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ناسبة ذكرى
يادات الثورة
ض النظر عن
يست وليدة
ثرات اال ان
ت اليت حتقق

ست جديرة
روف عديدة
، ولكن هذا
لفات عديدة
 وتتوفر هذه

ر املخابرات
يهدف منها
 وكيف يشاء
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 األحوازي مبن
 فيما بني قيا
حنو االمام بغض

ولي جة االوىل
رغم من التعثر
هذه االليات

 األحوازية ليس
ري متوفرة لظر
ها املنشوردة 
القضية هلا ملف

 تعاىلذن هللا

وازية يف دوائر
ت   يكبرية د
شاءيا مىت 

       

z 

  وقر
  زية

وية يف اجمللس

حرير الوطين
وية األحوازية
ة األحوازية حنو

لدرج ووطنية
لرو يت تليها
اىل هلوصول

ن التنظيمات
غريوهي كثرية 

 حتقيق اهدافه
فا؛ ها الوطين

ذ يأيت اليوم 

 قضيتنا األحو
نا تواجه حتد

او  رقة يلعب 

                  A

﷽  

ألحوازي املو
لثورة األحوازي
حوازية املنضو

التحادة حركة 
وابط األخولر 

القضية دفع 
و هي اخوية 
لدرجة اليت يت 
لو األحوازية 

ا ال يعين ان
رة  و العمل 
ا رسم هلا من
ال تقوم بواجبه

سي هاال انينة

ي وعدم رهن
قضيتن  جعل

ضيتنا جمرد و

  

Al-Ahwaz.co

﷽

﷽

مود أمحد األ
الوطين لقوى

تنظيمات األح

لقياومعربة قة
على عمق ا

جتاهيت تسري  
ت األحوازية

يتسلا ياسي 
دات الثورة ا

 وتعثرات هذ
ا مستلزمات
مبا األحوازية

نظيمات التلا
املبينالسباب

طين األحوازي
ة هو الذي

سعى جلعل قض

m 

 

﷽

﷽

األخ حممضرة
اجمللس الوس
قيادات التين

اين صادقن 
هذه الرسالة
 النضالية اليت
ة ؛ فالعالقات
ايات العمل

 حرص قياد

ن اخفاقات
وامنا؛ حوازية

لفات القضية
ان هذه وفر
لتلك ا جيل

ة القرار الوطين
رات اخلارجية
براتية اليت تس

  

  مركزي/ 

Te
Fa

ضح
ئيسر 

املوقرينالخوة 

  وبركاته ،
،،   

ما تضمنته من
امنا تؤكد ؛  

صلة الروابط
روف استثنائية
ى بتطوير آلي
ر دليال على

  .رجوه

ن األحوازية م
حة القضية األ
لذي يفعل مل
ا كان غري متو

موضع التأ ها

 عن استقاللية
وزار ضيتنا اىل

دوائر املخاال
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ا

م ورمحة هللا و
ألحوازية وبعد

كم الوطنية وم
ى انطالقتها
ربهن على موا
ملنطقة من ظر

لسعىا و؛ ن 
صل املستمر
واالهداف املر

ض له ساحتنا
ؤولية يف ادارة
الدعم املايل ا
دعم املايل اذ
 وضع بعضه

  

عنا املستمر
ث لنقل قض
 ملطالب تلك
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عليكمم لسالا

الثورة األحتية
 

رسالتكتلقينا
عاما على 36

األحوازية وترب
ما تشهده امل
الظرف الراهن
لتواص الرغبة 

طموحات وال
 

ما تتعرضان
بتحمل املسؤ
ا اويف طليعته

ال يعين ان الد
وان؛ وكثرية

.املستلزمات 
 

ان دفاعولرمبا
وسعينا احلثيث
االستسالم ملط

ا
حت

ت
6
ا
م
ا
ا
ا

ا
ب
و
ال
و
ا

و
و
ا
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اليراينتالل ا
عمله مرهو

  .صالح 

عضنا البعض
نعملسو  زي

ية وهذا هو
حوازية اخو

ودفعوسند  
سيق املواقف
قون من هد 

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 
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اء االحتال  وا
يد عقو االذى 

سأل هللا له االص

م وداعمني لبع
ياسي األحواز
ضية األحوازية
 عالقاتنا االح

مصدر خري
عمل على تنس
هدقى على الع

 

       

z 

ر واالستقالل
ا ا زية واحلق 

، ونسأحوازية 

كماىل جانب ل
اب السيط اخل

مبا خيدم القض
 تعميق روابط

ننا سنكون م
عنسو وية ايضا
وسنبق ؛قالل 

 .هللا ورعاكم 

  

                  A

ة اىل التحرير
قضية األحوازي
 يف الثورة األح

زية اننا سنعمل
ساس توحيد

 اىل االمام مب
وبذلك حنقق

  .الفق

ة االحوازية ا
ى غري املنضوي
سالم واالستق

، وحفظكم هللا

  مة العربية

  قريب
  طيها
والسيادة الل
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﷽

حوازي الرامية
لقضضا ت و ر 

وخسر اخوانه

ورة األحوازيلث
ونعمل على اس
مل السياسي
و؛  نتطلع له

واسع االبناء

 لقوى الثورة
يمات االخرى
يتنا حنو بر الس

، رتام والشكر

 االحواز واالم

  هللا أكرب
من هللا وفتح ق
واز النا وما نط

واالستقال حرير

m 
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 الشعب األح
شبكاتاللك

خسر شعبه وخ

لقوى اوطين
ي التوافقي و

لعم لندفع
وهذا ايضا ما
ل السياسي الب

جمللس الوطين
تنظيملل وواءه

سري معا بقضي

تقدير واالحرت

خللود لشهداء

نصر م
األحو

حىت التحورة

  وازي

  

  مركزي/ 

Te
Fa

ظر لتطلعات
تلكاحضان يف

فخ؛ ك الدوائر

الويف اجمللس  
اسي التنسيقي
بعض وذلك
ونا األحوازي
دة من العمل

يف اجمل الخوة
ضوية حتت لو

لنس وعالقاتنا
  .عني

كم خبالص الت

اجملد واخلل..  

ثو

  د نعمة
 الوطين األحو
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ا دون النظ ا
ارمتى يفى من 

تلكقبل من  

قياداتالواين 
 العمل السيا
وية بعضنا الب
من قبل شعبنا

جديدل مبرحلة 

ا اايهكم مئن
تنظيمات املنض
 خيدم قضيتنا
ألحواز قرة الع

 ان اتقدم اليك

األحواز رىس

طاهر آل سيد
حلركة التحرير

/12/2018 
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ولصاحل تطلعا
، فأرمتىاجلائر

مبا ميلى عليه
 

اخواخلتام يف
على اسسس

تقومعا على
 املطلوب منا

وننتقلووطنيا
  
نطماننا كما

للمجلس وللت
فيما بيننا مبا
اجل عيون األ

 

يسعين االال
 

لكل اساحلرية
 

 

سيد طخوكم ا
العام حلاالمني
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