح کرد ماه پیش، در بیانیه خود پیرامون مسئله ملی در کشور، در رابطه با موضوع مشخص عرب سه

 
شدن مجدد نقار تاریخی بین عرب و غیرعرب است که، در هردو سوی نقار  کننده در این رابطه، فعال موضوع نگران" 

گرائی رژیم، در وجه  مثابه واکنشی دربرابر اسالم بهگرائی  کرد گرایش رو به رشد ایران عمل. اعمال نیرو می کند
 ."دشمنی را تقویت می کند" عجم " گرایان عرب،  ستیزی می رسد و متقابالً در میان ملی ارتجاعی خود به عرب

 
بار اخیر می گوییم که موضوع مرکزی و اصلی، تبعیض و تحقیر  بار در پی وقایع تأسف اکنون نیز ما دگرباره و این

های تحت تبعیض ملی در  همان تبعیض و تحقیری که، دیگر ملیت. برند است که اعراب خوزستان از آن رنج میملی 
زمینه برای اعتراضات ملی در کشور و تبدیل آنها به  مسئله، وجود زمینه و پیش. کشورمان را آزار می دهد

 .های ملی است شورش

غیرفارس کشور ما نه تنها پاسخ نمی یابند، بلکه از سوی  های است که مطالبات دموکراتیک ملی ملیت موضوع این
جمهوری اسالمی که مخالف آزادی و دموکراسی برای همه شهروندان کشور است، به شکل مضاعف مورد سرکوب 

 .گیرند قرار می

ار کرده و ملی در کشور را انک در این رابطه، جمهوری اسالمی متأسفانه همه آنانی را نیز با خود دارد که وجود ستم
حال عمیقاً  های ایرانی در عین های ملی بین ملیت چندگانگی قومی و ملی کشورمان را نفی می کنند و یا موضوع تفاوت

 .های فرهنگی تنزل می دهند  تاریخ را به سطح تفاوت تنیده و هم درهم
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آنانی هستند که ناخواسته در کنار طلبانه به مطالبات عادالنه ملی، در واقع جمهوری اسالمی و همه  منشاء نگاه تجزیه
ها و برخوردهائی ، متاسفانه زمینه را برای آنکه مطالبات دموکراتیک  چنین نگاه. گیرند گری ملی آن قرار می سرکوب

 .خواهی بیفتند، فراهم می آورند بخواهد اینجا و آنجا شکل افراطی به خود بگیرند و یا در سمت جدایی

 
مرزی و یا این و آن دولت و کشور از مطالبات  فالن و یا بهمان جریان سیاسی برونموضوع اصالً این نیست که 

هایی کامالً واقعیت دارند و باز هم  برداری چنین بهره. برداری می کنند قومی و اعتراضات ملی در کشور ما بهره
سازی خوراک سیاسی برای  است که مسئولیت اصلی در آماده حرف اما برسر آن. تر خواهد بود و حتی بیشتر و وسیع

مخالفان ایران واحد و دموکراتیک با کیست؟ این، رژیم جمهوری اسالمی است که قدرت را در اختیار دارد و هم 
 .اوست که رسماً و عمالً حامل نفاق و نقار ملی در کشور است 

 
و اگر در برابر این مسئله، است که اگر وجود مسئله ملی در کشور ما پذیرفته نشود  گر آن حادثه تلخ اهواز بیان

های  انداز حل دموکراتیک گشوده نگردد، آنگاه امکان حل این معضل در چارچوب دموکراسی و به روش چشم
 .خواهند و این، هشداری است به همه آنانی که برای ایران، دموکراسی می. تر خواهد شد دموکراتیک ضعیف

های ملی متقاعد شوند که آن ها با استقرار  کنندگان خواست مطالبهما تکرار می کنیم که اگر این مهم است که 
توانند برسند،اما به همان اندازه و حتی بیشتر این نیز اهمیت دارد  های خود می دموکراسی در ایران است که به خواست

سی است و بدون ناپذیر از دموکرا خواهان کشور دریابند که حل معضل ملی در ایران بخشی جدایی که همه دموکراسی
 .معنی خواهد بود آن، دموکراسی در ایران بی

 
، در عین ابراز تاسف از حادثه پیش آمده، سیاست رژیم (اکثریت)اجرایی سازمان فداییان خلق ایران  –هیئت سیاسی 

 .شدگان می باشد درنگ بازداشت در سرکوب تظاهرکنندگان اهواز را محکوم کرده و خواستار آزادی بی

 
های کشور مبنی بر تأمین برابر  های ایران و دیگر اقوام و ملیت های دموکراتیک عرب دفاع از خواستما ضمن 

خواهانه از سوی هر  دهنده کشور، مخالفت خود با هرنوع حرکت جدایی های قومی و ملی تشکیل حقوقی همه مؤلفه
 .داریم جریان ملی و قومی را اعالم می

 

های بسیار نیرومندی برای حفظ وحدت ملی و حل دموکراتیک مسئله ملی  ور ما زمینهما تأکید می کنیم که هنوز در کش
های دموکراتیک رسیدن به این  که بر هدف دموکراسی و شیوه در ایران واحد و دموکراتیک فراهم است و همه آنان

 .ها هستند ها و نیز تقویت آن هدف در ایران تأکید دارند موظف به پاسداری از این زمینه

 
 (اکثریت)اجرایی سازمان فداییان خلق ایران  –هیئت سیاسی 

 ٨٣١۴فروردین ماه  ٦۲
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 5001آپریل  51وبسایت های فارسی زبان، 

 اطالعیه كنگره ملیتهای ایران فدرال

 جنایات اخیر حكومت اسالمی در سركوب ملت عرب را محكوم می كنیم

 

ریاست جمهوری مبنی بر پاکسازي قومي و تغییر ساخت جمعیتی ملیت عرب بدنبال افشای محتوای نامه محرمانه دفتر 

منطقه اهواز ظرف مدت ده سال كه از طرف رژیم برنامه ریزی شده است ، هزاران نفر از مردم اهواز وسایر 

میالدی در اعتراض به سیاست  5001آوریل  51مصادف با روز  5882فروردین  51شهرهای استان روز جمعه 

سازی قومی ومحو هویت عربی آنان ، دست به تظاهرات زدند و خواستار لغو سیاست رژیم در منطقه های پاك

 .این انتفاضه وشورش مردم عرب علیه بي حقي و بیدادي است که علیه آن بکار رفته است. كردیدند

متخصصین تایید که صحت آن توسط -رژیم جمهوری اسالمی بجای لغو سیاست پاكسازی قومی دستور داد كه نامه را

جعلی اعالم كنند، وتظاهرات مردم بی گناه عرب منطقه اهواز را باشدت وبطور وحشیانه ای سركوب  -گردیده است

و این موج نماید، كه بر اثر آن ده ها شهید وصدها مجروح بر جای گذاشت ، و بیش از هزار نفر دستكیر شدند، 

 .تا بحال ادامه داردسرکوب و کشتار

اسالمي ، میتواند وجود چنین دستور العمل محرمانه اي را جعلي اعالم نماید، لیکن نمیتواند آثار واقعي این جمهوري 

آخوند هاي حاکم بر ایران نمیتوانند انکار کنند که ثروتمند ترین بخش ایران . سیاست به اجراء گذاشته خود را انکار کند

ه تامین میشود، به سرزمین سوخته اي براي هموطنان عرب ما درصد در آمد هاي نفتي کشور از آن منطق 10را که 

 .تبدیل کرده اند

نمیتوانند انکار کنند که صد و بیست و پنج هزارهکتار ز زمین هاي کشاورزان عرب را بزور مصادره کرده اند، با 

ه ویا در معرض انحرا فا تي در مسیر رودخانه هاي کارون وکرخه آب آنها را را به مناطق غیر عربي برگرداند

فروش براي بعضي کشورها قرار داده اند، شهر ها و مناطق اسیب دیده از جنگ را که خود یکي از عوامل آن بوده 

 .اند ، بحال خود رها کرده اند 

این پاکسازي قومي در عین حال همراه بوده است با احداث شهرک ها ئي در مناطق عرب نشین واسکان قریب یک 

تشویق هاي مالي ویژه،  م غیر بومي و غیر محلي از مناطق فارس نشین از طریق دادن امتیازات وملیون نفر از مرد

بي آنکه براي مردم بومي نیز که سنگین ترین لطمات جنگ هشت ساله اي را متحمل شدند، کوچکترین حق مشابهي 

ود رانده شوند ویا در مناطق گوئي هموطنان عرب ما، سرخ پوستاني هستند که باید از سرزمین هاي خ. قائل شوند

 .حراست شده اي شبیه سرخ پوستان زندگي کنند

جمهوري اسالمي نمیتواند انکار کند که مردم عرب نه سهمي در قدرت سیاسي دارند ، نه بهره اي از ثروتي که بر 

وبنویسند و یا نام پدران روي آن نشسته اند ، ونه حق آن دارند بزباني که نسل اندر نسل به آن سخن گفته اند ، بخوانند 

و مادران خود را بر روي فرزندان خود بگذارند، این در حالي است که نام خیابانهاي تهران بنام تروریست هاي بین 

 .المللي آراسته است

جمهوري اسالمي نمیتواند انکار کند که نام هر شهر و رو ستا ومحلي را که مردم عرب طي صدها سال بدان نامیده 

همه این اقدامات رژیم ، معنائي جز محو تدریجي، جز پاکسازي نژادي و محو . نام هاي فارسي برگردانده انداند، به 

 .هویت ملي هموطنان عرب ما ندارد

جمهوري اسالمي ، همانند سلطنت پیش از خود ، سیا ست شوم بکار گرفته شده علیه ملیت ها را در پوشش مقابله با 

این حا کمیت . است حال آنکه خود، ملیت ها را به خودي و غیر خودي تجزیه کرده استتجزیه طلبي پنهان سا خته 

سیاسي در ایران است که تجزیه طلب است ، و این جمهوري اسالمي است که هما نند یک نیروي خارجي و اشغالگر 

 .با مردم کشور خود رفتار میکند



 
195 

 آیا بمعني آموختن زبان خشونت نیست؟سرکوب خشن و وحشیانه تظاهرات صلح آمیز مردم بي دفاع ، 

كنگره ملیت های ایران فدرال ضمن ابراز نفرت و انزجار خود از سیاست ضد مردمی رژیم ومحكوم كردن سركوب 

ملت عرب در ایران، حمایت خویش را از مبارزه بر حق ملت عرب و حركت اعتراضی به سیاست های پاكسازی 

زمانها ومحافل سیاسی ومدنی انسان دوست ومخصوصا سازمان ملل وسازمانهای قومی اخیر اعالم میدارد واز كلیه سا

تابعه آن برای جلو گیری از ادامه كشتار مردم عرب ایران ، و آزادي هرچه سریعتر دستگیر شدگان ، دخالت عاجلی 

 .نموده و اقدامات خشونت بار و وحشیانه رژیم را محكوم نمایند 

 ین خواهان اعزام هیاتي مستقل از طرف کمیسون حقوق بشرکنگره ملیت ها ي ایران ، همچن

 .سا زمان ملل براي بررسي وضعیت قربانیان و علل این فجایع است

 كنگره ملیت هاي ایران فدرال

51/2 /5001 

 

