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منذاالحتالل  
؛ ن هو النهاية

نيا ، مشروع
سم  االيرانية 

مستغال حلنيف

اخلليج العريب 
ن دون جدوى
 نيابة عن كل
يراين العنصري

et 
z.com
z.com

hwaz.com 
hwaz.net 
az.tv 

beration 
of Ahwaz 

هلذا افضاي ر 
 من قبل ايران
لوطن العريب 
 االمرباطورية
بهم لدينهم احل

يفعرب سواء 
 العرب ولكن
وجود واملصري
هذا العدو االير

›  َحِكيمٌ 

حواز أل

كشعب احوازي
حتالل االحواز

يف ال لتوغال و 
ن العريب لبناء
مشاعرهم وحب

ن اشقاءهم الع
ي االيراين جتاه

يف حرب الو ن
هذقدرات  مع 

  

Al-A

﷽  
هلِل ِإنَّ اهللََّ َعزِيٌز

ي العظيم

 
أل احتالل ا

ز يطل علينا ك
مل يكن اح نا ،

ج العريب اوال
الوطنرته على

م مدغدغا طاء
  

واز يستصرخون
ع االستعماري

وحيديناليراين
ة او متكافئة

Ahwaz.com

﷽

﷽
ال ِمْن ِعْنِد اهللَِّ
صدق هللا العلي

بيان
عاما على 9

 

لألحواز يراينال
حواز قرة عيوننا
 منطقة اخلليج
ه وفرض سيطر

البسط العرب
.التوسعية  افه

وابناء االحو 1
هلم عمق التطلع

العدو اال ونع
ن يوما متساوية

َوَما النَّْصُر ِإال ‹

92ذكرى 

  حلر
  ن

ني واالعالميني

الحتالل االامر
د العزيز االح
ومد نفوذه يف

وذهومد نف منة
بعضعقول ين

ول وبلوغ اهدا

1925ز عام
ضحني هلو مى

يصراع يونحواز 
ة اليت مل تكن
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األحوازي احلا 
 العريب املوقرين

  ة املوقرين
   اجلرحية

حلر والصحفيني

عمرملشؤوم من
ئته الغازية لبلد
وسع االيراين و
يمستهدف اهل

 النظام االيراين
للوصوستغالل

حتالهلا لالحواز
العربية االخرى
ي ، وبقى االح

الذاتية مقدرا
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 العني  شعبنا
 دول اخلليج
 الدول العربية
ء امتنا العربية

  رار العامل
حاب القلم احل

املش 92و العام 
االول من وطئ

ية للتوادي الب
استعماري يسي

ويستـغـفل؛ 
اسشر  ملشاعر

منذ احي ايران 
قي الدول   
حياة ملن تنادي
ب وكرامتهم وبق

التاريخ

الرقم

هاتف 
فاك 

 قرة
زعماء
زعماء
 ابناء
 احر
 اصح

ها هو
اليوم 
بل هي
فارسي
الدين
هذه ا

ها هي
يف او

وال ح
العرب
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اميا ب االعزل
  .ملتغطرس 

ح هذا العدو
رها يستهدفهم

زالوا كما هم 
على امل يران

دمار منيران 
حلسنة مع ايران
 وتدمري البنية
العرقية وغريها

من مشروعها 
روات االحواز
طاع االيرانيون

مضيق( سالم 
بل املريضةية 

دلوا امسها اىل
د وحسب بل

، بلرود  ندرو 
م اجلائرسلط ا

et 
z.com 
z.com 

hwaz.com 
hwaz.net 
az.tv 

beration 
of Ahwaz 

ن هذا الشعب
ه هلذا العدو امل

ر الزمن واصبح
م بل يف عقره
ان العرب ما

احلة مع ايرملص

ذي لقوه من اي
م ا حلسة عالقا
م  لدي شعو

والفئوية وافية 

%1 حتقيق 
خريات وثر ت

 االحواز استط
ب السممر يف 

م التوسعي اءا
الحواز واستبد
مر اىل هذا احلد
روا عليه اسم ا
ا اىل س ن بعود

درات ، اال ان
يدا يف مقارعته

، ودار بنصره
م  دوهلم واوطا
ؤسف واملؤمل ا
رب يتأملون امل

د كل هذا الذ
ملون عودة وا 
شر الفوضى

ها عرب الطائفي

ت ايران من
ا وظفت حواز ا

عد احتالل فب
سى وحتكموا يف
ة حسب ادعا
لى تفريس اال
ومل يتوقف االم
 العرب اطلقو
غابرة ويطالبون

