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شوائية ميارسها
سكرية وجتفيف
راءات تعسفية
ستصرخني هذا

اليتالكاملة ة 
خزعل بنهيد 

 اىل مل الشمل
هة الدميقراطية
ي وخضعوا اىل

et 
z.com 
z.com 

hwaz.com 
hwaz.net 
az.tv 

beration 
of Ahwaz 

  وازي

 واعتقالت عش
لقوة ا لعسنا 

وغريها من اجر
مع الدويل مس
 ذات السيادة

الشههو األمري 

لدعوة سباقة 
شرف مع اجلبه
وطين األحوازي

  اْلَفاِحتِنيَ  ـرُ 

وطين األحوا
  حوازية

  الحوازية

ل واعدامات
الء على اراضين

هم ومن وظائف
م اىل اجملتمع و
حواز املستقلة
أخر امري هلا ه

س ين االحوازي
ت مبيثاق شأ

تها للعمل الوط

  

Al-A

  
ر َوَأنتَ  حلَْقِّ َخيـْ

  ي العظيم
  89ية

التحرير الو
لتشاور األح
ئل الثورة ا

من ظلم وتنكيل
واالستيالسري

 وطرد العرب م
ض ايصال صو
دة دولتهم االح
أ ي واختطاف

  .عمارية است

الوطين التحرير
بدحيث  20

مل يدركوا امهيت

Ahwaz.com
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﷽

ِ قَـْوِمَنا َوبـَْنيَ 
صدق هللا العلي

أي –االعراف 

  
اب حركة ا
التنسيق والت

فصالس جم

بنا األحوازي م
التهجري القس
عمالة فارسية 
ض احملتلة بغرض
مبا فيها استعاد
ارسي العنصري
وقتها ملصاحل ا

 كانت حركة 
004منذ عام
ممن اضها بعض

َنا افْـَتحْ  ـََّنا نـَ بـَيـْ
ص

باب انسحا
من جلنة ا 

لدعوة اىل جم

  ئر
  كان

شعبنا يت مير
اىلاضافة  تلة

طان االحواز بع
 داخل االرض
مب بتهم العادلة

جة الغزو الفاي
لية املكشوفة و

منها فقد اجزء
ا مزية واحزا

ي واليت اجهضه

201   

  مركزي/  1/   
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رَبـَّ

بيان اسب

وال

ائث األحوازي ال
وازية يف كل مك

ف السياسية اليت
يف األحواز احملت
هيك عن استيط
رات السلمية
ىل جانب مطالب

نتي 1925عام 
 املؤامرة الدولي

ج ف اليت ذكر
فصائل االحواز
عريب األحوازي
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لشعب العريب
اجلماهري األحو

ل هذه الظروف
االيراين يف الل

هي  األحوازية
ظاهرم من الت

ل وقوف اىلع 
ا يف ع ت اركا
وويل عهده يف

 لتلك الظروف
جدة الفصجل و 

ية للشعب الع

  

  
  

التاريخ

الرقم

هاتف 
فاك   

  
ايها ال
ايتها ا

  
يف ظل
االحتال
ر اال
همعومن

اجملتمع
قوضت
جابر 

  
نتيجة
من اج
الشعبي
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التزامتهاشعبية 

صائلها يف تلك
ستمرت حركة

وحدة الصف 
كون السياسة
مستقلة ضمن

 عدد اكرب من
مني مل تستطيع

 جلنة التنسيق
ة وينتخب هلا

يعمل مبوجبل
هذا التشكيل
ل االمثل الذي

ضية االحوازية
 هذه اجلهات
 صاحل القضية
.دو الفارسي 
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z.com 
z.com 

hwaz.com 
hwaz.net 
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beration 
of Ahwaz 

الشلدميقراطية 

دد فصع  قلة
طني بلة ، واس

وحدة الكلمة 
ت احلركة ان تك

ربية مه دولة ع

ة اوسع تضم
تزيد عن عامني 

 العمل داخل
رير الفلسطينية
لهلذا املنصب 

يف ه قياديةطة 
وهذا هو احلل

حل ال ختدم القض
 فقد استغلت
لة العمل من
 يف خدمة العد

هة البحلت اجل

حوازيني رغم
ت بينها زاد الط
س من اجل وحد

واشرتطت؛ به 
الحواز وعودته

بب ظهور جلنة
ملدةه اللجنة 

ل رفع مستوى
منظمة التحري 

بوء هلتت ممنزية 
ي اعلى سلط
يادة كاملة ؛ و

مل وفق مصاحل
د على االرض
وصلن تغريت ب

ل حتما تصب

  

Al-A

وحلوعا واحدا

سبل جلمع اال
دة وانشقاقات
حوازية ومل تيأس
سياسة خاصة ب
ه وهو حترير اال

  .ظاهره

لذي حل بسبب
عملنا مع هذه

 

جلهود من اجل
على غرار زية

صائل االحواز
ذا اجمللس وهي
ستقلة ذات سي

.  