 جبهه متحد بلوچستان ایران. 5

 جنبش فدرا ل دمکرا ت آذربایجان. 5

 حزب دمکرا ت کردستان ایران. 8

 بلوچستان ایرانحزب مردم . 2

 حزب همبستگي دمکرا تیک اهواز. 1

 کومله –سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ایرا ن . 1

 سازمان دفاع از حقوق ملي خلق ترکمن. 5
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 ، وبسایت های فارسی زبان5001آپریل  50

 پاریس -ایرانیان جمهوریخواه ، دموکرات و الئیک 

 جمهوری اسالمی ایران در کردستان وخوزستان را محکوم می کنیمماجراجوئی های جنایت بار رژیم 

 

ي نمي اندیشند؛ "خود"سردمداران رژیم جمهوري اسالمي ایران که به هیچ چیز جز حفظ  و باز تولید سرمایه هاي 

خابات بدنبال جلوگیري از انتخاب نمایندگان واقعي مردم در دومین دورة انتخابات شوراهاي شهرها و روستاها و انت

مجلس اسالمي هفتم ؛ تنها چند هفته قبل از انتخابات فرمایشي ریاست جمهوري ، چون همیشه در پاسخ به اعتراضات 

 .مردم دست به سرکوب و کشتار آزادیخواهان بي دفاع کردستان و خوزستان زده اند

هر نوع توسل بزور براي حل ما این جنایات رژیم را به هر عنواني که صورت گرفته باشد قویا محکوم مي کنیم و 

ما اعتراضات مساوات طلبانه و عدالت جویانة مردم سراسر ایران را مي . مسائل داخلي ایران را مردود مي شماریم

فهمیم و از این مبارزات در جهت استقرار برابری کامل حقوق شهروندي ، آزادي ، عدالت اجتماعي و  جدائي دین  از 

 .مي کنیمساختار دولت قاطعانه دفاع 

سیاست بورژوازي مناطق مختلف ایران که با تکیه بر خواستهای بر حق عدالت جویانه و مساوات طلبانة مردم هر 

منطقه، هماهنگي با طرح خاور میانة بزرگ را در پیش گرفته است، سیاستي است که اساسا اتحاد کارگران و 

 .ردم در مقابل امپریالیسم را درنظر نمي گیردزحمتکشان سراسر ایران، بمثابه شرط الزم استقالل سیاسي م

مردم ایران تنها هنگامي قادر به مقاومت در مقابل سیل خانمان برانداز نئولیبرالیسم و سیاست هاي تسلیم طلبانه و 

تجزیه طلبانة بورژوازي دالل در ایران خواهند بود که در صفي یکپارچه ، متحد و متشکل رژیم جمهوري اسالمي را 

 .بکشند و در مقابل تهاجم سرمایه هاي بین المللي ایستادگی کنندبزیر 

این رژیم جمهوري اسالمي ایران است که با جنایت و سرکوب خواسته هاي بحق مردم ایران تخم یاس را در میان آنان 

یگر بر این مهم ما بار د. مي پراکند و امید به خارج و نیروهاي خارجي را در سراسر ایران آبیاري و تقویت مي نماید 

پا مي فشاریم که رهایی مردم ایران تنها در سایة اتحاد داوطلبانة آنان برپایة همبستگی کارگران، بی کاران، زحمتکشان 

بر سر استقالل ، آزادي ، جمهوري ، دموکراسي ، الئیسیته ، عدم تمرکز قدرت سیاسي ، انتخابي و دوره اي بودن 

 .امل حقوق شهروندي ممکن خواهد بودتمامي مسولین مملکتي و مساوات ک

 پاریس -ایرانیان جمهوریخواه ، دموکرات و الئیک 
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 5882فروردین  85وبسایت راه کارگر و دیگر وبسایت های فارسی زبان 

 (راه کارگر)بیانیه تحلیلی کمیته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران 

 

 !زحمتکشان عرب ، سازمان ما در کنار شماست

 

معاون مستعفی " ) محمد علی ابطحی " ساده لوحانه خواهد بود هر گاه تصور کنیم ، پخش یک نامه یا سند منسوب به 

به سبک رژیم ) مبنی بر قصد رژیم اسالمی برای شهرک سازی و کوچ اجباری خلق عرب خوزستان ( خاتمی 

ده مردم ستمدیده عرب ساکن اهواز و اصلی موجی از شورش و اعتراضات گستر" علت ( " صیهونیستی اسرائیل 

 .دیگر شهرهای این استان در یک هفته اخیر بوده است 

تنها انگیزه ای بوده برای نشان دادن عمق بی حقوقی و ستم ملی مضاعفی ( که ابطحی آنرا جعلی میداند ) سند مذکور 

 .میشود که بر ملت عرب خوزستان و دیگر استانها و جزایر جنوبی کشورمان اعمال 

در کردستان در دو هفته پیش نیز نشان داد که خلقهای ستمدیده کشور چند ... همچنانکه تظاهرات وسیع مردم مهاباد و 

 .ملیتی ایران ، از هر انگیزه و بهانه ای برای کوبیدن بر مطالبات عادالنه و دمکراتیک خود استفاده میکنند

از دیر باز تحت ( میلیون تخمین میزنند 2تا  5تعداد آنها را بین که ) مردم عرب ساکن جنوب و جنوب غربی ایران 

هشتاد سال پیش در چنین . ستم و تبعیضات سیستماتیک رژیمهای سرکوبگر و شوونیسم عظمت طلب فارس بوده اند 

.. .روزهایی ، رضا خان پس از فارغ شدن از سرکوب جنبشهای حق طلبانه مردم در آذربایجان ، گیالن ، خراسان و 

به سراغ ملت عرب خوزستان رفت و طی قتل عامها و سرکوبهای دهشتناک ، استبداد عجین شده با تبعیض و ستم ملی 

 .را بر خلق عرب حاکم نمود 

هم ) اعمال میشد ، بدلیل اهمیت استراتژیک خوزستان " اقلیتهای ملی " این شوونیسم زمخت که در سراسر ایران بر 

 .دوچندان بر مردم عرب ساکن این منطقه روا داشته میشد ( نظر منابع سرشار نفت  از نظر جغرافیایی و هم از

این سیاست تبعیض گرایانه ، در دوره حاکمیت محمد رضا پهلوی و جمهوری اسالمی نیز تداوم یافت و جالب اینکه هر 

خرافات دینی و اسالم بدلیل کارکرد ) دو رژیم علیرغم تدریس قرآن و زبان عربی در مقاطعی از سطوح تحصیلی 

سخت مواظب بودند که این مسئله سبب ابراز وجود خلق عرب برای احقاق حق ( برای تداوم ناآگاهی در میان مردم 

 .تعیین سرنوشت خود و دستیابی به برابری سیاسی ، فرهنگی و ملی نشود 

به همین خاطر . خود حراست نموند از همین رو با به حاشیه راندن اعراب در استانهای جنوبی ، از سلطه شوونیستی

بعد از انقالب ، مردم عرب در کنار مردم کردستان و ترکمن صحرا از طریق برپایی تشکلهای مستقل و سازماندهی 

سعی در فراهم کردن زمینه برای ( که جنبش چپ نقش بارزی در تقویت آنها داشته است ) نهادهای خودگردان توده ای 

ی ستم مضاعف ملی در کنار انواع دیگر ستم ، نمودند ، اما پاسخ رژیم نوپای اسالمی چیزی رفع تدریجی اثرات دیرپا

 .جز سرکوب و قتل عام نبود 

صورت گرفت نه تنها لکه ننگی بر دامن جمهوری اسالمی " تیمسار مدنی" کشتار وحشیانه ای که در دوره استانداری 

هیچگاه با نسل کشی هایی از آن دست و نابرابری ملی در ایران ، بلکه بر دامن آن بخش از اپوزیسون راست است که 

 .مرزبندی نکرده و هیچگاه حق ملل ساکن ایران برای تعیین سرنوشت خود را به رسمیت نشناخته است 

بغیر از احزاب و سازمانهای متعلق به ملیتهای تحت ستم ، ( چه در گذشته و چه اکنون ) بی دلیل نیست که در ایران 

از حقوق ... قط کمونیستها و چپها بوده اند که دوش بدوش خلقهای کرد ، آذری ، ترکمن ، بلوچ ، عرب و این ف

سازمان ما جزو معدود تشکلهای سراسری اپوزیسیون . دمکراتیک آنها برای الغای ستم و تبعیض ملی حمایت کرده اند 

 .اع نموده استدف" حق تعیین سرنوشت ملل " است که بی غل و غش از بدو تاسیس از
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ما ضمن دفاع از برابری حقوق کلیه شهروندان در برابر قانون ، صرف نظر از جنسیت ، ملیت ، نژاد ، گرایش 

خود برای امحای کامل ستم ملی در ایران ، مطالبات دمکراتیک و عادالنه زیر را " برنامه " جنسی و اعتقادات ، در 

 :طرح نموده ایم

خودمختاری . یران در تعیین سرنوشت خود ، از جمله جدائی کامل و تشکیل دولت مستقل حق همه ملیتهای ساکن ا – "

 .هر یک از ملتها که با تمایل آزادانه خود در یک مجموعه جمهوری فدراتیو متحد میشوند

ر آزادی کامل آموزش به زبان مادری در مدارس و دانشگاه ها و تکلم به زبان مادری در ادارات مناطق خودمختا -

 ".آموزش زبان فارسی یعنوان زبان مشترک و وسیله ارتباطی کلیه ملل ساکن ایران. محلی 

سازمان ما البته به مثابه یک سازمان کمونیستی و مدافع وحدت طبقاتی کارگران همه ملیتها برای مبارزه با بورژوازی 

ایران را در اتحاد با یکدیگر و تالش  و اقشار بهره کش و ارتجاعی همه ملیتها ، منافع اکثریت زحمتکش ملل ساکن

میداند از اینرو علیرغم به رسمیت ( اعم از فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی ) مشترک برای الغای هر نوع نابرابری 

 .، مخا لف تجزیه و جدایی ملتها است " حق جدایی " شناختن 

نیز از همین راهکار مثبت دفاع میکنند و  خوشبختانه بخش عمده احزاب و سازمانهای متعلق به اقلیتهای ملی ایران

اما این وضعیت مثبت میتواند تغییر کند ، هر گاه . سرنوشت خود را با رهایی کل مردم کشورمان گره زده اند 

 .اپوزیسیون مدعی آزادیخواهی برخورد مناسبی با حقوق دمکراتیک اقلیتهای ملی نکند 

خیر ، رسانه های سلطنت طلب همدوش با سرکوبگران رژیم اسالمی ، برای نمونه در جریان حوادث خونین یک هفته ا

آنها . موجی از لجن پراکنی های شوونیستی و عرب ستیزانه را نثار مردم زحمتکش و محروم منطقه نموده اند 

 .بودن آن ذکر میکنند " تازی" سالهاست که یکی از دالیل مخالفت خود با رژیم اسالمی ایران را 

لطنت طلبان مفتخر به نژاد آریایی فرجی نیست ، از اپوزیسیون مدعی جمهوریخواهی ظاهرا انتظار اما اگر از س

ولی مواضع بخش عمده این طیف از اپوزیسیون نیز نشان میدهد که آنها با سنگر گرفتن حول ترم . بیشتری میرود 

