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 › رِينَ 

دات الساحة
 من بعض ما
ألحوازي من
لوفة عنده و

دي هلا وكان

جندة فوعا 
تخدامك اس

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

ُر اْلَماِكرِيهللُ   َخيـْ

حول مستجد
ا نفر  يقوم 

حق بشعبنا األ
حالة غري مألو

 .  

 جيب التصد
.  

مدفت احلاضر 
وقضيته وكذلك

       

z 

ُ َواهللَُّ وَميُْكُر اهللَّ

   زورا 
  وازية

ح 2017- 5
الرتزاق واليت

ر عن ما سيلح
زي اىل الحوا

رضه وخرياته

ندة مكشوفة
حترير االحواز 

مسه يف الوقت
ب األحوازي و

                  A

﷽ 
َك َوَميُْكُروَن َومي

  ظيم

 حول
ر األحواز
لحة األحو

5- 18زي يف 
الل سياسة اال
ل بغض النظر
عبنا العريب اال
ته العربية و أر

حواز عرب أجن
 عن جيش حت

حفظ على امس
الشعبصاحل 
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﷽

﷽
وَك َأْو ُخيْرُِجوك

هللا العلي العظدق

 تفنيدي ح
حترير جيش

 ختدم املصل

  ز

وطين األحواز
حتاول من خال
ل على االموال
خاصة جر شع
 استعادة هويت

ش حترير االح
س انه صادر

م احوازي نتح
مصلى حساب

m 

 

﷽

﷽
ِبُتوَك َأْو يـَْقتُـُلو
صد

بيان
الل اسم ج
مليات ال

األحوا خارج

كة التحرير الو
دات خمتلفة حت
ا اال احلصول
طرية للغاية خ
ضال من اجل

الل اسم جيش
زلية على اساس

بعة لتنظيم اي
على و االيراين

  مركزي

Te
Fa
 

ذيَن َكَفُروا لِيُـْثِب

استغال
يف عم

داخل و يف
  صديقة

ن قيادة حركة
 ان هناك اجند
واليت ال هم هلا
ج اليت هي خط
صا لوطنه مناض

ثة اىل استغال
ملسرحية اهلز

اعة هي مليشي
ت مع العد ها
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 َميُْكُر ِبَك الَِّذ

  األحوازي
ن االحوازيون
لشقيقة والصد

  ب والعامل

حينا الصادر عن
هذي جاء في

ت احوازية وا
لنتائج عابئني 

خملصانه جيدا 

ك حماولة خبيث
أشبه  يديوف 

ن هذه اجملموع
ل تصفية حسا
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َوِإْذ ‹

 

الشعب يها ا
املناضلونايها
الدول اايتها

احرار العرب

احلاقا بتصرحين
االحوازية والذ
تسمى بقيادات
ضرر وغري عا
الذي نعرفه ج

كما أن هناك
آخرها عرض

 

كد هنا انونؤ 
وفة حتاولمعر 

ا
ا
ا

ا
ا
ت
ض
ا

ك
آ

و
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 جيش حترير

ملصلحةض ر 

غبار عليه بل
سسات الثورة

صل االن يف
والذي ينتهي
ب واملالحقة

الحوازيني ان

حرير الوطين
ا في حسا
ه االمور هو
املشروعة بل
كسب املادي

ملشني كي ال

.net 
az.com 
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ن تشكيالت

اطئة اليت تض

ا وهذا ال غ
سسة من مؤسس

ا كما هو حاص
 حي الثورة و

الر  هابوازية 

د منه جر االار

أن حركة التح
 تريد ان تصف
من فضح هذه
لة ومطالبهم ا
االنتفاع والكس

ذا التصرف امل

       

z 

ي ليست من

املمارسات اخل

مساء تنظيما
واز وهو مؤس

ني ابناء شعبنا
ساس انه من
فصائل االحو

  . وعربيا 

االجتماعي ير 

ري األحواز فأ
االرهابية اليت

هدفنا من وان 
ضيتهم العادلة
يهمهم سوى 

 العامل نبذ هذ

                  A

ه اجملموعة هي

عادهم عن امل

رضنا احملتلة 
ش حترير األحو

مها االقتتال بني
على ا يديوفل

توصم الف ك
رهابيني دوليا

ل التواصل اال

يف عبثها مبصري
قيقة مراميها ا
األحوازية ،

ية ملستقبل قض
بعض من ال يه

واي دولة يف
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﷽

 يؤكد ان هذه

 انفسهم وابتع

ألحوازية يف ار
ت اسم جيش

  .ني

 امرين إحدامه
ف صور هذا ال
ك داعش وبذل
من اخطر االر

عرب وسائل ت

ري االحوازية يف
االطراف وحق

لقضيةساب ا
ة سلبية ومؤذي
 الرعناء من بع

ور و كندا و

m 

 

