
  الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي األحوازي
Al-Ahwaz Arab People Democratic-Popular Front 

 بيان
 الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي األحوازي

 حول التفجيرات في مدينة األحواز
رائم تلو الجرائم بحق شعبنا وخالل يا ابناء شعبنا العربي في األحواز، ان النظام العنصري اإليراني الذي ارتكب الج

ثمانين عام الماضية، مستمرا بجرائمه حتى هذه اللحظة وإن ما حصل اليوم من تفجيرات في مدينة األحواز نرى 
فيه يد النظام واضحة ومفضوحة حيث ان نضال شعبنا ال يمكن ان يميل لتفجير شارع في قلب مدينة األحواز 

ان النظام . حى من ابناء األحواز ال بل ايذاء احد ابناء شعبنا، ابناء الوطنويسبب لعشرات من الشهداء والجر
الشوفيني الملبس بلباس اإلسالم وآعادته يتهم الدول األجنبية التي له حسابات وصراع معها على ارض العراق 

ة الديمقراطية ويتهم بعض الفصائل األحوازية وهذه المرة دون ذآر اسم انها وراء اإلنفجارات ونحن في الجبه
الشعبية للشعب العربي األحوازي ننفي نفيا قاطعا ليس من قبل الجبهة الديمقراطية الشعبية فقط وانما نؤآد ان هذه 
الجريمة ال تأتي إال من ايادي النظام الملطخة بدماء شعبنا وليس من قبل مجموعات احوازية تناضل من اجل شعبها 

  .وليس من اجل قتله
از ويا حرائره الماجدات، ان النظام الشوفيني يهدف من هذه الجرائم تشويه سمعة نضالكم البطولي يا ابناء األحو

المشرف اإلنساني من جهة بربطه بقتل األبرياء من ابناء شعبنا ومن جهة أخرى بربطه بـ دول اجنبية ال عالقة 
 ان ال يعيروا أي اهتمام إلدعاءات النظام لنضالنا بها ال من بعيد وال من قريب وندعوا جميع المناضلين األحوازيين

وان يشرحوا للشعب وللجماهير موقفهم من هذه التفجيرات التي راح ويروح ضحيتها ابناء شعبنا الذين سطروا 
المالحم تلو المالحم بأيادي خالية من السالح وبالصوت والحجارة فقط وجرائم القتل واإلعدامات هي جرائم النظام 

ا من أيام الشيخ خزعل مرورا بالشهداء محيي الدين ورفاقه وبمجازر االمحمرة الشامخة وحتى التي عودنا عليه
جرائمه األخيرة التي راح ضحيتها المئات من ابناء شعبنا شهداء بعد اإلنتفاضة النيسانية المجيدة وهذا اليوم 

نوع وستكون ادعاءات النظام مستمرة امتدادا لجرائمة السابقة وستكون في المستقبل ايضا جرائم للنظام من هذا ال
من اجل توسيع اإلعتقاالت واإلعدامات والتصفيات والتعذيب ولتشويه سمعة نضالكم وهذا بالتأآيد نتوقعه من النظام 

 .اإليراني
يا احرار العالم ويا منظمات حقوق اإلنسان في آل مكان،أن شعبنا العربي األحوازي األعزل آان هدفا للمذابح 

 والتعذيب واإلغتياالت واليوم هدفا للتفجيرات في شوارع مدنه يدبرها النظام لتوسيع قمعه بحق شعبنا والمجازر
وندعوا آل المنظمات الدولية المهتمة بحقوق اإلنسان ان تقف بوجه النظام اإلجرامي وان تساند شعبنا في دفاعه 

آل المنظمات الدولية لتزويدها بالمعلومات عن نفسه وان تسقط ادعاءات النظام وان الجبهة جاهزة للتعاون مع 
التي تثبت جرائم النظام وتفجيراته التي قام بها قبل ذلك في المحمرة وعبادان وفي القطارات من اجل تبرير جرائمه 

 . واليوم يكرر نفس الجريمة بقتل األبرياء من ابناء األحواز وغيرهم1980في عام 
انالموت للنظام الشوفيني الحاآم في اير  
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