  

Al-A

دالقو  النواحي
قو بل وعني

وعد املؤمنني ب
على ابواب

هم ، ومن املؤ
ل احلكام العر

مازالوا بعد..!
 وغريها مازالو
م اوال ونش طا
ب ويف طليعته

اعترة ملا استط
الحن احتالهلم ل

بح ملموسا ،
غرى وابو موس
ها ارض ايرانية
ها وعمدوا عل

و؛ ن الفارسي
رسي وان شط
الغ يف العصور

Ahwaz.com
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من حيث كل
بقى مكاو ةربي

و هللا عزوجل
اليومد وقف

يدي ابناءه  
ز احملتلة ومازال

  .ق

.حيفظهم هللا 
نان وفلسطني
ت لزعزعة سلط
طرق واالساليب

 .جملتمعات وا

 االحواز حمرر
ايران من تاد

 االرض واصب
ي وطنب الصغ
ن على اعتباره
 القوس وغريه
للون غها عنوة 

ج الفارخللي
ضع حلكمهم

مة من معىن م
ه وجذوره العر

ال يهمل وان
ته قدمن خطور 

م كهم وسلطا
يق يف األحواز
عهدها السابق

..منا العرب
 والبحرين ولبن
 هذه العالقات
ىت الوسائل والط
ون والشعوب

لو كانت.. 
، فقد استفاب

على وعهامشر 
 طنب الكربي
لبحرين لبون 
ف سعد وزين

وصبغ ا عروبته
اخلليج العريب

مصر كانت ختض
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 ما تعنيه الكلم
 ومتسكه بعمقه

 ميهل واله هلالج لج
حنذر العرب م
 ينازعهم ملكه
 شعبهم الشقي
ربية االيرانية لع

 كثريا ان حكا
واليمن وسور
لشر ويوظف
فكيكها بشىت
ل دمارا لالوطا

 تنفع املؤمنني
ري جتاه العرب
فية يف حتقيق م
ماراتية الثالث
ه واخذوا يطال
 وضموا سيف
 منهم لطمس

تسمية لىب ع
وبالد الشام وم
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 يفوقه يف كل
قضيته العادلة

مشيئة هللا انه
ين الذي كنا حن
ميم حياول ان

نصرة يف ذلني
العالقات العر

ك هذا مؤمل ومؤمل
يف العراق وب

 يضمر هلم الش
م وتف ة الوطا
اخطر الوسائل

 لعل الذكرى
عي واالستعمار
صادية واجلغرافي
تلوا اجلزر االم

وتصرفوا به) 
 جتاه العراق
ستان يف حماولة
ينازعون العرب
ن ان العراق و

  

  
  

التاريخ

الرقم

هاتف 
فاك   

الذي
منه بقض

  
لكن 
االيراين
لصم
متخاذ
اعادة

  
نعم هذ
وخراب
الذي
التحية
وهي ا

  
نذكر
التوسع
االقتص
ان حيت
هرمز
زحفوا
خوزست
اخذ ين
يدعون
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ويشتت هادمر 

ترتقي ملستوى
كومات العربية

طل يراد ب ه 

وفاعلةوقادرة 
العريب مل تقف
 االعالمي وال
 حمتلة من قبل
 اىل االعرتاف
 ندرك ان هذه
هذا يقود اىل

م مل ري واحد ا
ايران ،قبل ن 

 يف الصميم ،

؛عم مشروعها 
 غري الفارسية
 هلا على مياه

et 
z.com 
z.com 

hwaz.com 
hwaz.net 
az.tv 

beration 
of Ahwaz 

يبيد ايران ويد

 واليت مل ولن ت
ر فسنجد احلك
 املضللة حبق

ن تكون قوية و
 دول اخلليج ا
على املستوى
عربية خليجية
ة ومل يتحرك

، من هناسه 
، وهالعرتاف 

املصريواحد و 
عربية حمتلة من
مواجهة ايران

ة املالية يف دع
الشعوبعف 
ال اطاللة.. 