﷽

 االمر الذي

جملال ملراجعة

 التنظيمات األ
وعة استخدمت
و حزب معـني

الحوازيني اىل
ى سذاجة من
الرهابيني من
ظيم مسجل م

ليه كتابة نشرت
  

الحوازية وغري
ادات وهذه ا
ولية على حس
مبصريه بطريقة
ذه التصرفات

دين يف دول ا

  مركزي

Te
Fa
 

، واغراضها

هو الفساح اجمل

ا بعض قوم 
ن هذه اجملموع

فـصيل اوعلى

جر اال  حتاول
 تعكس مدى
 اختصاص اال
داعش هو تنظ

مت التعليق علي
.غري احوازية

الطراف االه ا
مساء هذه القيا
ف اقليمية ودو
مبن يتصرف مب
دويل جراء هذ

  . ملخاطر

زيني املتواجد
  .ك

 /5  /2017   

م/  1/   20175

el:  1 202 595 3
ax: 1 530 678 5

ا أداة ملهما

من التحفظ ه
  .امة 

قومال بطولية ت
ارضه ، ولكن

عست حكرا 

يلية السمجة
 الثانية واليت
ت هي من
ر أن تنظيم د

وما مت يديوف ال
ت الجندات غ

متادت هذها 
تنشر رمسيا امس
يراين واطراف
ا االحوازي مب
يها احلظر الد
 وغري عائبني 

ألخوة االحوا
ر من جراء ذلك
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االحوازيني كأ
  .األحواز

 

وان الغرض م
األحوازية العا

 

ان هناك اعما
ندعمه ومل نعا
األحوازية وليس

 

ان هذه التمثي
دول عدة اما
بثالث تكبريا
عتبا الدولية 

أن هذا كما
يكونوا ادوات

مافأذا  وعليه
األحوازي ستن
مع العدو اال
الحاطة شعبنا
ولرمبا يقع علي

املشروع غري

أل كما يب 
يلحقهم ضرر

ا
ا

و
ا

ا
ن
ا

ا
د
ب
ا

ك
ي

و
ا
م
ال
و
غ

ك
ي
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ي ومل يؤسس

ل وعليها ان

بني  املواقف
ولة منهايف حما

  

التبعات ملثل
 وهذا االمر
ويل من قبل
لى املال غري

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 
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االحوازي عبنا

هذه االعمال

ختالفات يف
ات العمل يف
.مل التبعات 

اخر ونتيجة ا
رة االحوازية
رة احلظر الدو
ى احلصول عل

       

z 

 من اجل شع

  

 ترويج مثل ه
  .مر 

 مواجهة االخ
ول على قياد
نصل عن حتم

 ومن جانب 
لثور  كذلك 
المية يف دائر
ال يهمهم سوى

  ازي

                  A

ل وهو وجد

.قبل تطورها 

 األحواز يف
 مسؤولية االم

 املسؤول يف
لتطاو لومهية 
 االوراق والتن

ق من جانب
 االرهاب و

واالعال يةسياس
زية والذين ال

طين األحـوا
201  
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﷽

ل وأنه مستقل

.مل االرعن
قاحلالة  هن هذ

 جيش حترير
ملوقف وحتمل

مل السياسي
ك او االمساء ا

وخلط نلعيو 

 منها االرتزاق
مة حوازية 
نشاطاتنا السي
لقضية االحواز

تحرير الوط
20/5/17يف 

m 

 

﷽

تبع اي فصيل

د من هذا العم
قفها رمسيا من

ستخدام اسم
ك شجاعة املو

لعمل  تتحلى 
 يف الفيسبوك
ذر الرماد يف ا

ل اليت يقصد
لقضية اال  
 تنظيماتنا ون
على اكتاف الق

ة حركة التح
صدر

  مركزي

Te
Fa
 

 اجليش ال يت
 

 هو املستفيد
ة ان تبني موق

وازية عدم اس
ذا كانت متتلك

ألحوازية ان
ء بعض االبر
نصل عنها بذ

ل هذه االعمال
صق بال شك
بريين وتصبح
ض املتسلقني ع

قيادة
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مرة أخرى أن
 .ميليشيات 

حملصلة يراين 
ازيةمات األحو 

ظيمات االحو
ا اذ ء تنظيما

 التنظيمات ا
دم استخدام ب
ملسؤولية والتن

تمرار يف مثل
ل اليت ستلص
را وخسارة كب
 بسبب بعض
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نشدد مر كما
على اساس م

النظام االي نا
التنظيم وعلي

التنظ ونطالب
تستخدم امساء

نطالب كما
الفصائل وعد

تهرب من امللل

حالة االست يف
هذه االعمال
سيلحق ضرر
الدول الغربية

  .املشروع 

ك
ع

ا
و

و
ت

ك
ا
ل

يف
ه
س
ا
ا


