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2002 / 2 / 21 األحواز المحتلة ( عـربستان ) –  المجلس الوطني األحوازي  - 
    تلقت شبكة األحواز لالنترنت اليوم بيانا من المجلس الوطني األحوازي يدعو
فيه الغاء آل مظاهر االحتفال بعيد االضحى المبارك تضامنا مع مشاعر الشعـبيين

األحوازي والفلسطيني وشهداء القطريين البررة ... نص البيان :      

بسم اهللا الرحمن الرحيم

 منبيان
المجلس الوطني األحوازي 

( برلمان األحواز في المنفى )

ايها الشعـب العـربي في األحواز المحتلة
يا أمة العـرب المجيدة

نتيجة لالوضاع المتدهورة في األحـواز المحتلة وموجة االعدامات التي يتعـرض لها
ابنائنا هناك على يد االحتالل الفارسي العنصري في ظل نظام رجال الدين وسياسات
مصادرة اراضي العـرب وتهجيرهم واستيطانها بمستوطنيين فرس واقامة مشاريع
قصب السكر االستعـمارية عليها وترك اهلها في العـراء وبدون تعـويضات منصفة

وطردهم من وظائفهم وتقديمهم الى سوح االعدامات والتصفيات الجسدية البربرية 
في حال االلحاح بمطالبهم المشروعة في استرداد اراضيهم وممتلكاتهم وعدم

مصادقية المحاآم االيرانية ورفض دعاوي العـرب وطردهم منها مهضومين الحقوق
ظلما ، ونتيجة لما يتعـرض له شعـبنا العـربي في فلسطين الثائرة من معانات
وممارسات وحشية واجراءات تعـسفية ال تقل عن وحشية النظام الفارسي

العـنصري البغـيض في االحـواز المحتلة على يد الجيش االسرائلي وشارون المجرم
.

ونتيجة لهذا الدم العـربي الزآي المراق على ارض العـرب وامام عـيون حكام
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العـرب والمسلمين والعالم الحر قررنا الغاء االحتفاالت واالفراح وتبادل الزيارات
بعـيد االضحى المبارك لما يكتنف امتنا العـربية من مأسي وحزن وحصار وتجويع
وتضامنا مع الشعـبين العـربيين في األحواز وفلسطين المحتلتين وتعبيرا عن حزننا

لحصار اهلنا في العـراق وليبيا والسودان واالمة العـربية آلها .

وما ضاع حق وراءه مطالب
ولألحواز وفلسطين وامتنا العـربية آل المجد

ولشهداء الوطن العـربي من المحيط الهادر الى الخليج العـربي الثائر جنة الخلد
وللمستعـمرين الغاصبين الغـزاة الفرس والصهاينة واالستعـمار بئس المصير

وانه لجهاد حتى النصر والتحرير

لمجلس الوطني األحوازيا
 م2002 / 2 / 21
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