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ضاع الثورة يف
يوم لغاية 20

 :التايلضمنه 

زي وحقوقه
 التام واقامة

غري ايرانية و
سقاط النظام

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

   

 

يد نعمة اوضا
 -12 -017

ضتالبيان وما ي

شعب األحوا
تقالل الوطين

.  

غا من مدن 
وراءها اىل اس

       

z 

 › َداَمُكمْ 

 األحوازي 
  ن 

  حوازي

طاهر آل سي
-31األحد م 

 اصدار هذا ا

 وتطلعات الش
واعالن االستق
.زي املقدس 

وغريهابيجان 
من يقف و 

                  A

﷽  
ُكْم َويـُثـَبِّْت َأْقد

  ظيم

رير الوطين 
ايران سمى بـ

لعريب األح
  لفارسية

ة األخ سيد 
يوم من الفرتة 
تماعات عن

نب اهداف
واز وحتريرها و

األحوالوطين 

شستان واذربي
منها أملة يت

  

Al-Ahwaz.co

﷽

  
﷽
ُروا اهللََّ يَنُصرُْك
دق هللا العلي العظ

حركة التحر
ما يسى في

 الشعب ا
وب غري ال

سة حوازي بر
م متوالية ة ا

االجت تواسفر 

تقف اىل جان
راين من االحو
اكامل الرتاب

ردستان وبلوش
هي ثورةصر

m 

 

﷽

﷽
آَمُنوا ِإن تَنُصر
صد

قيادةر عن
جيرىما ول

اساته على
وـالشع و

  

ر الوطين األح
ثالثةلى مدار

و اجلديددي

ا فهي ت كعاد
الحتالل االيرا
كاملة على كا

 األحواز وكر
ر وليس احلص

  ركزي

Te
Te
Fa

 أَيـَُّها الَِّذيَن آ

صادربيان 
حو
وانعكا

  ز الثائرة
شىت بقاع العامل

  ألحوازية
  خصيات

حلركة التحرير
ى بـ ايران على

العام امليالدن

 األحوازي كع
اء اال قنا يف ا
ت السيادة الك

اليت تشهدها
ى سبيل الذكر

1  /2018   

مر/  1/   2018

el:  1 613 482 0
el:  1 202 595 3
ax: 1 530 678 5

› َ

يب يف األحواز
ألحوازية يف شىت
ا ت الفصائل

وشخصب وقوى 

يادة املركزية حل
ة وفيما يسمى

من 2018- 1

حرير الوطين
مبا فيها حقنة 

 املستقلة ذات

لثورة احلالية ا
 طهران على
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ـريب شعبنا الع
 مجاهري األ
األخوة قيادات
دول واحزاب

 
تدارست القيا
األحواز احملتلة

ء 1- 2 الثال
 

ان حركة التح
الوطنية الثابتة
دولة األحواز

 

وعليه فأن الث
ومنهاايرانية

ا
د

ت
ا
ا

ا
ا
د

و
ا
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راطي يتكفل
غري الفارسية
رانية املتعاقبة
 غياب كامل
 ما يسمى بـ

عمني هلا ان
ضعيف الدور
سقاط النظام
قوقها وتوفري
من اي تعهد
مع االطراف

ني جلئت اىل

فارسية هيل
عن اهدافها
ابل احلصول

غريلشعوب 

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

نه نظام دميقر
ذه الشعوب غ
 االنظمة االير

ويف ظل )اليل
وقة من قبل

حياول الدا؛  
تضدفعها يف 

تمكنوا من اس
سية على حقو
لدميقراطي من

مالساس ه 

ب املقهورة حني

اغري شعوب 
 غري العلين ع
م االيراين مقا

ري مطالب الش

       

z 

وج له على ان
 السياسية هلذ
طيلة حقبات

املالنظام (مة 
ارسية املسحو

ش يف طهران
عن طريق دة 
يف طهران ليت 

فارسالغري ب 
ما يسمى في

 مل يتفق عليه

هذه الشعوب

سية هلذه الش
طريق التخلي
 اسقاط النظام

جتري سياسة ض

                  A

يروجديد سي
ور القيادات
ا ط واملنكل 
اليرانية املعمم

فاالغري عوب

على العرش عوا
رضة االيرانية
ةرضة االيراني

هذه الشعوب
ف ظام اجلديد

شىءي ء 

حل وتطلعات ه

يادات السياس
بقصد عن طر
يب يؤدي اىل

  . البديل 

خادعة وترفض
  . اليرانية

  

Al-Ahwaz.co

﷽

نظام فارسل ب
مل عن حضو
ا و سلوبة اوطا

ة االرها الطغم
ق هذه الشعو

يرتبعول ي خلق
 لصاحل املعار
غط عن املعار

مع همسبقا 
لص هذا النظ
حال من الوفاء

صاحلملالعتبار
  !ف

القيل عقول
ري قصد او بق
ي حترك انقاليب
لنظام االيراين

السياسة املخ
حل املعارضة اال

m 

 

