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ا سيع نشاطا
ضيتنا العربية
دا واستجابة

ن اجل حترير

ملضي على
حرير الوطين

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

   

وتوس  احلركة
 مع تطور قض
املرحلة حتديد

 النضالية من

ننا و ا قرة عي
حركة التحدة 

       

z 

 › َداَمُكمْ 

  سعة 
   ي 

وير العمل يف
خمتلفة مواكبة
 امهية هذه 

ا يف الساحة

ابناء شعبنال 
لك تؤكد قياد

                  A

﷽  
ُكْم َويـُثـَبِّْت َأْقد

  ظيم

ركزية املوس
 األحوازي

تطورست فيه 
ختصاصات خم
ن القيادة يف

ة مشهودا هلا

مسي ولن ختذل
، وبذلك 198

.  

  

Al-Ahwaz.co

﷽

﷽
ُروا اهللََّ يَنُصرُْك
دق هللا العلي العظ

القيادة املرك
رير الوطين

اعا هاما تدار
اءة عالية واخ
يل وادراكا من

ركزية اجلديدة

 منهاجها الرمس
82عام ا يف

ت السابقة

m 

 

﷽

﷽
آَمُنوا ِإن تَنُصر
صد

ن تشكيل 
حلركة التحر

  
  ألحوازي

حوازي اجتما
ملركزية ذو كفا
األحواز الغايل

  .تلة

ها القيادة املرك

ركة يفطته احل
انطالقتهامنذ

ملعلن يف البيا

  ركزي

Te
Fa
 

 أَيـَُّها الَِّذيَن آ

بيان
حل

  ز الثائرة
شىت بقاع العامل
رير الوطين األ
  ت األحوازية

ير الوطين األ
ا املر من قياد
ر فيه وطننا ا
 يف ارضنا احملت

يت تتشكل منه
  .ضارة

ال الذي خط
 فيه احلركة م
ا السياسي ا
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› َ

يب يف األحواز
ألحوازية يف شىت
ر حركة التحر
ت التنظيمات

 حركة التحري
شابة ضمصر 

عادلة اليت مير
بنا األحوازي

اليتالشابة ت 
 وشعبا وحض

ل طريق النضا
لذي التزمت
ى على خطا
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ـريب شعبنا الع

 مجاهري األ
اعضاء وكواد

األخوة قيادات
 

عقدت قيادة
وادخال عناص
األحوازية العا
عبلتطلعات ش

 
ان الكفاءات
االحواز ارضا

  
واصلسن واننا

هذا النهج ال
علىاألحوازي

 

ا
ا

ع
و
ا
ل

ا
ا

و
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  :يل 

  .ة

 الدفاع 

ا مل امجع 
ي شكل من
 اقامة دولتنا
ين األحوازي
أما صلبا ف

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

النحو التايل ى

  حوازي

املاليةمفوضية 

يس مفوضيت

 اذ تعلن للعا
لعادلة مع اي
مل من اجل

لتحرير الوطين
 كما عهدمتو

       

z 

زي يكون على

لوطين األح

رئيس م جية و
 . ألعالم

مني السر ورئي

ين األحوازي
لى قضيتنا الع
رية واننا نعمل
وطين حلركة ا

نناو قرة عي 

                  A

وطين األحواز

ة التحرير ا

اخلارج ةفوضي
األ ةمفوضي س

وام طق الرمسي

.  

.  

. 

لتحرير الوطين
املساومة على
رية او عسكر
عن امليثاق الو
ولن خنذلكم 

  

Al-Ahwaz.co

﷽

كة التحرير الو

ديدة حلركة
  

ئيس مفر و  .
األول و رئيس

الناطالثاين ام

وضية األحواز

قوق االنسان

ضية األعالم

ا ان حركة ال
بعدماجملاهد

كية او مجهور
وم او حنييد ع
ذه املبادىء و

m 

 

﷽

حركيد لقيادة

ملركزية اجلد

األمني العام:
ب االمني العام
ب االمني العا

. ضية االمن
رئيس مفوض: 

 . مستشار
مفوضية حق س

 . ة املرأة
 .ر

ب رئيس مفوض

ج رؤوسنا  و
زي الصابر 
ء كانت ملك
ملة ولن نساو
 من اجل هذ

  ركزي

Te
Fa
 

تشكيل اجلديد

ل القيادة امل

:  سيد نعمة
ئب:  خزعل
ئب:  زبيدي

مفوضرئيس :  
صاحل مزرعة

عضو:  يدي
رئيس: وازي
مفوضية رئيس
مستشار عضو

ئب : عضو و
  .عضو

 قرة عيوننا
العريب األحوا
 املتعاقبة سوا
لسيادة الكام
ر يف النضال
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الساس فأن الت