مله بودن ایران ، عمال آب به و عدم برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و کثیرال" تمامیت ارضی " شوونیستی 

 .آسیاب رژیم میریزند

بخشی از اپوزیسیون سرنگون طلب هم از سر اجبار فقط این حق را برای کردستان برسمیت شناخته اند و در برنامه 

اما با چنین معیارهای معیوب و دوگانه ای . سیاسی خود سخنی از دیگر ملیتهای ساکن ایران بر زبان نیاورده اند 

 .وان به ستم مشمئزکننده ملی در کشور ما پایان دادنمیت

از اینرو نیروهای چپ و دمکرات وظیفه دارند که در برابر یورش جنایتکاران جمهوری اسالمی به خیزش عادالنه 

مردم ستمدیده عرب خوزستان ، با تمام قوا از آنها دفاع نموده و از همه امکانات خود برای جلب حمایت گسترده 

 .بهره گیرند( چه در ایران و چه در خارج ) مردمی 

 :نیروهای مترقی باید خواستار

 توقف بیدرنگ کلیه اقدامات سرکوبگرانه رژیم در خوزستان -

 شناسایی و محاکمه عاملین کشتار و مجروح نمودن صدها تن از تظاهرکنندگان -

 آزادی بی قید و شرط کلیه بازداشت شدگان -

 .ای بین المللی و نیروهای مدافع حقوق بشر ، شوندمحکومیت رژیم توسط نهاده -

سازمان ما در عین حال اعالم میدارد که بدون سرنگونی جمهوری اسالمی از طریق یک انقالب مردمی ، نمیتوان 

با این همه ما از . موجبات الغای کامل تبعیضات ملی را فراهم کرد همچنانکه نمیتوان به ستم جنسی و طبقاتی پایان داد 
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ر قدم پیشروی مردم برای کاهش ابعاد ستم پشتیبانی مینمائیم و برای ارتقای روزافزون آنها ، خویشتن را در کنار ه

 .مردم ستمکش احساس میکنیم 

در این میان ما ضروری میبینیم که به فعالین چپ و مترقی خوزستان هشدار دهیم که سخت مواظب تفرقه افکنی های 

نژادی  –برای بجان هم انداختن ساکنان عرب و فارس منطقه ، و تکرار تراژدیهای قومی رژیم و اپوزیسیون ارتجاعی 

خود ، منافع مشترکی ... کارگران و زحمتکشان عرب در پیوند با هم طبقه ای های فارس و . بالکان در ایران باشند 

 .بر علیه سرمایه داران ، مالکین و اقشار فوقانی جامعه دارند 

خ ، روسای قبایل و بورژوازی عرب ، مبارزات حق طلبانه شما را در حد تغییر نام چند شهر و اجازه ندهید شیو

عرب به وزارت دفاع جمهوری " شمع خانی " انتخاب چند فرماندار و استاندار عرب خالصه کنند ، کما اینکه انتصاب 

 .ست اسالمی نیز ذره ای از ابعاد یورش سرکوبگرانه رژیم به منطقه شما نکاسته ا

در خوزستانی که حتی همه مقامات آن عرب باشند باز تفاوت اساسی در محرومیت زحمتکشان عرب و نابرابریهای 

 .طبقاتی ناشی از فعال مایشایی نطام سرمایه داری پدید نخواهد آمد 

برای رفع  ملی را به مبارزه –وظیفه دارند رفع ستم سیاسی  18از اینرو نیروهای چپ و پیشرو منطقه همچون سال 

حمایت متقابل از خواستهای یکدیگر توسط زحمتکشان . انواع دیگر نابرابری از جمله نابرابری طبقاتی گره زنند 

 .منطقه ، بهترین راه حفظ اتحاد مردم و جلوگیری از سواستفاده مرتجعین داخلی و خارجی است... عرب و فارس 

 :یکصدا فریاد زنیمبا امید به گر گرفتن چنین پیکار مشترکی ، با هم 

 

 !زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 (راه کارگر)کمیته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران 

 5882فروردین  85 - 5001آوریل  50
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 5001آپریل  50، های فارسی زبان خارج از کشوروبسایت 

 در اقلیم اهواز( شورش وعصیان)استمرار انتفاضهحزب هبستگى دمكراتیك اهواز در مورد  – 4اطالعیه شماره 

 

تظاهرات مردم عرب منطقه اهواز براى روز پنجم در بیشتر شهرهاى منطقه استمرار یافته ودرگیرى درآنها ادامه 

دارد، این رویدادها با وجود تراكم نیروى سركوبگر امنیتى فراوان در شهر اهواز ومخصوصا در دو محله دایره 

 .یافته استوسیاحى شد ت 

) طى گزارشهاى موثق امروز درگیرى هاى سختى بین نیروهاى امنیتى ا ز یك طرف وجنبش انتفاضه در الدایره 

تن از شهیدان زن  1نفر به شهادت رسیدند كه  58وشهر هاى دیگر از طرف دیگر درگرفت كه در اثر آن (شلنگ آباد

 .بودند

. خیابانها مانده مردم نتوانستند آنهارا از محل زد وخورد منتقل نماینداجساد چند تن از شهیدان بعلت شدت درگیرى در 

نیروهاى امنیتى رژیم بزور وارد خانه ها شده وعده زیادى از جوانان را از خانه ها یشان به جاهاى نا معلومى سوق 

اولیه به مردم عرب  میدهند، وهمچنین به تمامى داروخانه ها ى اهواز دستور داده شده كه از تحویل دارو وكمكهاى

اهواز خودارى نموده ، واز جهت دیگر به كلیه مطب هاى خصوصى د ستور داده شده كه از استقبال مجروحین 

خودارى كرده و آنها را به بیمارستانها راهنمایى وهدایت نمایند، بهمین خاطر تعداد زیادى از مجروحین مجبورند بدون 

 .ان شوندداشتن امكانات درمانى در خانه ها درم

نیروهاى امنیتى در روز هاى تظاهرات سعى میكردند براى متفرق كردن آنان از تیرهاى هوائى وگاز اشك آور استفاده 

میكردند ولیكن امروز به شیوه وحشیانه اى براى متفرق كردن مردم عمل نموده و مستقیما مردم را هدف تیر اندازى 

 .خود قرار دادند 

یم، شب گذشته با عده اى ا ز فعالین سیاسى ملت عرب جلسه اى در مورد خاموش كردن على شمخانى وزیر دفاع رژ

 .انتفاضه سراسرى مردم داشته كه از این نشست نتیجه اى حاصل نشد

طبق ا خبار رسیده جزایرى امام جمعه اهواز ، استاندار ،فرماندار وبعضى از مسئولین منطقه اهواز با شخصیتهاى 

 .بعضى از قبایل داشته اند كه نتیجه این نشست حاصلى بهمراه نداشت سرشنا س شهر و رؤساى

بنا به اخبار دریافتى امروزدر شهر محمره وعبادان علیرغم كنترل شدید از جانب نیروهاى امنیتى در این دو شهر 

رهاى عصر دیروز در شه. تظاهرات مشابهى بر پا شده است كه منجر به زدو خورد با نیروهاى مذكور شده است 

حویزه وفالحیه اعتراضات وتظاهراتى بوقوع پیوست كه بنا به اخبار موثق كه به ما ارسال شده ، بعضى ا ز مؤسسات 

 .دولتى وبانك كشاورزى حویزه به آتش كشیده شد 

نسبت به سركوب وحشیانه نیروهاى نظامى وامنیتى جمهورى اسالمى ایران تما م شهرهاى منطقه . نفرت وانزجار

 .را فرا گرفته و اراده مردم را به ادامه ا نتفاضه مصمم تر كرده استاهواز 

 50/4/5001حزب همبستگى دمكراتیك اهواز 
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 5001آپریل  58وبسایت ایران امروز و دیگر وبسایت های فارسی زبان، 

 بیانیه كانون مدافعان حقوق بشر در مورد حوادث اهواز

 هر نوع تبعیض علیه ملت محكوم است

اي در خصوص حوادث اغتشاشات اخیر استان خوزستان این حادثه را زنگ   ن مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیهكانو

 .خطري برابر مسوولین كشور دانست

قانون اساسي تشكیل اجتماعات و راهپیمایي، عملي آزاد و قانوني بوده و  55باستناد اصل »: در این بیانیه آمده است

از طرفي قانون اساسي و اعالمیه جهاني حقوق بشر هر . باشد مردم جهت مطالبه و حقوق آنها ميازجمله اقدامات مدني 

، استقرار  االسف پس از ربع قرن باشند كه مع ها موظف به رفع آن از ملت مي نوع تبعیض را محكوم نموده و حكومت

 «.جمهوري اسالمي تبعیض در قانون و در عمل مسؤوالن نظام به وفور مشهود است

آنها باید . حوادث خوزستان زنگ هشداري است كه باید قاعدتاً مسؤوالن را از خواب بیدار نماید»: افزاید این بیانیه مي

هاي مختلف، مردم را حول محور مصالح ملي متحد  با بررسي عمیق تبعیض و دردهاي مردم و احترام به قومیت

مشهود و مؤثر صورت پذیرد، اخبار واصله از خوزستان ساخته و نسبت به رفع محرومیت و رفع تبعیض اقدامات 

حكایت از شدت عمل بسیار با تظاهركنندگان داشته و درحوادث آن استان تعداد زیادي دستگیر و زخمي و تعدادي كشته 

 «.اند شده

وزستان را محكوم كرده و از مردم خ« هرگونه خشونت و تعدي و تجاوز از قانون و حقوق»كانون مدافعان حقوق بشر 

این تشكل به مسؤوالن نظام هشدار داده نسبت به مطالبات . هاي مدني پیگیري كنند مطالبات خود را با روش: خواسته

مردم جدي و كوشا باشند و مأموراني كه در جهت حفظ نظم، مرتكب تعدي و نقض قانون شده باشند فوراً شناسایي و 

خوزستان پاره تن سرزمین پارس است و هر نوع كاستي و كمبود آن باید گمان  بي»: در پایان بیانیه آمده. مجازات شوند

 «.همسان دیگر نقاط این كشور بزرگ برطرف شود

عنوان نایب رئیس كانون وكال را  به« فریده غیرت»اي انتخاب  كانون مدافعان حقوق بشر همچنین با صدور اطالعیه

یرت براي اولین بار از تاریخ تأسیس وكالي دادگستري بعنوان خانم فریده غ»: در این اطالعیه آمده است. تبریك گفت

نائب رئیس هیأت مدیره كانون وكالي دادگستري مركز انتخاب شدند، این انتخاب را به كلیه وكالي ایران تبریك گفته و 

هیه شده نویس قانون وكالت ت خواهد موضعگیري خود را به طور شفاف و روشن در قبال پیش از هیأت رئیسه جدید مي

 «.بوسیله قوه قضائیه اعالم دارند
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 5304آپریل  56وبسایت جبهه دمکراتیک مردمی عرب احواز، 

 6اطالعیه شماره 

 جبهه دمكراتیك مردمى ملت عرب أحواز

 در رابطه با انتفاضه هشتادمین سالروز اشغال نظامى احواز

ملى در ایران، تمامى فرزندان ملل تحت ستم ملى در ایران دوستان، یاران وتمام رزمندكان سازمانهاى ملل تحت ستم 

