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وض غيور 
 احلي واهلمم
زيز من تراب

اهلمجية ارية
ين العنصري

ستعادةا يف ني
وتعامل العدو
طاول العدو
 . املعتقالت

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

   

  ز احملتلة

اجلليزي من 
حاب الضمري
ذا اجلزء العزي
مال االستعما
الحتالل االيرا

تنياألحوازيس 
، وت 1980 

لرجال ، وتط
زم وزجهم يف

       

z 

 › ٌن َمْرُصوصٌ 

يف األحواز
  ي

قريةلعباس و 
ي افعال اصح
واز ليلحق هذ
الل هذه االعم

اال الء هذا

ودجة العباس 
االيرانية عام 

من النساء وا
ي العالج الالز

                  A

﷽  
فًّا َكأَنـَُّهْم بُنَياٌن

  ظيم

املنتفضة 
س واجلليزي

  ز احملتلة

دجة ايف  20
ني احملتلني هلي
ل وطننا األحو

من خاليراين
مسريته حنو ا

قرية اجلليزي
–ب العراقية 

جرح عدد من
فيات لتلقيش

  

Al-Ahwaz.co

﷽

﷽
 ِيف َسِبيِلِه َصفًّ
دق هللا العلي العظ

 األحوازية
دجة العباس

  جلليزي
وقرى األحواز

-12 -017
العربتني طقتني

 متزيق اوصال
العدو االيلع

يف املضي يف

يف خ واطفال
اثناء احلربين

اص احلي وج
شستدات يف امل

m 

 

﷽

﷽
ِذيَن يـَُقاتُِلوَن
صد

 اجلماهريية
ع احداث 

جة العباس واجل
 يف كل مدن و

-6 وم االربعاء
 من تلك املنط
ن يتفرد يف

يتطل؛ و تلك
وازي املصر يف

.  

طفال وشيوخ
حتالل االيراين
لرصا م  ضر

الراغد اترحي

  

  مركزي/ 

Te
Te
Fa

نَّ اهللََّ حيُِبُّ الَّذ

ول تفاعل
مع

  ائر
ملنتفضة يف دج
حفة اىل الثورة

يوم الباسلة يف
املصادرةزية

صب احملتل 
نة االيرانية او
ب العريب األحو
حواز الطاهر

رجال واطال
 سلطات االح

بضبقسوة يل
لنساء اجلرل ا
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ِإن ‹

بيان حو

األحوازي الثا
ري األحوازية امل
ألحوازية الزاحف

ا مجاهري ا  
األحوازراضي 

 تستكني للغا
هر هلذه املدين
ة هذا الشعب
فوق تراب األ

اهلنا االبط به 
صبة من قبل

يلامع االهعن 
عتقا غطرس 
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الشعب  ايها

ايتها اجلماهري
 مجاهري األ

 
ان ما قامت
الستعادة االر
اليت ابت ان
األحواز الطاه
ان يثين عزمية
االجنيب من ف

 

وما استبسل
تصغها امليضاار 

االرعااليراين
العنصري املتغ

 

ا
ا

ا
ال
ا
ا
ا
ا

و
ا
ا
ا
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 حد يصعب
الفاصلةعبية 

لنا ومجاهري
 األحواز يف
غر نقف اىل
ني على عدو

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

ا اىل  وشرار
 التحرير الشع

ومع مجيع اهل
قصى جنوب
ليج العريب غر
 النصر املبني

       

z 

ا صاعد وتري
غطرس مبعركة

  

س واجلليزي و
اىل اقة مشاال

ط العرب واخلل
يشاء هللا لنا

  

  

  ازي

                  A

حواز اليت تتص
 االيراين املتغ

.زي املقدس 

يف دجة العباس
دينة الصاحلية
شرقا اىل شط
 جنب حىت ي

وبشر املؤمنني
  طيها
والسيادة الل

طين األحـوا
2017  

  

Al-Ahwaz.co

﷽

امام ثورة األح
عد مع عدو

رتاب األحوازي

ف مع اهلنا يف
من اقصى مد
 ومن اجلبال 
زي جنبا اىل

  هللا أكرب
و وفتح قريب

واز النا وما نط
واالستقال حرير

 

تحرير الوط
29/12/7يف

m 

 

﷽

د فقد توازنه 
واننا على موع
ين من فوق الرت

وازي اذ تقف
ة األحوازية م
ب السالم  
وطننا األحواز

نصر من هللا و
األحو

حىت التحورة

ة حركة التح
 صدر

  

  مركزي/ 

Te
Te
Fa

االمر اىل حد
ن يستطيع ، و
عماري االيراين

الوطين األحو
متداد اخلارطة
 على مضيق
ي يف ربوع و

  .عنصريني

نص

ثو

قيادة
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يراين بلغ به ا
ن خيمدها ولن
لوجود االستع

ركة التحرير ا
وازي على امت
لعباس املطلة
واطن أحوازي
رب الفرس الع
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ان عدو االي
على العدو ان
اليت ستنهي ال

 

فأن قيادة حر
وشعبنا األحو
مدينة ميناء ال
جانب كل مو
األحواز والعر

 
 

ا
ع
ا

ف
و
م
ج
ا


