
 
  أبريل15بيان حزب التضامن الديمقراطي االهوازي حول انتفاضة 

 
  ذروتهيقان الشعبحتلمبارآة آنتيجة حتمية لبلوغ اال أبريل ا15لقد جاءت انتفاضة 

نظام والية مما أدى إلى تفجر الشارع األهوازي سخطا وغضبا من جراء ممارسات 
. اء الوجود العربي في األهوازلغ ومخططاته العنصرية الرامية إلى إالفقيه التعسفية  

 
 قد  في المهجر الديمقراطي األهوازي  التضامنحزبجدر اإلشارة إلى أن  مكتب ت

بواسطة يقة تم تسريبها من مكتب خاتمي  وث مارس الماضي  19 استلم يوم السبت
 والذين أرادوا من خالل  الحزب في الداخل،ن من أنصار بعض النشطاء السياسيي

 وطلبوا  المنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان،لوثيقة إيصالها إلىتسريب هذه ا
.مم المتحدةنها إال بعد عرضها على منظمة األمن الحزب عدم الكشف ع  

 
 هذه المبادرة من قبل االخوة في الداخل تزامنا مع التحرآات واالتصاالت توقد جاء 

 األخير لألمم المتحدة في التي آان الحزب يقوم بها تمهيدا للحضور في األجتماع
.  مارس الماضي24  حتى 21جنيف من يوم   

 
وبالفعل فقد قام  الوفد األهوازي الذي مثل حزب التضامن الديمقراطي األهوازي 

عرض هذه الوثيقة البالغة االهمية والسرية على  ب  ومنظمة حقوق اإلنسان األهوازية
مم المتحدة ومعظم الوفود  مقدمتها األالمؤسسات الدولية  المعنية بحقوق اإلنسان وفي

، فاضحا سياسات النظام للمؤسسةالدوليةي االجتماع األخيرشارآة فمة الالرسمي
  . اإليراني الهادفة إلى التطهير العرقي في وطننا الغالي

 
م قام الحزب بتزويد تلفزيون األهواز الذي يعد أهم وسيلة اعالمية أهوازية في ومن ث

 .التي تتواجد نسختها األصلية في ملفات الحزبنفة الذآراآلالمهجر بنسخة من الوثيقة 
 هذه الوثيقة على  في مطلع شهر أبريل الحاليوبدوره عرض تلفزيون االهواز 

.ية في الداخلزاالجماهير االهو  
 

د ذلك بأسبوع خصص تلفزيون األهوازحلقة من برامجه لفضح ما تحتويه بع و
وقد . شعب األهوازي لتذويب ال فائقة الخطورةمن أهداف ومخططاتالوثيقة السرية 
 تهئية األجواء لتجاوب  على الشارع االهوازي ، مما ساهم في بالغآان لذلك وقع

توسيع رقعتها بسرعة قياسية و الجماهير االهوازية مع طالئع االنتفاضة األخيرة 
. آافة ربوع البالدلتشمل   

 
واالنصاف وخاصة في هذا المنعطف التاريخي، القول بانه خالفا وتقتضي الدقة 

لمزاعم النظام وأآاذيبه فإن أي من التنظيمات السياسية األهوازية في الخارج بما فيها 
 أبريل المبارآة، 15 حزبنا  لم يكن له أي دور تنظيمي مباشر في تفجير انتفاضة



برغم من دوره السياسي واالعالمي  الرئيسي في رفع مستوى الوعي القومي 
  . ي األهواز الذي سبق االنتفاضة وساعد على تمهيد األرضية لهاوالوطني ف

 
 فإننا نعاهد شعبنا البطل في الداخل على الوقوف إلى جانبه بكل ما نمتلك وإلى ذلك

د المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها االمم المتحدة التي من إمكانات خاصة على صعي
خاللها لما ارتكبه سنبذل قصارى جهدنا لجعل النظام اإليراني يدفع ثمنا باهضا من 

.من جرائم بشعة بحق أبناء شعبنا العربي األعزل  
 

 المجد والخلود لشهدائنا االبرار 
  للقتلة العنصريينوالخزي والعار

سويا حاجز المستحيل إلى االمام حتى نحطم   
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