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ن احملافظات
الشقيق ضد

على يد 20
  

نتشار ضد ا
ستلمت زمام

االيرايندخل 
هو يرانية بوج

احلكم يفة د
دورها يف حل
،قدها متاما 
د حنو التقدم
كال الوجود

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

   االيراين

مشلت عدد من
اهذا الشعب 

003عام سني 
. بوش االبن
يف ثورته هذه
تعاقبة اليت اس

 طهران والتد
للهيمنة االيال 

سدن ترتقي 
لتقوم بديران 
اليت افتقوامن 

لبالد هوض 
اء كل اشك  

       

z 

    › عاملني

 والتدخل 
   حوازي

ت واسعة مش
 ان ينتفض ه
حل صدام حس
مريكي جورج
ي الشقيق يف
ت العراقية املت

يف بغداد اىل
كامالخيضع   

 تعد تصلح ا
حملسوبة على اي
ومية وصحة 

فق العامة للنه
 عن املبادرة

                  A

﷽  
مد هلل رب الع

  ظيم

ى الفساد
لوطين األح

من احتجاجا
ادىالعراق 

 العراقي الراح
د الرئيس االم
شعب العراقي

وماتكحليف ا

احلايل ياسي 
 البلد العريب

مل السياسية 
شخصيات احمل
ء وماء وتنم
ى تطوير املراف
هيك لعرب 

  

Al-Ahwaz.co

﷽

﷽
ن ظلموا واحلم
دق هللا العلي العظ

 الناقم على
 التحرير ال

ية وطنية ضم
شؤونيف  فر

نظام الرئيس
مريكية يف عهد
اىل جانب الش

املنتشرساد

السية النظام
هذاث اصبح
هو هذه الوج

اي الش ن فيها
ة له من كهر
 والعمل على
شقاءه ا راق 

m 

 

﷽

﷽
ر القوم الذين
صد

عراقهده ال
حركةعن 

انتفاضة شعبي
السا يراين اال

 منذ سقوط ن
 املتحدة االمر
حوازي تقف ا

فسال ىلا صدي

تبعيةتيجة نري
حبيثخلارجية

، حبيث ان ه
ال يكونطنية

ات االساسية
ون املواطنيني
دة عالقة العرا

  مركزي

Te
Te
Fa

فقطع دابر ‹

ول ما يشهد
صادر

  يق

م من  ه اال
ساد والتدخل
 واليت واكبته
ت يادة الوال
 الوطين األح

لتصا العراق و 
.  
عاىن الكثرييق
الداخلية واخل 

عيتها اليران
حكومة وطىل

وتوفري اخلدما
الهتمام بشؤو
ضافة اىل اعاد
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وحبيان 

العراقي الشقي
  العرب

ه العراق هذه
ة تفشي الفس

منها ئزمشيت ا
ف الدويل بقيا
حركة التحرير
ين الواسع يف
منذ السقوط 

الشقيقلعراقي 
شؤون العراق
 بعمالتها وتبع

تاج العراق احي
و قياعب العر 

ر الفساد واال
الض ،حلضاري
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الشعب ا ايها
االشقاء ها اي
 
ما يشهدهن ا

العراقية نتيجة
هذه احلالة اليت
قوات التحالف

فأن حوعليه
النفوذ االيراين
ادارة البالد م

الشعب الان
يف ش املستمر
كاحلةعراقية 

حيبغداد ، بل 
مشاكل الشعب
ر اء كل ا وا

احلضواالزدهار

ا
ا

ا
ا
ه
ق
و
ا
ا
ا
ا
ع
ب
م
و
و
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هاروفة بوالء

يكون ضمن

ة اليت ان مت
 االيراين من
 النه يشكل
راق ال عافية

ستقالتها ة 

 نيل حقوقه
  !دة 

رادعا للنفوذ
حواز يشكل
د العراق عن

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

الحزاب املعر

ليالطبيعي يب 

 حىت عشائرية
وطرد الوجود
وجود االيراين

ليبقى العر اد

واملطالبة ميلة

يفي الشقيق 
 رموزه الفاسد
 جانب اخر ر

عتبار األحة 
فاصلة تبعدة 

       

z 

استثناء وحل 

 وضعه العريب

و مذهبية او
 من جانب و
اء الوج دون ا
سياسات الفسا

العمالعراقية  

شعب العراقي
جبميع بغداد 
ومن االوىل
خاصة حوازية

نطقة جغرافية
  .هلا 

  

  ازي

                  A

يات بدون اس

ليستعيد قيق

ة او دينية او
االصالحاىل

ددأ العراق ب
دعم سييخل

اء احلكومة
.  

اىل جانب الش
احلايل يفميل

لدرجة عراق 
للقضية األو
األحواز من ل

واز واستقالهل

  قريب
  طيها
والسيادة الل

طين األحـوا
201  

  

Al-Ahwaz.co

﷽

املليشيال كل

الشقي العراقي
  .لطامع

ي نعرة طائفية
الذي يهدف

ني ، فلن يهد
بل هذا التد

هذه حىت ا
ذن هللا تعاىل

وقوفنا وننا
لسياسي العم
كون خريا للع

و عامة لعرب
يشكلو  و؛ ة

مت حترير األحو

  هللا أكرب
من هللا وفتح ق
واز النا وما نط

واالستقال حرير
 

تحرير الوط
15/7/18يف 

m 

 

﷽

، وحل غطاء

ب الشعب ا
الخل االيراين

ق بتفويت اي
وجه الوطين ال
عراق والعراقيني
ب االمن فيه

 انتفاضتهم ه
ذخري ال عراق 

نعلن تضامني
اء النظام ا وا
يكيف بغداد س
للكون نصريا

لعراق واملنطقة
 حال اذا ما 

نصر م
األحو

حىت التحورة

ة حركة التح
صدر

  مركزي

Te
Te
Fa

اوي مسمى
   .ية

وف اىل جانب
التدخ نمقاذه

لعراقي الشقيق
التوج نها متزيق

ور لصاحل الع
عراق واستتباب

الستمرار يف
املأمل منها خ 

طين األحوازي
سي الوطين و
 نظام وطين يف

لتايل يكسة و
عن العاليراين

 قبل ايران يف

ثو

قيادة
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عراق حتت اي
يي جهة خارج
لوقو العرب 

نقالذلك و ية 
عو الشعب الع
ون اهلدف منه

ستقيم االموتل
 الستقرار العر

ال ر العراق 
ومة الوطنيةك

 التحرير الوط
 نظامه السياس
رى ان وجود

وسعيةطاته الت
لتوسع االاصد 

نمعدواين ف 
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االيراين يف الع
او الي اليراين
نناشد اكما

حاضنته العربي
اننا ندعوكما

ا ف ر يكوسا
آخر جانب

ديد مصدر 
  .له
احرارنناشد و 

كوتشكيل احل
يف حركةاننا

املدنية واقامة
فأننا نروعليه
وخمططااليراين

يصسدا منيعا
اي استهداف
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