
 

 
 

                                                             ليس كل من يثقل بالقيود خاضعا
     

         
 انجاز دولي غير مسبوق للقضية األهوازية

 
في تطور لم يسبق له مثيل في  تاريخ األهواز الحديث شارك وفد أهوازي بصفة رسمية في أعمال الدورة الستين 

 وضم الوفد ممثلي حزب .آذار الماضي في جنيف/  مارس 23لمنعقدة منذ للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ا
 الممثلة فى و الشعوب غيرالتضامن الديمقراطي األهوازي بصفته ممثل الشعب العربى االهوازي في منظمة األمم 

 .، ومنظمة حقوق اإلنسان األهوازية)UNPO(األمم المتحده 
 

لوفد األهوازي  مع عدد من المسؤولين في منظمة األمم المتحدة ومنهم  اجتمع اعضاء ا ، و على هامش أعمال الدورة
و األجنبية المشارآة ومنهم وزير  العربية ساء الوفودم السيد آوفي عنان، وآذلك بعض رؤبعض مساعدي األمين العا

عات أهم و شرح الوفد  خالل تلك االجتما. خارجية النرويج، وبعض السفراء العرب لدى هيئة األمم المتحدة
خاصة األبعاد الخطيرة النتهاآات حقوق  واالجتماعية في األهوازتطورات والمستجدات السياسية واالقتصادية ال

دول الوناشد الدول المشارآة، وخاصة . األنسان التي يمارسها النظام اإليراني يوميا ضد شعبنا األهوازي االعزل
لى نظام والية الفقيه لحمله على الكف عن ممارساته التعسفية ضد دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي بالضغط عال
بنا العربي وسائر الشعوب اإليرانية المضطهدة قوميا، واالعتراف بحقوقنا السياسية واإلنسانية وفي مقدمتها حق شع

آما قدم شرحا موجزا حول أهداف حزب التضامن الديمقراطي . تقرير المصير، وفقا للقوانين واألعراف الدولية
 . األهوازي ومبادئه وأساليبه النضالية السلمية

 
 بتوزيع عدد آبير من الملفات والوثائق والمنشورات الخاصه بالقضية األهوازية العادلة  االهوازى ء الوفدوقام أعضا

هوازى و نشاطاته وقد لقيت تحرآات الوفد اال. وما يعانيه شعبنا العربي من اضطهاد قومي حاد في شتى المجاالت
 خاصة بعض وفود الدول ية المعنية بحقوق اإلنسان،م من قبل معظم وفود الدول والمنظمات غير الحكوالمكثفه ترحيبا

العربية الشقيقة التي لم يخف بعض أعضائها مشاعر الفرح لديه بحضور وفد عربي اهوازي للمرة األولى في اجتماع 
 ة الفائق األهميرليات والسكان االصليين في العالم، واصفا التطودولي بالغ األهمية يعالج أوضاع حقوق اإلنسان واألق

 يشكل بداية عصر جديد لقضية أهلنا في عربستان والتي لم تلق لألسف حتى اآلن ما تستحقه من اهتمام  "هذا بأنه
 ". عربي على الصعيدين الرسمي والشعبي

 
واصل جهوده فى سبيل ابراز القضيةاالهوازيه على هذا و يجدد حزب التضامن الديمقراطى االهوازى العهد بأن ي

و  ،نتزاع اعتراف دولى بعدالة نضالنا السلمى و شرعيته وصوال الى تحقيق اهدافنا الوطنيهعى السلا و ساحة الدولية
 .على رأسها حق تقرير المصير الذى تقره آافة المواثيق الدوليه

 
 حزب التضامن الديمقراطي األهوازي
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