هللا تعاىل ان ي

خلطر االيراين
تتداركوا االمر 
وطان العربيةال

 تعمل على ان
منها ة وخنص

السياسي وال ع
ا دولة ع لى ا
ضية االحوازية

كواليسيف  مه او 
الهلا جند  نوا 

و اهلمعمومتنا و 
ا دولة  على ا

 م وال حيسنوا

ال متتلك القدرة
عد هذا الضع

ليةباهلضبة اجل

  

Al-A

 اليت نسأل هللا

ة يف معاجلة اخل
اخلطري فأن مل
 ابناء هذه اال

  .يران

ل السبل اليت
 الدول العربية
على املستوى ا
ألحواز عل ي 
لقض ه الساعة 

يف قممالطالق
بل مل جنالحواز

م ابناء ع  ال
الحواز ع ف 

خري يرجى منهم
  

الفقرية دولة د
يرانية وسيساع
ن حمصورة يف ا

Ahwaz.com
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مشاعة اليران

ديةالغري جمهنة
ملنعطف ا فها 
يدي عراق و

ايمث ..ايران مث

هل كل ا و طا
جندان  حني

 عاألحوازية ال
العرتاف الرمسي
رتف حىت هذه
لشأن على اال
ال  مل تعرتف 
ول عليها كثريا

العرتافرخيية
ج العريب ال خري

. تالل االيراين

ن ايران ستعود
زية للدولة االي
 ستكون ايران

العريب غنيمة م

الراهياستاتكم
ستطيع ان نصفه
ا حدث يف الع

مث..  هو ايران

عربية ضد اوط
يف؛ ية ة العرب
القضية ا جتاه
مستوى اال لى

خلليجي مل يعرت
يتدارس هذا ا
ا شقيقة لنا ا

نعوللعريب اليت
التا املسؤولية
ليجقائنا يف اخل
ألحتالن قبضة ا

انيعين الحواز
ن القدرة املركز
ران ، وعندئذ
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 وكأن وطننا ا
م    .طا

   
ة وخطورة سيا
ملرحلة اليت نست
و االخرى كما
ملوجه والساند

 املعارضات الع
سقاط االنظمة

اجيابيافا رمسيا
ال علاملايل و م 

س التعاون اخل
بل مل ي العربية

ا على  سنا 
دول اخلليج الع
وقف وشجاعة
ر اخر ان اشق
رج االحواز من

 االيراين عن اال
 سيضعف من
تقالهلا عن ايرا
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صرف الفرس
هم وميزق سلط

الشقاء العرب
حنذركم من مغبة
خلطر وهذه امل

تلوواحدة ط
ام واملمول وامل

ايران تدعمن
يف اس هاملواجه

يومنا هذا موقف
الدعماملستوى 

 ، فنجد جملس
واز يف اجلامعة

ل اليت منين انفس
ة مفادها ان د
وا شجاعة املوق

 اىل امر يقود
يم ايران ان ختر

اء االحتالل
يل هذا االمر

 ان حتقق استق

  

  
  

التاريخ

الرقم

هاتف 
فاك   

، ويتص
حكمه

  
ايها اال
اننا حنذ
هذا اخل
تتساقط
والدعا

  
انجند 
على ا
حىت يو
على ا
ايران
ألحو
الدول
حقيقة
ميتلكو
وهذا

وصميم
  
اان  

لتايل و
احملتلة



 

i
a
e

h
h
h

N
N
M

 

ي 

 
ل 
 
ى 
 
 

 
ل 
ة 
 
ة 

ل 
ق 
 
 