 .ودر سراسر جهان، آزاد اندیشان فارس وآزادیخواهان تمام جهان وتمامى سازمانهاى حقوق بشر ومدافع از حقوق ملتها

ملت عرب احواز در سرزمین آباء واجداد خویش، األحواز همجنان وبشدت مورد هجوم وحشیانه نظام قرون وسطائى 

متخلف جمهورى اسالمى ونزادبرستان غیر عرب مشارك در سركوب آن است واین عالوه بر سركوب وحشیانه 

تظاهرات مسالمت آمیز، نظام هنوز تعداد زیادى از اجساد شهداء را هنوز در سردخانه هاى بیمارستانهاى خود 

اطالعات نظام منتقل، بازداشت شدكان  نكهدارى، زخمیها را از بیمارستانها به بازداشتكاههاى قرون وسطائى وزارت

رسید در زیر وحشیانه ترین انواع شكنجه ها بإعتراف هاى كاذب وامیدارد كه از جمله  5500را كه تعدادشان باالى 

درجه، استقاده از اتاقهاى كاز وخروج بازداشتي بعد از  20شكنجه هاى جند روز اخیر استفاده از آبهاى كرم باالى 

ى اخذ اعتراف واخیرا خبر رسیده است كه باسدارى إعتراف كرده است كه با بنزین وآتش زدن یكى از حالت إغماء برا

 !اتا قها تعدادى كشته وزخمى شده اند

 15وعالوه برهمه اینها نظام در خارج از زندانها نیز سیاست باكسازى عرقى را وقیحانه تا دیروز ادامه داده وتعداد 

لوله احواز را اخراج وتعدادى غیر عرب از شهرهاى دیكر را بجاى آنها استخدام كرده  كاركر از كاركران فني نورد

نیز تعدادى بعد از بازدشات اخراج وبا دیكران از مناطق دیكر ( ماهشهر) است والبته اطالع میرسد كه در بندر معشور

عباس كه میخواهند به أحواز جایكزین شده اند ودرخواستهاى استخدام كاركران  عرب مهاجر از محمره به بندر 

 .بركردند را رد كرده وفقط تعدادى از غیر اعراب را استخدام مى نماید

 .شب خروج از منازل ممنوع وتمام محالت بسته است 8از جهتى هنوز حكومت نظامى برقرار وبعد از ساعت 

صدها مبارز از فرزندان خود  دوستان فرزندان ملل تحت ستم ملى در ایران، ملت عرب أحواز كه در جند روز أخیر

را از دست داده است به تمام كسانى كه در كنار نظام قرار كرفته اند واز جمله به أعرابى كه علیه ملت ما عمل مى 

 .كنند بعنوان مزدور مى نكرد وبعنوان مزدور برخورد خواهد كرد

یم كه ضمن نشر این اطالعیه و اطالعیه ما از تمام سازمانها واحزاب سیاسى ملل تحت ستم دوستانه درخواست مى كن

هایى خود در نشریات، تلویزیونها، رادیوها ودیكر وسائل ارتباط جمعى همجنانكه تاكنون بعضى از سازمانها دست به 

این كار زدند اقدام واز همشهریان خود از فرزندان ملتها دعوت كنند كه از هر كونه همكارى با نظام وحتى از استخدام 

دولتي بجاى اعراب سرباز زنند تا با ترفندهاى نظام براى جدایى ملتها از یكدیكر قهرمانانه برخورد و در این  در دوائر

حال خواهید دید كه جكونه ملت ما در كنار شما وهمرزم با شما ملتهاى قهرمان جه درسهایى به نظام متوحش خواهد 

 .داد

ادران بختیاري وغیر عرب در شهرهاى شمال ودر احواز ودر این رابطه جبهه دمكراتیك خلق عرب أحواز از بر

درخواست مى كند كه مرحله حساس تاریخى را دریابند وجنایتهاى نظام را درحق خلق قهرمان ما با دقت بررسى 

ومانع شوند كه عده اى از میان آنها آلت دست جنایتكاران نظام حاكم قرار كیرند كه ما با هیجكس بغیر از نظام 

ان حاكم دشمنى نداریم وهمجنانكه تاكنون برادرانه در كنارهم زندكى كردیم ومبارزه را مشتركا علیه ونزادبرست

 .نظامهاى فاشیست در ایران داشتیم این بار هم جنین خواهد بود ونقشه هاى جنایتكارانه نظام را نقش بر آب كنید

انانى كه تاكنون از نظام حاكم جدا نشده ودر نهایت صحبت ما با مزدوران فعلى نظام حاكم است وخصوصا عرب زب

اند، جنانجه هر جه زودتر  از نظام جدا نشده وهمجنان به جنایات خود ادامه دهید ملت ما با شما برخورد جدى خواهد 
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كرد واز خانواده وبدران ومادران این مزدوران درخواست مى كنیم كه براى جلوكیرى از خونهاى نا خواسته بین 

 .رزندان خود را وادار به ترك نظام ودورى از جنایات آن نماینداعراب احواز ف

ملت ما ضمن سباس از تمام سازمانها واحزاب ومنفردینى كه صداى مظلومیت آنها را شنیدند وصداى وجدانشان بخاطر 

دامه داشته آنها به صدا در آمد تقدیر وامیدواریم این بشتیبانى تا رسیدن ملل تحت ستم به حقوق كامل خود همنجان إ

 .باشد

 

 زنده باد مبارزه ملت عرب وزنده باد وحدت مبارزه ملل در ایران

 كمیته مبارزات مردمى

 جبهه دمكراتیك مردمى خلق عرب أحواز

 5001 -02 -51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
204 

 كمیته مركزي سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، 5882اردیبهشت  1

 عزیزي بني طرفاطالعیه در باره دستگیري یوسف 

بنا به اظهار خانم سلیمه فتوحي، همسر یوسف عزیزي بني طرف، ساعت دو و نیم بعد از ظهر دیروز، دوشنبه پنج 

، مأموران حكومت جمهوري اسالمي به خانه آنها ریخته ویوسف عزیزي بني طرف را بازداشت 5882اردیبهشت 

آدرسي در خیابان معلم تهران كه یكي از مراكز سركوب كرده و به همسر اوگفته اند كه براي پیگیري موضوع به 

 .وابسته به دادسراي انقالب است مراجعه كند

طرف، عضو كانون نویسندگان ایران و یكي از روشنفكران خلق عرب است كه از حقوق پایمال   یوسف عزیزي بني

نان عرب خوزستان، طي او به ویژه در جریان سركوب اعتراضات اخیرهموط. كند شده این مردم دفاع مي 

هاي گروهي داخلي و خارجي به دفاع از مبارزات مردم پرداخته و سیاستهاي رژیم را افشا  هاي خود با رسانه مصاحبه

 .كرده است

كشي و ظلم و ستم اجتماعي و ملي نسبت به خلق  هایش نسبت به  بي عدالتي ، حق او بارها در سخنرانیها و نوشته

طلبانه همه اقوام و ملیتهاي ساكن  داده بود و بر همبستگي و نیز اهداف آزادیخواهانه و حق عرب، در كشور ما هشدار

 .ایران تأكید ورزیده بود

به گفتة همسروي، یوسف عزیزي بني طرف به عنوان یك پژوهشگر در یك نظرپرسي پیرامون نامه منسوب به 

جهت تغییر توازن قومي در خوزستان به زیان محمدعلي ابطحي، مشاور رئیس جمهور، در رابطه با نقشه حكومت 

مسئله مهم جعلي یا اصلي بودن » اعراب ساكن این منطقه، كه مورد تكذیب ابطحي واقع شده است، به درستي گفته بود 

 .«افتد نامه نیست، مهم اینستكه مطالبي كه در نامه آمده است آنجا اتفاق مي

كوشد با  انزجار به جوش آمده مردم درمانده است، طبق معمول ميرژیم جمهوري اسالمي كه از فرونشاندن خشم و 

گسترش دامنه دستگیریها و پرونده سازي براي كوشندگان و مبارزان راه آزادي و دموكراسي وهمچنین ایجاد رعب و 

ت هاي اي ازسیاس دستگیري این نویسنده و روشنفكر نمونه. طلبانه مقابله كند هراس در میان مردم با این جنبش حق

جنبشهائي كه در حال رشدند و . دهد سرکوبگرانه رژیم در برابر جنبشهاي دموكراتیک و مردمي جامعه مارا نشان مي

 .کشاند  همه خلقهاي ایران را به صحنه مبارزه متحد با این رژیم مي

کردن آنان و کمیته مرکزي سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران تهاجم به هموطنان عرب خوزستان وکشتن و زخمي 

همچنین دستگیري یوسف عزیزي بني طرف را شدیدا محکوم مي کند و خواستار آزادي همه زندانیان سیاسي ایران، از 

 .اي روزهاي اخیر در خوزستان است جمله دستگیرشدگان اعتراضات توده

امني و ستم در سرزمین طلبانه مردم خوزستان در برابر حكومتي كه مسبب نا ما ضمن اعالم همبستگي با مبارزات حق

ماست، سازمانها،احزاب وتشکل هاي مدافع حقوق بشروهمه كوشندگان راه آزادي و عدالت اجتماعي را به تالش 

 .كنیم مشترك و یكپارچه براي استقرار حكومتي مبتني بر آزادي، عدالت، برادري و همبستگي ملي دعوت مي
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 وبسایت های فارسی زبان ، منتشر شده در5882اردیبهشت  5چهارشنبه 

 اجتماعي و قومي زنجان در بیانیه اي خواهان آزادي یوسف عزیزي بني طرف شدند -جمعي از فعاالن سیاسي 

 بسمه تعالي

بعد از ظهر دوشنبه پنجم اردیبهشت ماه سال جاري یوسف عزیزي بني طرف صاحب نظر مسائل اجتماعي و فرهنگي، 

عضو كانون نویسندگان ایران و عضو افتخاري اتحادیة نویسندگان عرب در منزل  نگار، مترجم، فعال قومي، روزنامه

 .مسكوني خود در تهران دستگیر شد

هایش راهگشاي مسأله قومي در ایران است در حالي پس از حوادث اخیر خوزستان  وي كه سالهاست با مقاالت و گفته

 .حلیل و پیشبرد مسائل اقوام ایران شناخته شده استشود كه به عنوان یكي از نمادهاي عقالنیت در ت دستگیر مي

كوشد با  ما امضاء كنندگان این بیانیه معتقدیم دستگیري آقاي بني طرف موجب مهجوّریت جریاني خواهد شد كه مي

ع بنابراین مصرانه خواهان آزادي سری. المللي با راهكارهاي قانوني و مدني به فعالیت بپردازد درك شرایط داخلي و بین

 .باشیم قید و شرط یوسف عزیزي بني طرف مي و بي

 اجتماعي و قومي زنجان -جمعي از فعاالن سیاسي 

توكل  -فرهادي … یدا -یاشار حكاك پورمراغي -هژیر پالسچي -سعید متین پور -علي آقاجانلو  -محمد اسماعیلي 

تئلناز  -علي محمدبیاني -د نجفي محم -منوچهر نجفي -حمیدرضا مختاري -ادریس ساالري -احمد احمدي  -لو غني

سید رسول  -فرهاد نجفي  -شعبان كریمي -رامین ناسوتي -اسالم كریمي -چنگیز زنگي -فتحي … باب ا -نعمتي 

