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سة األخ  بر
حرير الوطين
تزام بقرارات

التعليمات ذ
ضوا يف هذا

 الزرقاين وال

هوده الوطنية

ي صدام بني
ن األحوازي
وان اختلفت
 على اجلميع

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

12 -2017
ركة التحية حل
ون االلتدصي 

نفيذتعدم و ؛ 
حكما ليس عض

 األخ حافظ

جهوتقدر ق 

ي  االحوازية 
تنظر للشأية 

ورة االخرين 
ال تعوداليت  
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  اين 
  ي

2- 8املوافق
املركزيقيادة ل

 برأيه الشخص
؛اليومية ة سي

عضو يعترب حك

ت وتصرحيات

 اخلري والتوفيق

توتري الساحة
طلق املسؤولي
 واحرتام نظر
عن املهاترات

  ازي

                  A

حافظ الزرقا
ين األحوازي

يوم اجلمعة ع
ا لزرقاين من

على العملد
السياسممارسته 

بشخصية العض

عن تصرفات

كل الزرقاين  

وتوللمهاترات 
ا و  من منطو ا

حم والتعاضد
بهوية بعيدا ع

طين األحـوا
2017  

  

Al-Ahwaz.co
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ضوية األخ ح
حرير الوطين

زي يف اجتماع
ألخ حافظ ال

املتعمدصراره
يف ممنضباط

 ان مل تتوفر 

غري مسؤولة 
.سؤولية عنه

لألخ حافظ

 تكون منربا ل
؛ىل اجملهول

 اواصر الرتاح
والتعددية اجلب

تحرير الوط
10/12/7يف

m 

 

﷽

اء عضو ن ا
ن حركة التح

وطين األحوازي
ام بتنحية األ
اصلك بسبب

االلتزام واال
ي كلها امور

ين األحوازي غ
ادىن مسحلركة

ين األحوازي

ا حوازي لنا
ة األحوازية اىل
ده مبزيد من

السياسية و ية

ة حركة التح
 صدر

  

  مركزي/ 

Te
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بيان
من

  
  خصيات

رير الوكة التح
امة األمني الع

وذلكيف احلركة
واننيقب قيدهت

وهيادرة اليه
 . 

تحرير الوطين
وال تتحمل احل

لتحرير الوطين
  .ة 

ر الوطين األح
 دفع الساحة
خلري وترفد ه 

لتعدديامبدأ  
  . رة سيم 

قيادة

 /12  /2017 

201712   /1 /

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

  ري األحوازية
ورة األحوازية

ب وقوى وشخص

ة املركزية حلرك
آل سيد نعمة
اء عضويته يف

قت عدمو  ؛زية 
الصاالقيادية  

ي تنظيم آخر
يادة حركة الت
يف اي مهام ؛ 

احركة قيادة 
وده يف احلركة

حركة التحرير
حوازية بغرض
مبا يعود عليه

منانطالقا ر 
قد يكون جس
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هاتف     3366
5231 فاكس      

 

ايتها اجلماهري
فصائل الثو
دول واحزاب

 

قررت القيادة
سيد طاهر آ

وااألحوازي
القيادة املركزي
والتوجيهات

او اي التنظيم
عليه فأن قيو 

ميثل احلركة يف

قوتتمىن هذا
طيلة فرتة وجو

 

قيادة ح تذكرو 
فصائل األحال

نظرة خاصة
وجهات النظر
لضرر وق اال 
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