ت خارجية تعم
ليس له وجود
ن وصل االمر 
على االحواز بل

Ahwaz.com
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 امليثاق اسبوع

ث عن سالبح
 فصائل جديد
ئل الثورة االحو

له س  مبا رسم
 ال تراجع عنه
ل اشكاله ومظ

األحوازي الين
شاور واستمر ع
.ة االعالمية

اجلوبذلت كل
لثورة االحوازي
فوظ لكل الفص
ة التنفيذية هلذ

ة عربية مسدول
.طالبنا به دوما

ن هناك اجندات
املادي الذي 
ظيمات حىت و
ي خري عل ود 

م يصمد هذا

ألحوازي من ا
 ولكن بظهور

قائها يف فصائل
ظ لكل فصيل
ية ضمن مبدأ
ذ االرهاب بكل

الئتالف الوطين
التنسيق والتش
نة وهي اللجنة

وين األحوازي
الس فصائل

لدورية حق حمف
م عمل اللجنة
حواز وعودته د
زي والذي يط

 االحوازي ان
ة وهم الدعم 
سيا تلك التنظ

 ال تعوىتت ال
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من البعض فلم
  .طرفها 

حرير الوطين األ
ى هذا النهج

مع اشقحوازي
 مع االحتفاظ
 الرمسية والدولي
الدولية مع نبذ

 مت تشكيل اال
ية وهي جلنة ا
سيس ابسط جلن

التحرير الوطين
جملمستوى ىل 

 ضمن هذه الد
قوانني تنضمو  

سي حترير األح
 العريب األحوا

لتحرير الوطين
وراءها مستغلة
ن تبتز سياس  

االجندا  تلك
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ز السياسي م
 الشرف من ط

س حركة التحر
 ومازالت على

الوطين األحير
مسمى واحد
 واملخاطبات
ني اف والقوان

 هذا االساس
مات االحوازي
سي للجنة من 

حركة احاولت 
اىل وترقيته اور

 دوري يكون
اتت وتوصي

ن هدفه الرئيس
طموح الشعب

ال دركت حركة
دم من يقف و
جية هذا االمر
وازية اىل خدمة

  

  
  

التاريخ

الرقم

هاتف 
فاك   

االبتزا
مبيثاق

  
مل تيأس
الفرتة
التحري
حتت م
العامة
االعرا

  
وعلى
التنظيم
هذه ا

  
لقد ح
والتشا
رئيس
قرارات
ويكون
يليب ط

  
لقد اد
بل ختد
اخلارج
وااالح
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دعو الفصائل

وعامون فقط 

وسائل االعالم

الشعبع سم

ناء التنظيمات

ين االمرين من
ريخ والشعب

et 
z.com 
z.com 

hwaz.com 
hwaz.net 
az.tv 

beration 
of Ahwaz 

ب االحوازي تد

االمناء العهم  

وو والصحافة 

مساحلضور و م 

تنفيذية هم امن

ي الذي يعاينواز 
 امام هللا والتا

م هللا والشعب

املتحدثني فيه

وطنية العربية و

  .ا املؤمتر 
امام األحوازية 

ضاء اللجنة الت

ا    .نظيما
 العريب االحوا
كون شاهدة

  حـوازي

  

Al-A

ذمتها امام يء

ون عاما وان 

الوواملنظمات

  .ذا املؤمتر

ن ميثله يف هذا
فصائل الثورة

اعضان ملؤمتر و 

ة االحوازية وتن
 انظار الشعب
 املدعوة ستك

لوطين األح
8/2016  

Ahwaz.com
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تربي االحوازي

 البالتوك ويكو

و له االحزاب

يف هذ ها ميثلها
 . هذا املؤمتر

ربية حلضور من
س ففيذية جملل

  . وازية
فق عليها يف امل

  .صائل

ة فصائل الثورة
ذا االمر امام
الشخصيات

ة التحرير ا
10/8يف  صدر

الوطينحرير

 االحوازية عرب

دعىري سري ت
 .عربية ومية

ل مبعوث عنها
ور ممثل هلا يف
ول اخلليج العر

فالتنء اللجنة

لفصائل االحول
 للفرتة اليت يتف
ء العامون للفص

يف عرقلة وحدة
ي اذ تطرح هذ

، وانألحواز

قيادة حركة
ص

201   
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 فأن حركة التح
  :ي 

فصائل الثورة

ؤمتر عاما وغري
وشخصيات قو
 العربية الرسال
ة العربية حلضو
س التعاون لدو
 رئيس واعضاء

 
ل كون حصر

س هو دوري
نواب االمناء ن

 هو املسبب يف
وطين االحوازي

لألو الفارسي
 .  

  طيها  
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هذا االساس
وازية اىل ما يلي

عقد مؤمتر لف
  . مستمعني 

ان يكون املؤ 
ة واملسموعة و
دعوة الدول

دعوة اجلامعة:
دعوة جملس: سا
انتخاب: سا

 .العامل وازي و 
يك التصويت: 

منصب الرئيس:
اللجان منكل

بعد ذلك من
ركة التحرير الو

حتالل العدو ا
وازي والضمري

واز النا وما نط

  

  
  

التاريخ

الرقم

هاتف 
فاك   

على ه
االحوا

  
:اوال 
البقية
:نيا 
املقرؤة
:لثا 
:رابعا 
خامس
سادسا
االحوا
سابعا
:منا 

تتشكو 
  

لنرى ب
ان حرك
جراء
االحوا

  
واالحو

 