طاهره  -فاطمه افشاري -فاطمه میرمعّزي -محمد تقي بیات -محمد روحاني -مهرداد ترابي -زینب نوري -سمیعي نژاد

مهدي  -صفیه قره باغي -صغري بیات -كمال محمدي -غالمرضا عزیرپوران -یعيحسین رف -محمد زنگنه -كبودوند

 -داود افشاري -لو  مجید تقي -جواد كریمي  -آربوني -محمود واعظي  -رعنا بیات -سعید بیات -حسن زنگنه -تقوي

لو  بوالفضل نقيا -خلیل ببري  -سید یوسف موسوي  -سیدمسعود نجفیان  -شهال بیات  -مسعود صفوي  -محمدنقي بكشلو

جلیل  -حسام فغفوري  -حسن اوزانلو  -علي دویران  -یعقوب محمدي چایپارالي  -رضا جعفري  -پور  علي رضا متین -

حسین  -حسن احدپور -رئوف حسنلو  -بهروز صفري  -رامین منصوري  -مریم زنجاني  -احمد مدادي  -لو  غني

 -حسن عمارلو -سید محمد رسول شفیعي -رضا قاسمپور  - مرتضي الیاسي -كمال محمدي  -صمد حبیبي -رحمتي 

شهنام  -رحمتي … ا صفي -اصالن حیدري -سلطانعلي رفیعي -مصطفي كریمي  -محرمعلي عرفاني  -محمد قره باغي 

 -محمدحسین حسني  -علي بیات -حمید بیات  -رضا افشار  -سعید محمدي  -حسین اخوان  -حسن حسینعلي  -بیات 

 .مهدي حسني - مسعود الماسي

 

 

 

 



 
206 

 ، وبسایت های فارسی زبان5882اردیبشهت  8

نامه به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در باره بازداشت های اخیر در خوزستان و دستگیری یوسف عزیزی بنی 

 طرف

 کانادا -انجمن قلم : رونوشت به 

 کانادا –عفو بین الملل 

 زمان ملل متحدخانم لویس آربور ، کمیساریای عالی حقوق بشر سا

. در روزهای اخیر استان خوزستان بویژه شهر اهواز شاهد اعتراضات مردم عرب زبان این منطقه از ایران بوده است

مردم این منطقه که نامه ای منتصب به معاون سابق رییس جمهور ایران را بهانه اعتراض به وضعیت رقت بار خود 

جمهوری اسالمی ایران که در طی حیات خود از . سرکوب واقع شدندقرار داده بودند به خشن ترین شیوه مورد 

سرکوب هیچ اعتراض مستقل مردمی خودداری نکرده است در خوزستان با شدت تمام به سرکوب یکی از محرومترین 

 .بخشهای جامعه ایران، که اتفاقا ساکن یکی از ثروتمند ترین بخشهای کشور هستند دست یازیده است

نفر بازداشت  5500لف تا کنون ده ها نفر توسط ماموران حکومتی کشته صدها تن مجروح و بیش از طبق اخبار مخت

 .شده اند و تعداد بازداشت شدگان همچنان رو به افزایش است

در همین رابطه یوسف عزیزی بنی طرف نویسنده و فعال عرب زبان ایرانی، عضو کانون نویسندگان ایران که در 

اردیبهشت  1آوریل برابر با  51و در طول درگیریها در خوزستان نبوده است نیز درروز دوشنبه تهران زندگی میکند 

 .توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی دستگیر شده است

ما از شما میخواهیم تا به اشکال مقتضی به شیوه های خشونت بار جمهوری اسالمی ایران در برخورد با حرکتهای 

 این راستا ما خواستار در. مردمی اعتراض کنید

 آزادی تمام دستگیر شدگان اعتراضات اخیر خوزستان از جمله یوسف عزیزی بنی طرف؛ -5

 محاکمه علنی عامالن و آمران قتلهای صورت گرفته در این ماجرا و -5

 رسیدگی به خواسته های اقلیت عرب زبان این استان هستیم -8

 تورنتو  –کانون گفتگو و حقوق بشر ایران 

 اردی بهشت 8برابر با  5001اوریل  58
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 5001می  8... وبسایت های ایران امروز و

 (بیت العرب)بیانیه جمعیت عرب های خوزستان مقیم مركز 

 های اخیر در خوزستان درباره دستگیری

 

یز و پرهیز جمعیت عربهای خوزستان مقیم مركز با این اعتقاد كه حاكمیت قانون و دوری از هرگونه اعمال خشونت آم

داند و همواره بر پیگیری مطالبات مردمی از راه  از انجام كارهای مضر به منافع و نظم عمومی را به نفع همه می

كند، خواهان رعایت كامل موازین قانونی و حقوق بشر درباره دستگیر شدگان  های قانونی و مسالمت آمیز تأكید می

های خارج از قانون، تهدید افراد و ایجاد فضای رعب و ناامنی  ر بازداشتاخیر حوادث خوزستان و تعیین نقطه پایانی ب

برای شهروندان عرب خوزستان میباشد و یقین میداند رویكرد قانونی در چنین وقایعی گامی مؤثر در جهت حفظ 

 .وحدت ملی، ایجاد ثبات و نظم عمومی و تأمین امنیت شهروندان در راستای وفاق همگانی به شمار میرود

 

كند نسبت به آزادی تمام افراد بازداشت شده كه تاكنون بیش از  مسؤولین امر را دعوت می« جمعیت»در این راستا این 

این نكته را نیز از باب . دو هفته در بازداشتگاه ها به سر برده اما تاكنون اتهام آنها مشخص نشده است، اقدام فرمایند

ساعت در بازداشتگاه نگه داشت مگر  ٦٤سی كشور ، نمیتوان فردی را بیش از آوریم كه طبق قانون اسا تذكر به یاد می

 .اینكه، اتهام وی طبق فرآیندهای قانونی و مستند به او یا وكیل مخّیر تفهیم شده باشد

 

همچنین این جمعیت مصرانه خواهان آن است كه مقامات ذیربط هر چه زودتر یوسف عزیزی بنی طرف نویسنده و 

این جمعیت بر این اعتقاد است كه دستگیری وی به شیوه پلیسی و ضبط . م عرب خوزستان را آزاد نمایدپژوهشگر مرد

و حمل كتابها و نوشته های وی در تهران و سپس اعزام وی به اهواز در چارچوب قانون صورت نگرفته و فعالیت 

ی حفاظت از آزادی بیان و عقیده شهروندان ایشان در محدوده روزنامه نگاری و نویسندگی بوده و وظیفه نیروهای امنیت

 . در چارچوب قانون اساسی میباشد و نه بلعكس

 

 (بیت العرب)جمعیت عربهای خوزستانی مقیم مركز 
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 5882اردیبهشت  8سایت های فارسی زبان اپوزیسیون، 

 

 ها درباره تظاهرات اهواز بیانیه سازمان سوسیالیست

 

 اعتراض به سرکوب مردم شهرهای استان خوزستان 

 "تجزیه طلبی"و قانون شکنی از سوی رژیم والیت فقیه و رد شعار 

 

طرفداران تمامیت ارضی ایران بهیچوجه نمی توانند با تجزیه ی سر زمین ایران ، صرفنظر از اینکه این خواست 

ن اصل نیروهای وطن دوست، خود را در مقابل روی ای. تحت چه نام و هدفی مطرح شود ، توافق داشته باشند

 .نیروهای تجزیه طلب داخلی و نیروهای متهاجم و اشغالگر خارجی قرار داده و خواهند داد

 

با وجود اینکه سازمان سوسیالیست های ایران ، بعنوان یک تشکیالت سوسیال دمکرات که در برگیرنده افراد 

" طیف چپ " دمکرات می باشد و در واقع بخشی از نیروهای سیاسی سوسیالیست ، سوسیالیست دمکرات و سوسیال 

و محترم " استقالل و حاکمیت ملی " همچون دفاع از " تمامیت ارضی ایران " ایران هست ، ولی چون دفاع از 

ما " ارزش های هویت سیاسی " ، یکی دیگر از ( " حاکمیت مردم ) حاکمیت ملت " و " اصل فردیت " شمردن 

ست ها می باشد ـ ارزشهائی که متأسفانه برای بخشی از نیروهای طیف چپ نه تنها ارزش و اهمیتی ندارند ، سوسیالی

بلکه برخی از این نیروها تا کنون آشکارا علیه آنها موضع گرفته و عمل کرده اند ـ ، در این رابطه نظری و فکری 

 !ان ـ نیروهای طرفدار راه مصدق ـ ، می دانیمایر" طیف ملیون " است که ما خود را بخشی از نیروهای سیاسی 

 

" عمل می کنند و " تجزیه ایران " ما سوسیالیستهای ایران هیچگونه همبستگی و همسوئی با نیروهائی که در جهت 

ایران را محترم نمی شمارند ، نداریم و چنین نظرات ، سیاست و حرکت هائی رابنفع اقوام ساکن " تمامیت ارضی 

 .ن نمی دانیم و آنرا بدون هیچکونه اما و اگر ، محکوم می کنیمسرزمین ایرا

 

با توضیحی که رفت، این سئوال در این رابطه مطرح است که آیا هر نوع حرکت اعتراضی که از سوی مردم ایران 

یه تجز" در ایاالت مختلف سرزمین ایران علیه سیاست و عملکرد حاکمان مستبد ایران انجام گیرد را باید بحساب 

اقوام ساکن آن مناطق گذاشت و اعتراض مردم آن دیار را محکوم نمود؟ بنظر ما سوسیالیست های مصدقی " طلبی

 . خواهد بود" منفی " پاسخ به این سئوال 

 

تاریخ سیاسی ایران بیانگر این واقعیت است که تمام اقوام ساکن سر زمین ایران ، حتی آن اقوامی که تبار ایرانی 

ادشان روزی به سرزمین ایران مهاجرت کرده اند و سرزمین ایران را برای اقامت دائمی خود برگزیده نداشته و اجد

اند ، همیشه خود را تبعه کشور ایران دانسته و به سرزمین ایران بعنوان میهن و سرزمین پدری نگریسته اند و از 

مقابله اقوام ساکن ایران با حمله صدام به خاک بهترین شاهد زنده ، . تمامیت ارضی و استقالل ایران دفاع کرده اند 

 .ایران است

پس از سرنگونی رژیم صدام حسین ، اکثر سیاستمداران غربی از جمله پرزیدنت کلینتون اذعان کرده اند که اکثر 

رده اند دولتهای غربی و در پیشاپیش آنها دولت ایاالت متحده آمریکا از حمله صدام حسین به ایران پشتیبانی و حمایت ک

، ولی اقوام مختلف ساکن سرزمین ایران از جمله قوم عرب و ایرانیان عرب زبان در مقابل نیروهای متهاجم عرب 

 . عراقی قرار گرفتند و از تمامیت ارضی و مرزهای وطنشان ایران بدفاع برخاستند

 

روهائی وجود دارند که تجزیه طلب از اینکه در بین نیروهای سیاسی ایران ـ البته بیشتر در طیف چپ بلشویکی ـ ، گ

هستند و یا کوچکترین ارزشی برای تمامیت ارضی ایران قائل نمی شوند، آشکارا این نظرات را بیان می کنند و به 