تشكيل

د طاهر آل
ر الشيخ خز
اء مهدي الز

  .اخلية 
الزبيدي ي

يد حسني ص
 حسني الزبيد
ى فهد األحو

ر: ة الباوي 
ع : احمليسن 

ظ الزرقاين 
ع :ى الطريف 

ا األحوازي 
هللا والشعب ا
ظمة االيرانية
ستقلة ذات ا
لى االستمرار

  .شهادة 
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وعلى هذا اال
 

 سيد
 نصا
 اللوا

والدا
 هادي
 العقي
 دمحم
 على
 حرية
 ابن
 حافظ
 على

 
 ابناء شعبنا

زم امام هللاتتل
اشكال االنظ
األحوازية املس

د علالذي أك
النصر او الش

 

و

ت
ا
ا
ا
ا
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حترير الشعب
تبقىيدعون 

وعلى مسمع
تنا من اجل

  .حواز 

 األحواز وما
ى فينا شعبنا
ال زاجروس

جلو  ة بدون
 نطالب دول

على عروبةة 
يراين واضح

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

 نضالنا هو حت
كما يعدالتها  

لنها صراحة و
شعبنا وقضيتن

طنية العليا لألح

القومية جتاه 
ولة عربية ترى

جباحدود ىل 
ول العربيةالد

هذا االساس
حملافظةشرتك 

ح اخلطر االي

       

z 

 وعليه يكون
ية او مدى ع

نعلن حة وطننا
ل مبا خيدم ش

ملصلحة الوط

ال مسؤوليا
 نناشد اي دو
ب السالم اىل
ز يف جامعة ا
نيب ، وعلى ه
 واملصري املش

أصبحاذ وازية 

  

  ازي

                  A

ا على وطننا
النظمة االيراني

ال ختدم مصلح
ها واننا نعمل

ت اليت تضر 

لعربية بتحمل
بغيض ، كما
ب ن مضيق

 قضية األحواز
الحتالل االجن
قرار والتاريخ
لقضية األحو

  قريب
  طيها
والسيادة الل

طين األحـوا
20  
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﷽

متثل استعمارا
اال ضمون هذه
 . واستعمار

من اجندات ال
ما كان شكله

ذه االجندات

الدول اكافة
 العنصري الب
ة املستقلة من

ان تطرحريب
واقع عليها اال
تقواالمن واالس
ل ف الرمسي 

  هللا أكرب
من هللا وفتح ق
واز النا وما نط

واالستقال حرير

تحرير الوط
3/7/17يف  ر

m 

 

﷽

تلة الرضنا ومت
شكل او مض
ني شعب حمتل

ليت تسري ضم
الجندات مهم

 يسري وفق هذ

ين األحوازي ك
الل الفارسي
 دولته العربية
 خلليجنا العر
عربية قومية و
وننا النسب وا
العرتاف بهم 

نصر م
األحو

حىت التحورة

ة حركة التح
صدر

  ركزي

Te
Fa
 

اليرانية هي حمت
شض النظر عن
بني ومشروع

ها البعض واليت
ضمن هذه اال

  .ة 

ة الي طرف

لتحرير الوطين
ر جراء االحتال
ةيريد استعاد
احل الشرقي
تبارها قضية ع
ذين ييشاطرو

نطالبو ضفتيه
  

ثو

قيادة
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ة االنظمة اال
ال بغضرا كام

نضال عادل 

ت اليت ينتهجه
نسري ضم  لن

بصورة مستقلة

ملسؤولية كاملة

قيادة حركة الت
من ظلم وجور
 ومضطهد ير
 الكامل السا

أعتتردد على 
ن اخلليجي الذ
ليج العريب بض

. هةنا املواج
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اننا نعترب كافة
االرض حتريرو 

قضيتنا قضية
  

ان السياسات
ننا اجلميع 

االستقالل وبص
 

وحنن حنمل امل
 

كما تناشد قي
ه شعبنا مقايل

عربيا مظلوما
لى امتدادوع

او خوف او ت
جملس التعاون
واستقرار اخلل
للجميع وعلين

 

  

ا
و
ق

ا
ا
ا

و

ك
ي
ع
و
ا
جم
و
ل