P: 4 / 5

nfo@al-ahwaz.ne
arabic@al-ahwaz
english@al-ahwa

http://www.al-ah
http://www.al-ah
http://www.ahwa

NLMA| 
National Lib
Movement o

يا.. د اجلو 

 اخلطر االيراين
وتعمل) لوي 

قدةـمركبة ومع
على ااهر عم 

م السياسي يف
ح احلقوق هلذه

وم على املال
بلضية ارتزاق 
ةتفوح منه رحي
جون االحتالل
ه غري بوصلة

ة املخزية لكل
خيلق ته واخذ

د الشعبو بي
ا رداءا يغطي 

et 
z.com 
z.com 

hwaz.com 
hwaz.net 
az.tv 

beration 
of Ahwaz 

الوحيد  منفذها

عة يف معاجلة
ل املقبور  دمحم 

ساليب م ران 
مشروع دعممة 

 اسقاط النظام
طي يتعهد مبنح

 وسباقها احملمو
ا قض تها وكأ
ا امر معيب ت
لقابعني يف سج
سفينة يف جتاه

نت احلقيقة و
حل شعبه وقضيت

بل هو  حتددوه
ية ويتخذها رد

سيكونو .. و 

جعشلة وغري 
ابن الشاه(  

ايرقبل لة من 
تدري يف خدم

شروعسمى مب
دميقراط ه نظام

ا.!  وتصرفا
عفتها وقدسيته
طنها ظاهرها و

واالسرى الها 
رية وسارت الس

اوراق التوت و
ف عن مصاحل

ميزانكم لنن 
لوطني يتظاهر 

  

Al-A

 ثروة زراعية و
  .البد

فاشخيارات ي
لوي  و رضا 

 الشعوب احملتل
من حيث ال ت

ما يس لتحقيق
نهف اخلائ بة 

..حيفظها هللا
ا وع ق بطهار
لنة وبقت كظا

عزاءن ثكلوا
واحنرفت املسري

يقة وسقطت ا
وعزف  شهواته

يعلم اجلميع ان
يالذي من هو

Ahwaz.com
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غاز وال وال
ا واىل اقبورة 

ا اليت هياخي را
جماهدي خلق
ات من ابناء
ا توظفها م  ا
مجيع االطراف

مومهني االطراف
  !..فية

حينا االحوازية
 بثوب ال يليق
االهداف املعل

الذينواالرامل
وا والرخيص

هذه احلقيثائر
 واجنرف وراء

ولكن فالي.. 
ين االصيل ومن

وال نفطآخر 
مقبجبلية  ضبة

ريب اخذت خ
رانية وحتديدا جم
بعض التنظيما
جانبها يف حني
الصورة من مج

ه فارسي مولكن
سياسية واجلغراف

رسات تنظيماتن
ضية االحوازية

صلة وتغريت 
ماء الشهداء و

والغايلنفيس
 

الث االحوازي
ته ف وراء مغر
بوهه الرخيصة

الوطين  من هو
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منفذا حبر هلا
ضمغلغة عيفة و 

ول اخلليج العر
املعارضة االير

توظيف على 
لوقوف اىل جا
ذلك تكتمل ا

وعنه م بديل
حدة ايران الس

   االحوازي
كيف هي ممارس
 اظهروا القضي
 فتغريت البوص

دم ةضية وخيان
وا النفس والن

!ومبرارة سف 

من ابناء شعبنا
ل وقائد احنرف
ومشاريعه املشب

ويفرز ي يقيم
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ج العريب وال من
فقرية وضعولة

 ونقول ان دو
اىل جانب  ها

عخمتلفة نوات 
وايهامها  تيا

وبذ؛ ي خلق 
ن واحالل نظا
وب يف اطار وح

شعبنا  العني 
 قد شاهدمت ك

وكيف؛ سي
،ها اىل ورقة 

ق وخيانة القض
ين الذين دفعو
واز مع كل االس

قال منـالع كر د
ال انه مناضل
ت لتحركاته و
وازي وهو الذي

   .فنة ـالعيه

  

  
  

التاريخ

الرقم

هاتف 
فاك   

اخلليج
ا دو ا

  
ونعود

هوقوفب
عرب قن
خمابراتي
جماهد
طهران
الشعو

  
 قرة
انكم

السياس
حولوه
االرتزا
االيراين
االحوا

  
اد لقد

من قا
املربرات
االحوا
مساعي
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يت جترب العرب
ة وغري خجولة

وهي قضيةسة 
متعلقةة شروع
اليت تلجم ضية

ذاهلال وحزيرة 

تضحياتالى 

واملنطقةعراق 

et 
z.com 
z.com 
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hwaz.net 
az.tv 
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اد االليات اليت
ضية وواضحة
ي قضية مقدس
ربية عادلة ومش
رب وهي القض

هالالق العريب 

مستوىاىل قي 

يج العريب والع

  ني 

عتماكاسات م 
عة ومؤيدة للقض

بل هي؛ ن منها 
عرقضية لتايل 

روبة شط العرب
 عرب املشرق
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