 .تبلیغ آن دست می زنند ، واقعیتی است که برکسی پوشیده نیست
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ستند که دشمنی و تنفر خاصی نسبت به قوم ه" ناسیونالیسم قومی" در حقیقت اکثر این گروههای تجزیه طلب ، طرفدار 

بنظرما چنین نظراتی انحرافی ، عقب گرا و ارتجاعی است که امروز شاهد آن هستیم که این نوع نیروها . فارس دارند 

 !دولت پرزیدنت بوش عمل می کنند" نظم نوین " در خدمت تحقق سیاست 

 

 

مخالف هستند و آشکارا " تجزیه طلبی" در مقطع کنونی با همچنین این واقعیتی است که بخشی از نیروهای طیف چپ 

حق تعیین " حتی بخشی از سازمانهای سیاسی چپ که از تز لنین ، تحت عنوان . در این رابطه موضع گرفته اند 

" ، دفاع می کنند ، بهیچوجه حاضر نیستند خود را به چرخ پنجم سیاست هژمونی طلبانه و " سرنوشت تا سر حد جدائی

 !مورد نظر پرزیدنت بوش و پنتاگون در خاور میانه تبدیل کنند" نوین  نظم

 

حق تعیین سرنوشت تا سر حد جدائی ، همچنین ضروریست خاطر نشان کرد که در زمان حیات لنین " در رابطه با تز 

بورگ در روزالوکزم. روبروشد" روزا لوکزمبورگ" ، آن نظریه با مخالفت صاحب نظران جنبش کمونیستی از جمله 

نیز نظراتی مخالف نظرات لنین و بلشویک ها داشت و برعکس لنین ایشان شدیدأ از حقوق " آزادی " رابطه با دفاع از 

 .دگراندیش و مخالفین عقیدتی اش دفاع می کرد و آزادی را آزادی دگراندیشان می دانست

 

چگاه در کشور روسیه که پس از تسلط حزب جالب اینکه، این تز لنین ـ حق تعیین سرنوشت تا سر حد جدائی ـ ، هی

نامید ه شد و در واقع لنین و جانشینان وی بعنوان رهبران " اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی" کمونیست بر آن دیار، 

سال حکومت کردند، جنبه عمل بخود نگرفت و در  50حزب کمونیست بلویشکی بر آن سرزمین و مردمانش بیش از 

بلیغاتی که لنین قبل از انقالب اکتبر برای بحرکت در آوردن ملت هائی که دولت روسیه تزاری و حقیقت شعاری بود ت

اطریش ـ هنگری با زور شمشیر و تفنگ و توپ ، سرزمین های میهن آنها را اشغال و بضمیه امپراطوریهای خود 

 .و شکست تزار بودلنین ، در واقع بیشتر بفکر پیروزی حزب کمونیست . کرده بودند، مطرح کرده بود

 

سال در زیر سلطه حزب کمونیست شوروی بسر  50ـ که " چچن"وضع رقت باری که امروز بر جوامعی همچون 

برده اند ـ ، حاکم است ، بیانگر این واقعیت تلخ است که در دوران حکومت شوراها ، مردم ساکن آن دیارشدیدأ تحت 

ین حقوقی در جهت تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت خود فشار و سرکوب قرار داشته اند و آنها از کوچکتر

 " !!حق تعیین سرنوشت وامر جدائی " برخوردار نبوده اند ، چه رسد به تحقق دادن به خواست 

 

در تظاهرات و ناآرامی های اهواز و دیگر شهرهای خوزستان ، نیروهای تجزیه طلب که اکثرأ از سوی دستگاه 

اتورهای محافظه کار و جنگ طلب آمریکائی و دیگر نیروهای استعمارگر تغذیه می شوند، تبلیغاتی پرزیدنت بوش ، سن

 .نقش داشته اند

این نیروها ، پخش نامه منتسب به آقای سید محمد ابطحی معاون سابق آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور و ترتیب 

غزئل از صحنه سیاسی ایران بدست رضا شاه  تظاهرات علیه آن نامه جعلی را همزمان با هشتادمین سالگرد حذف شیخ

قهرمان " بپا کرده و با عمل خود قصد داشتند از حضرت شیخ ، بدون توجه به مدارک و اسناد تاریخی موجود یک 

بسازند و در افکار عمومی چنین جلوه می دهند که استان خوزستان در زمان رضا شاه اشغال نظامی شده است ، " ملی 

فکار عمومی توضیح دهند، قبل از حذف شیخ خزئل توسط ارتش و رضاشاه ، ایران درچه وضعیت بدون اینکه به ا

سیاسی بسر می برده است و قبل از آن تاریخ باصطالح اشغال ، استان خوزستان جزو سرزمین کدام کشور بوده است 

ت استعمارگر انگلیس چه نقشی اصوال در آن مقطع تاریخی دول.و یا اینکه آن خطه، احیانأ کشوری مستقل بوده است 

وابسته به دولت انگلیس در خاک ایران بچه خاطر مستقر بوده " ارتش جنوب " را در ایران ایفا می کرده است و 

 است؟ رابطه شیخ خزئل با دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس بچه صورتی بوده است ؟

 

رفنظر از تمام مسائل سیاسی پشت پرده و اهداف مورد ، ص" ملوک الطوایفی" وانگهی پایان دادن به وضع نابسامان 
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نظر انگلیسها، که توسط رضاشاه انجام گرفت ، عمل مثبتی بوده است و چقدر غیر معقوالنه است که آن عمل مثبت را 

نامید ، بدون اینکه به این مسئله نیز توجه داشت که در آنزمان در " شوینیست های فارس " ، اشغال خوزستان توسط 

... وزستان ، تنها قوم عرب و عرب زبانها زندگی نمی کرده اند ، همچنین بختیاریها ، قشقائیها ، لرها ، فارسهاخ

همچنین با شروع کار شرکت نفت و . سکونت داشتند که جمعأ آن اقوام اکثریت سکنه آن ایالت را تشکیل می دادند

 .روانه مناطق نفتی شدند پاالیشگاه آبادان ، مردم برای کار از نقاط مختلف ایران،

 

این حضرات تجزیه طلب به این واقعیت تاریخی توجه نمی کنند که دول استعمار گر انگلیس و روس تزاری ، طی یک 

، یعنی یک سال پس از انقالب مشروطیت ، سرزمین ایران را در بین خود تقسیم کرده  5105قراردادسری در سال 

، جزو منطقه ... مچون مجمع الجزایر بحرین و کرانه های شمالی خایج فارس بودند ، بطوریکه منطقه خوزستان و ه

تحت نفوذ دولت استعمارگر انگلیس قرار گرفته بود و مناطق شمال ایران جزو منطقه نفوذ روسیه تزاری محسوب می 

 .شدند

 

را  5105داد استعماری  رهبران انقالب بلشویکی قرار. اما پیروزی انقالب اکتبر برهبری لنین بداد ایران رسید 

را مردود شمارد ، بلکه لغو  5105اما دولت انگلیس نه تنها حاضر نشد همچنین قرارداد سری . یکطرفه لغو کردند

با توسل به . قرارداد از سوی حاکمین جدید روسیه را موقعیت خوبی برای گسترش نفوذ خود بر سراسر ایران دانست 

گلیسی بین سیاستمداران خائن ایرانی آن زمان، از جمله نخست وزیر، وزیر حقه و نیرنگ و تقسیم لیره های ان

برای تحقق ( وثوق الدوله ، فیروزمیرزا نصرت الدوله فرمانفرما و صارم الدوله) امورخارجه و وزیر دارائی وقت 

 .هدف مورد نظر خود وارد عمل شد

 

الدوله ـ نخست وزیر وقت ـ ایران را به یک کشور  با وثوق 5151دولت استعماری کوشش کرد تا با انعقاد قرارداد 

در رابطه با همین . تحت الحمایه در آورد ، امری که با اعتراض و مخالفت بخشهای مختلف مردم ایران روبروشد

" در تبریز برهبری شیخ محمد خیابانی مردم آن دیار قیام کردند ، قیامی که در تاریخ معاصر ایران به  5151قرارداد 

معروف شد ، همان خیابانی آذری زبان که بر سر قبر مزارش ، جمله ای از یکی از سخنرانیهایش حک " خیابانی  قیام

 : شده است ، مبنی بر 

 " .با تمام مردم ایران دست به دست هم داده کشور خود را از نابودی نجات خواهیم داد " 

 

لیس با نخست وزیری وثوق الدله موافقت کرده بود و در حتی احمد شاه قاجار که قبال با دریافت پول از سفارت انگ

واقع شغل نخست وزیری ایران را برای مدتی به انگلیسها فروخته بود، حاضر نشد بر آن قرارداد ننگین صحه بگذارد، 

ضروریست در همین . اگر چه بایشان گوشزد شده بود که اگر با آن قرارداد توافق نکند از سلطنت خلع خواهد شد

طه متذکر شد که دولت ایاالت متحده آمریکا در کنفرانس پاریس که پس از پایان جنگ جهانی اول برگزار شده بود راب

 . مخالفت کرد و از استقالل و تمامیت ارضی ایران پشتیبانی نمود 5151، با قرارداد 

 

 

قرارداد ، که ماهیتش بر همگان سرانجام مخالفت با قرارداد تحت الحمایگی ایران سبب شد که انگلیسها از تحقق آن 

برهبری سید ضیاء طباطبائی و 5511آشکار شده بود صرفنظر کنند، اما بجای آن قرارداد، کودتای سوم اسفند 

روشن بود که در آن مقطع تاریخی ـ . را طرح ریزی و بمرحله اجرا در آوردند ( رضا شاه بعدی ) رضاخان میرپنج 

به نفع دولت انگلیس نبود تا از اهداف شیخ خزئل ـ اگرچه حضرت شیخ ازعاملین و ـ 5511بعد از کودتای سوم اسفند 

دست نشاندگان خود انگلیسها بود و از حمایت و کمک انگلیسها در مقابل حکومت مرکزی ایران برخوردار بود، 

 .همچون گذشته پشتیبانی کند 
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ین و آزادیخواهان ایران تحت تأثیر انقالب اکتبر با توجه به این واقعیت که در آن مقطع تاریخی بسیاری از مبارز

سید ضیاء پس از کسب قدرت بطور موذیانه ، البته با توافق انگلیسها ، . روسیه برهبری لنین قرار گرفته بودند 

در آنزمان کمونیست های ایرانی نسبت به رضاشاه نظر مثبتی داشتند . وثوق الدوله را باطل اعالم کرد 5151قرارداد 

و رضاشاه اطالعات صحیحی نداشتند و  5511ولت نوپای بلشویکی برهبری لنین از ماهیت کودتای سوم اسفند و د

 .تحلیل غلطی از آن کودتا ارائه دادند

 

دولت استعمارگر انگلیس بخاطر حفظ منافعی که در سرتاسر ایران در اثر کوتای سید ضیاء ـ رضاخان میر پنج 

و همچنین بخاطر اینکه بهانه ای بدست رقبای خود که تفسیرو برداشتی غلط از  بدست آورده بود( رضاشاه بعدی)

و رضا شاه داشتند ندهد، در آن مقطع تاریخی مدافع تمامیت ارضی ایران شده بود و دست  5511کودتای سوم اسفند 

 . از حمایت شیخ خزئل برداشت

 

راین بیانیه نمی خواهیم به دوران هخامنشیان و یا د( 5. )منطقه خوزستان همیشه بخشی از سرزمین ایران بوده است

در اینجا . ساسانیان اشاره ای کنیم که روشن گردد که از چه زمانی خوزستان بخشی از سرزمین ایران بوده است 

توجه تجزیه طلبان را به اختالفات ارضی بین دولت عثمانی و دولت ایران در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، 

در آن زمان نیز سرزمین کنونی خوزستان ، . میرزاتقی خان امیر کبیر ، صدراعظم ایران بود جلب می کنیم زمانیکه

 .بخشی از سرزمین ایران محسوب می شده است

) و جزیره الخضر ( خرمشهر )در زمانیکه اختالفات مرزی بین ایران و دولت عثمانی در رابطه با مالکیت بر محمره 

گیرد و دولتهای انگلیس و روسیه که مشترکأ در صدد تضعیف دولت ایران و حتی جداکردن سرزمین باال می ( آبادان 

هائی از خاک ایران عمل می کردند ـ برای نمونه ، جداکردن هرات با کمک انگلیسها در زمان محمد شاه پدر 

واحی نیز برخوردار بود ، باکمک ناصرالدین شاه از خاک ایران ـ ، امیر کبیر که از پشتیبانی عشایر عرب ساکن آن ن

) ایران را بر پایگاه نظامی محمره " پرچم شیروخورشید " شیخ جابر رئیس عشیره چغب و پشتیبانی عشیره بنی کعب 

 .به احتزاز در می آورد( خرمشهر 

ایران و  امیر کبیر معتقد بود از آن محلی که آب رودخانه کرخه وارد شط العرب می شود ، خط میانی رودخانه مرز

" شوینیست های فارس " این یک واقعیت تاریخی است و نمی توان آنرا بحساب ادعای . دولت عثمانی می باشد

 (5! )گذاشت

 

استان خوزستان " اشغال نظامی " توضیحات کوتاهی که در باال اشاره رفت ، بدین خاطر بود که روشن کنیم ، ادعای 

ویا در آن زمان بخشی از سرزمین ایران محسوب نمی شده است ، ادعائی در هشتاد سال پیش ، اشغال سرزمینی که گ

چنین ادعائی هیچگونه پایه تاریخی ندارد و محکوم می باشد و همانطور که در باال اشاره رفت ، . پوچ و واهی است

تای سیاست هرچند که این عمل در راس.پایان دادن به ملوک الطوایفی ، از اعمال مثبت دوران رضاشاه بوده است 

 .انگلیس قرار داشته است

 

اما در رابطه با تظاهرات اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان ، این سئوال بدرستی مطرح است که اگر هیئت 

سالی که بر ایران حکومت می کند ، قانون شکنی نمی کرد و حاضر  51حاکمه جمهوری اسالمی ایران ، در ظرف 

ان ، حداقل همان حقوق ناقص و محدودی که قانون اساسی جمهوری اسالمی برای شده بود حتی به حقوق مردم ایر

احترام بگذارد و انها را پایمال ننماید و ( 8)قانون اساسی ،  51و  51ملت ایران در نظر گرفته است از جمله اصول 

ر نفتی و گازی همان آنهمه ثروتی که از فروش ذخائ( 2)قانون اساسی ، 28در چارچوب قانون عمل کند و طبق اصل 

حیف و میل نمی کرد و بخشی از (  1) ملیارد دالر ـ،  110سال بدست آمده ـ  51استان خوزستان در ظرف این 

ملیارد دالری را صرف آبادانی کشور و بهزیستی مردم ایران از جمله ساکنین خوزستان و قوم  110همان درآمد 

 1و  8ان ایرانی و مخالفین سیاسی احترام می گذاشت و به اصول عرب می نمود ، و به آزادی بیان و قلم شهروند
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، از طریق دستگاههای " جعلی"، هرگز یک نوشته حتی (1)قانون اساسی جمهوری اسالمی خود را مقید می دانست 

 !، نمی توانستند وضع را آنچنان آشفته کنند" الجزیره"رادیوئی و تلویزیونی بیگانگان، همچون تلویزیون 

 

ت و عملکرد رژیم والیت فقیه برهبری آیت هللا سید علی خامنه ای و آیت هللا هائی همچون احمد جنتی و نیروهای سیاس

سرکوبگر جمهوری اسالمی در بوجود آمدن این فاجعه سهم بسزائی دارند و در واقع مقصر اصلی این فاجعه می 

 .باشند

ران ، نمی توان و نباید سرکوب مردم استان خوزستان ، با توجه به محترم شمردن خواست دفاع از تمامیت ارضی ای

تلفات جانی و خسارات مالی که این تهاجم با خود بهمراه داشت را تحت عنوان دفاع از تمامیت ارضی ایران صحه 

 !گذاشت و محکوم نکرد

 

از مردم ایران  هر نوع انتخاب و تصمیم گیری مستقیم را(5" )نظارت استصوابی " رژیم والیت فقیه که از طریق 

حتی بر پایه اصول همین قانون اساسی جمهوری اسالمی ، که این رژیم مشروعیت خود را ( 8)سلب کرده است ، 

نظارت استصوابی مخالف نص صریح قانون اساسی جمهوری . مدیون آن می داند ، دارای مشروعیت قانونی نیست 

ی اسالمی ، رژیم نماینده واقعی مردم ایران محسوب نمی با توجه به اصول قانون اساسی جمهور. اسالمی می باشد 

 .نباید اجازه داد تا رژیم سرکوبگر والیت فقیه به توجیه جنایات خود در استان خوزستان بپردازد. گردد 

 

منتسب به آقای سید محمد علی ابطحی ، ضروریست خاطر نشان کرد که تنظیم " سند جعلی " اما در رابطه با محتوی 

این نوشته جعلی ، آنقدر نسبت به قوم فارس و زبان فارسی ـ زبانی که هیچگاه منحصر به ساکنین منطقه فارس  کنندگان

سالی که در  51و قوم فارس نبوده ـ کینه و دشمنی دارند و آنقدر از واقعیات حاکم بر کشور و اتفاقات رخ داده در این 

تاریخی کم اطالع هستند و با مشکل معرفتی روبرویند که در  میهنمان ایران گذشته است بی خبرند و نسبت به مسائل

و سنت های ایرانی دشمنی کرده و بخشهائی از نیروهای مخالف " ایرانیت " سال تمام با  51سند مزبور ، رژیمی که 

عمل می " عربیزه کردن فرهنگ ایرانی " ، تا کنون بر این نظر بوده اند که جناحهائی از این هیئت حاکمه ، در جهت 

ترتیبی اتخاذ گردد که جمعیت اعراب خوزستان " معرفی می کنند و می نویسند " فارسی زبانان " کند را ، طرفدار 

 ."برسد 5/8نسبت به فارسی زبانان بومی و مهاجر در ظرف و در حد اکثر ده سال به 

 

ست و بهیچوجه نباید به چنین عملی همچنین باید خاطرنشان کرد که هرگونه نقل مکان اجباری اقوام ایرانی محکوم ا

ولی باید بر این امرنیز صریحأ تاکید داشت ( 1. )صحه گذاشت و چنین اعمالی را باید افشاء نمود و شدیدأ محکوم کرد

که این حق هر شهروند ایرانی است که درهر نقطه ای از ایران که تمایل به سکونت و کار داشت ، آزادانه بتواند محل 

انتخاب مسکن، یکی از " حق"این . خود را انتخاب کند، از جمله در شهرها و یا روستاهای خوزستان اقامت و کار 

 .ماده های اعالمیه جهانی حقوق بشر می باشد

 

" آنان که به امر نقل و مکان داوطلبانه و آزاد ایرانیان به استان خوزستان اعتراض دارند ، در حقیقت هنوز به جوانب 

 !رده اند و متأسفانه با مشکل معرفتی روبرویندپی نب" حقوق بشر 

 

نقل مكان از مشهد ، تبریز، اصفهان ، کرمان ، یزد ، تهران، مهاباد، همدان ، آلیگودرز ، خمین ، رشت ، ساوه ، 

و یا برعکس ... به اهواز و یا خرمشهر ، آبادان ، بوشهر، شوش و دزفول ... سبزوار ، ساری ، مریوان ، سنندج 

به تهران ، اصفهان ، شیراز ، بندر عباس ، اراک ، کاشان ... از اهواز، خرمشهر ، آبادان، دزفول و شوش مهاجرت 

ایرانی می ( اقوام ) از حقوق اولیه شهروندان ... ، گلپایگان ، نائین ، بیرجند ، مشهد ، گرگان ، اردبیل، بیجار، نهاوند

شخصی و داوطلبانه و بدون هیچگونه فشار و تهدید انجام گیرد ، باشد و بهیچوجه به چنین جابجائیهائی که با تصمیم 

، از جمله حقوق قوم عرب " حقوق بشر"کوچکترین ایراد و اشکالی نمی تواند وارد باشد و بهیچوجه در این رابطه 

 :ـ الف ، اعالمیه جهانی حقوق بشر ، قید شده است  55چونکه در ماده . پایمال نمی شود

 «.داخل هر كشور آزادانه نقل مكان كند و هر كجا بخواهد اقامت گزیند هركس حق دارد در» 
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اتفاقأ باید از حق انتخاب محل مسکن و محل کار دفاع کرد، حتی اگر این انتخاب تغییر ساختار جمعیتی قومی را در 

به آن شهرها نقل مکان  اکثر اهالی شهرهای ایران را افرادی تشکیل می دهند که از نقاط دیگر ایران. استانی بهم بزند

 آیا ساکنین شهر تهران ، همه تهرانی االاصل هستند ؟ . کرده اند

زندگی می کنیم و باید با تمام نیرو برای کسب و تحقق حقوق شهروندی و حقوق بشر و  55ناسالمتی ، ما در قرن 

مبارزه کنیم و نه ... یت ، مسلک مساوی و برابر بودن حقوق تمام ایرانیان صرفنظر از وابستگی قومی ، مذهبی ، جنس

 !، جعل کننده سند خواستار آنند" تجزیه طلبان " اینکه به دوران عشیره ای برگردیم ، چیزی که 

 

تجزیه " نیروهای سیاسی ایرانی مخالف جمهوری اسالمی نیز حتمأ باید با این مسئله آشنائی داشته باشند که شعار 

برعکس ، هر قدمی که بخاطر بمرحله . دن وضع ناهنجار حاکم بر ایران نمی کند، کوچکترین کمکی به پایان دا" طلبی

برداشته شود، با خود جنگ داخلی و برادر کشی ، ویرانی و آوارگی بهمراه " تجزیه ایران " اجرا در آوردن شعار

 .خواهد داشت 

سناتورها و سیاستمداران روشن است بوجود آمدن چنین وضعیتی باعث خوشحالی دولت پرزیدنت بوش و بخشی از 

مگر دولت آمریکا برای بوجود آوردن چنین وضعیتی بطور علنی بودجه . آمریکائی ودولت اسرائیل خواهد شد 

 تبلیغاتی در نظر نگرفته است ؟

چنین وضعیتی در تحلیل نهائی در خدمت پیاده کردن سیاست نوین پرزیدنت بوش و سرمایه داران آمریکائی در 

" در همین رابطه باید متذکر شد که طرح شعار. خاورمیانه می باشد ، امری که بهیچوجه بنفع اقوام ساکن ایران نیست

ت حاکمه جمهوری اسالمی و به ضرر جنبش در تحلیل نهائی همچنین بنفع جناح سرکوبگر هیئ" تجزیه طلبی

 !! آزادیخواهانه ملت ایران تمام خواهد شد

 

بنظر ما سوسیالیست های مصدقی ، آن بخش از نیروهای سیاسی ایرانی که بطور جدی خواستار بهزیستی اقوام ساکن 

ونه اما و اگر و شرط و ایران هستند ، نه تنها باید از استقالل و تمامیت ارضی ایران بطور علنی و بدون هیچگ

شروطی دفاع کنند و با تجزیه طلبی بمخالفت برخیزند ، بلکه خواستار جدائی دستگاه مذهب از دستگاه دولت شوند و به 

 .تبلیغ و تهییج این خواست در بین مردم ایران بکوشند و از این طریق کوشش در ایجاد یک دولت الئیک بنمایند

را معیار سنجش حقوق مردم قرار دهد و برای تمام ایرانیان ، " اصل فردیت " شد که همچنین باید خواستار قوانینی 

حقوقی برابر و یکسان قائل شود و در این رابطه هیچ فرد ... صرفنظر از وابستگی قومی ، مذهبی ، جنسی ، مسلکی 

م در دستور فعالیت ها سیاسی بیشتر از گذشته مسائل مطالباتی و معیشتی مرد. و مقامی از حقوق ویژه برخوردار نشود

قرار گیرد و همچنین بر این امر تاکید شود که درامد نفت و گاز باید فقط صرف آبادانی و صنعتی شدن استان های 

 !کشور و تعلیم و تربیت، گردد 

 

رش مقاله و ما خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی از جمله هموطنان دستگیر شده اخیر که بجرم ابراز عقیده و یا نگا

مصاحبه در مخالفت با سیاست سرکوب رژیم و اعتراض به بی عدالتی و حق کشی دراستان خوزستان، بازداشت شده 

 ! اند هستیم و تعقیب و مجازات عامالن این فاجعه را خواستاریم

 

 

 

ست های ایران، ـ در این رابطه مراجعه کنید به اهداف ، خواست ها ، اصول و مبانی فکری سازمان سوسیالی(  5)

  1، بند  2بخش اهداف ، صفحه 

iran.com/aadaf/ahdaf.pdf-http://www.ois 

 

: و کتاب سیاست خارجی امیر کبیر ، نویسنده. ـ کتاب میرزاتقی خان امیر کبیر ، تألیف عباس اقبال آشتیانی ( 5)

http://www.ois-iran.com/aadaf/ahdaf.pdf
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 ... و  علیرضا کاوه جبلی

 

 ـ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 51اصل ـ(  8)

اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان . زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است

ارس، های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مد و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه

 .در کنار زبان فارسی آزاد است

 

 ـ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  51اصل 

سبب امتیاز  مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها

 . نخواهد بود

 

 ـ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  28اصل ـ( 2)

اري از منابع طبیعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزیع فعالیتهاي اقتصادي میان استانها برد  در بهره

و مناطق مختلف كشور، باید تبْعیض در كار نباشد، به طوري كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، 

 .سرمایه و امكانات الزم در دسترس داشته باشد

 

مهندس عزت هللا سحابی در حسینیه ارشاد، بمناسبت سالکرد درگذشت دکتر یدهللا سحابی ، فروردین  ـ سخنرانی(  1)

  5882، نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی ـ شماره اردیبهشت 5882

iran.com/start.html-http://www.ois 

 

اي است همگاني و  اسالمي ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهي از منكر وظیفه ـ در جمهوري 8اصل ـ( 1)

شرایط و حدود و كیفیت آن را . متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت

 .قانون معین میكند

 ". المنكر هون عنوالمُومنون و المُومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وین"

 

ـ در جمهوري اسالمي ایران آزادي و استقالل و وحدت و تمامیت اراضي كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و  1اصل 

هیچ فرد یا گروه یا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي ، به استقالل . حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است

اي وارد كند و هیچ مقامي حق ندارد به   مي و تمامیت ارضي ایران کمترین خدشهسیاسي ، فرهنگي ، اقتصادي ، نظا

 .نام حفظ استقالل و تمامیت ارضي كشور آزادیهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب كند

 

هم بدین خاطر بر اجرای انتخابات برخوردار است که آن" نظارت " ، شورای نگهبان فقط از حق  11ـ طبق اصل ( 5)

اظهار نظر در رابطه با صالحیت نامزدهای انتخاباتی بعهده انتخاب کنندگان می . تا از تقلب انتخاباتی جلوگیری کند 

این حق پایمال و مغشوش شده است و در واقع شورای نگهبان برای " نظارت استصوابی " باشد، امری که با قانون 

 .ف بجای مردم در امر انتخابات، قائل شده استو همچنین تعین و تکلی" حق تقلب " خود 

 :قانون اساسی عبارت است از  11اصل . 

شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، ریاست جمهوري ، مجلس شوراي اسالمي و مراجعه به 

 .پرسي را بر عهده دار آراء عمومي و همه 

نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و  شوراي نگهبان: اصل نود و نهم :     اصل سابق

 . پرسي را بر عهده دارد مراجعه به آراء عمومي و همه

 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 15ـ اصل ( 8)

 .مجلس شوراي اسالمي از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رأي مخفي انتخاب میشوند تشكیل میگردد

 . شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد كنندگان و انتخاب بشرایط انتخا

 

http://www.ois-iran.com/start.html
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 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  88ـ اصل ( 1)

اش ممنوع یا به اقامت در محلي  هیچكس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد عالقه

 .قرر میداردمجبور ساخت، مگر در مواردي که قانون م

  از سوی هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران

  دکتر منصور بیات زاده

  5001آوریل  50،  5304اردیبهشت  0
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 5882اردیبهشت  51وبسایت گویا نیوز و دیگر وبسایتهای فارسی زبان، 

 بیانیه جبهه ملي ایران

 بنام خداوند جان و خرد

 نه خشونت و سركوب براي بازسازي و توسعه نیاز دارد،و بودجه خوزستان به برنامه 

 :هموطنان عزیز

هایي از  آشوبهایي در شهر اهواز و بخش ،ید، در چند روز گذشتهه اهاي خبري آگاهي یافت رسانه ازهمانطور كه 

اري از هموطنان كشته، گروهي زخمي و شم ،اثر برخورد نیروهاي انتظامي، در نهایت اندوه دررخ داد كه  خوزستان

روز این حادثه مطالب گوناگون گفته بدرباره چگونگي  ،در طي روزهاي گذشته .نددشمار زیادي دستگیر و زنداني ش

اي كه به راحتي جعلي  نامه. شده استاي مجعول مربوط به چند سال پیش  تكیه بر انتشار نامهآنها بیشتر در شده كه 

جعلي بودن آنرا اعالم ، رییس دفتر سابق رییس جمهور نیز و از چند روز پیش از بروز حادثه ،بودن آن مشخص بود

 .بود کرده

با توجه به  را، سخني است كه بحث درباره آن ،اینكه چه دستهاي پنهاني در ساماندهي این حادثه دخالت داشته

به منظور « كمیته ملل تحت ستم در ایران» یک براي تشكیل هاي اطالعاتي غربي رویدادهاي لندن و تالش سازمان

 .یمکن به فرصتي دیگر موكول مي ،ملي و یكپارگي ایران ه همبستگی ضربه زدن ب

در طول دوره جنگ ویرانگر با عراق،  آنن ازب عربهموطنان دراینجا یادآور میشویم كه توده مردم خوزستان و 

 .وجب خاك ایران دربرابر متجاوزان عراقي دفاع كردند وجبدند وبا سلحشوري از نموبدترین شرایط ممكن را تحمل 

به خاک و خون کشیده شدند، شهرها و روستاهایشان رژیم نژادپرست عراق باشندگان خوزستانی توسط هزاران نفر از 

پایان با . با آغوش باز هموطنانشان پذیرفته شدند کهویران شد و صدها هزار نفر ناگزیر به دیگر استانها پناه بردند 

، میدانهای جنگ را با رفت كه حاكمیت هر چه سریعتر نسبت به عمران و آباداني خوزستان اقدام كند امید مي ،جنگ

و  ،آبیاري  شبكه بازسازی ساختمانهای ویران شده و سیستم های خدماتی مانندو با  مین روبی برای مردم آنجا امن نماید

 .بازگرداند منطقهتالش را به  نخلستانها، زندگي وکشتزارها و سازي  زنده

كاران كه بیشتر  و شمار بسیاري از كشاورزان و نخل هپشتي داشت ولي دریغ و درد كه بازسازي خوزستان روندي الك

زندگي بعلت نداشتن درآمدی معقول، ند و شدشهرها  روانهدادند، ناگزیر  آنها را هموطنان عرب ایراني تشكیل مي

هاي  اقتصادي، ناهنجاري فزاینده بیكاري روزافزون و فقر. دشردناك بر آنها تحمیل نشیني در شرایطي د  حاشیه

 .زیر فشار قرار داد ،بودند ایران تولیدكنندگان زحمتكشدر زمره اجتماعي را سبب گردید و مردمي را كه در گذشته 

امنیتي به تصاحب درآمد و  –ارگانهاي نظامي  توسطاز زمینهاي زیر كشت مردم  گسترده ایهاي  بخش ،از سوي دیگر

طبیعي است مردمي كه در پي تحمل هشت . دافزوده ش ،زبانمان كاران، بویژه هموطنان خوب عرب بر نگراني كشت
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در مسیر آباداني و شكوفایي گام بردارد، با ادامه اوضاع نابسامان  زیستگاهشانسال جنگ وخون و آتش، امید داشتند 

 .اي بتواند منجر به آشوبي گسترده شود جرقه تاند آمادگی یابعصیان  برایاقتصادي به تنگ آیند و 

زخمیان هاي عزیز ازدست داده و كه ازفشار بر مردم بكاهد و رضایت خانواده دخواه ازحاكمیت مي جبهه ملی ایران

نسبت به  ما از حاکمیت می خواهیم که. کندرا آزاد  دستگیرشدگانهر چه سریعتر  و را فراهم آورد حوادث اخیر

ما همچنین پا می فشاریم که باید نسبت به عمران . دنمایاقدام  ،بازسازي سریع منطقهاعتباراتی درخور برای تخصیص 

استانهای عقب نگه داشته شده سیستان و بلوچستان، ایالم، کهکیلویه و بویر احمد و کردستان هرچه سریعتر گامهای 

 .زدوده شودموثر برداشته و زنگ محرومیت از چهره آنها 

عوامل  ی اندکزبان خوزستاني را از شمار خوب عرب قریب به اتفاق هموطنانباید حساب اكثریت ما باور داریم که 

هاي  آبادترین بخش یکی ازو شرایطي پدید آورد تا خوزستان به همت فرزندان برومندش به  کرد،جدا بیگانه مزدور 

 .باشدفارس الگوي پیشرفت و توسعه  هاي جنوب خلیج زمین تبدیل گردد و بتواند براي سرزمین ایران

 جبهه ملي ایران

 