﷽

يتمثليل عنه
ظل غياب كام
ملقهورة واملسل
رعة على صد

القليمية حلقوق

شاه او جماهدي
م وظيف ثور
ختفيف الضغ
ون االتفاق

ا وذلك ليتمل
ايل يكون حال

ألخذ بعني اال
ا اخليار اجملحف

ل ان تستغفل
دات عن غري
ضي بدعم اي

ا يف النودي ن 

ترفض هذه ا
وظيفها لصاحل

  ركزي

Te
Te
Fa

ن واحالل بدي
يف ظ زعمهم

املضطهدة وامل
احلالية املرتبعو  

ة واالت الدولي

الشا زف ابن 
توو  الفارسية

ملناطق بغرض
بديال عنه دو

ول عليهاحلص
لتا لشعوب و

احلهم دون األ
ذا زلت احلل 

ة واليت حتاول
ض هذه القياد

على املض سر
ناصب املوعو

 األحوازي تر
وتو ها الوطنية
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ايل يف طهران
على حدوب 

ذه الشعوب ا
سرة البهلوية
ت فر الضما

  

امنه راديت ي
لشعوب غري
ران يف هذه امل

وليكونوا بديل 
حل ا والتعهد 
حقوق هذه الش

 ينظرون ملصا
 النظام واختزل

ياسية اجملحفة
ت علي بعض
سلنة والتعهد 

املالية واملنت 

حرير الوطين
تغالل عواطفه
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السياسي احلا
حقوق الشعو
وكأمنا يراد هلذ

عهد االسمنذ
ايضا عن توف

.ايران اليوم 
 

هذه الثورة اليت
جيريوا ثورة الش

لطهراملركزي
االيراين احلايل
ت هلا الضما
يلزمه جتاه حق

  .االخرى
 

ان الداعمني
خيار اسقاط

 

ان هذه السي
سياسة انطلت

ا املعلوشعارا
تيازاتعلى االم

 

ان حركة التح
واستفارسية ال
 

ا
ح
و
م
ا
ا

ه
جي
ا
ا
ا
ي
ا

ا
خ

ا
س
و
ع

ا
ا
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السافاكهد 
اي 1925 

را تعرب عليه
بل ان شعبنا
اته وحنن لن

ها  ؛ه قضا
ذوا حذوحي

ت والعذاب

دوام ينظرون

ل ان تصادر
نظام االيراين

 هدفنا ، ان
ألحوازطننا ا

 فارسي اخر

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

عه الدم يف 
صل منذ عام
ن نكون جسر
 األحواز ، بل
ياء له ولتطلعا

ا جتا  سياسا
حي  الفارسية ان

نها اال الويالت

على الدفرس 

ت اليت حتاول
سقاط الن كم 

يس هذا هو
على حترير وط
رجوي او اي

       

z 

ت ومحامات
والقمع املتواص
وم ال نقبل ان
حتالله لبلد

قني معه واوفيا

ديحتد سية يف
لشعوب غري
نية ومل جتىن من

وان الف؛ وب 

 من املخططات
هلا اىل اقناعك

وعة نتائج ولي
ني اننا نعمل ع
شاه او مرمي ر

  .طننا 

                  A

العدامات ل
ووالتنكيل فية

ران اليوى بـ اي
خر يواصل اح
 نكون صادقني

وب غري الفارس
خواننا يف ا ال

النظمة االيران
.  

ق هذه الشعو

حليطة واحلذر
واستقالهلحواز

يجة من جممو
همنا كأحوازيني
ئي او ابن الش
 احتالهلم لوطن

  

Al-Ahwaz.co

﷽

دموعي حافل
راءات التعسف
اىل ما يسمى
خآظام دموي

ينتظر منا ان

للشعوب اخليار
ولكن نتمىن

عايشت مع اال
عيش البسيطة

ال االميان حبقوق

ىل اليقظة واحل
تحرير األحل ب

  ! اخلديعة

راين وهذه نتي
، اما ما يهم

 طهران خامنئ
مصرين على

m 

 

﷽

سجل  بعد
واالجر) رانية

ضمها عنوة 
 بدال عنه نظ
ن ابناءه بل ي
 . عن ايران

ي ترتك حرية
؛ا نتطلع له

لشعوب قد تع
ىت يف لقمة العي

وال الثقافة وال
  .!ن

كم اىلزي تدعو 
املتمثلهدفها

ا قول لكم ا

ط النظام االير
يرانيني انفسهم

يكون يفمن
واز طاملا بقوا 

  ركزي

Te
Te
Fa

ين األحوازي
خابرات االير
ز عسكر وض
ط نظام ليحل
ن خنادعه وحنن
و االستقالل

طين األحوازي
له اي ربط مبا
ن كل هذه ال

رمان حىت واحل

لك القناعة و
يرانبيد لدي ا

  ظيم

وطين األحواز
ن بوصلتها وه
تطلعاتكم ، نق

ي اىل اسقاط
الير ن يتعلق 

عن م ض النظر
عمرون لألحو
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تحرير الوطين
املخ(  االيرانية 

 ايران لألحواز
رانية السقاط
 ينتظر منا ان

اليه وهو دف

ة التحرير الوط
عنيهم وليس ل
 عن ايران ال
ر واالستعباد

اليرانية ال متتل
ا عبي ب على ا

األحوازي العظ

كة التحرير الو
ا  نعف مسري

غ اهدافكم وت

يؤدي حواز قد
م االيراين شأن
 االيراين بغض
حمتلون ومستع
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ان حركة التح
واالطالعات
منذ احتالل

املعارضة االير
األحوازي ال

ما حنيد عن
 

حركةان كما
فهذا االمر يع

االستقالليف
والظلم والقهر

 

ان االنظمة اال
هلذه الشعوب

 

ايها الشعب 
  

كان قيادة حر 
ثورتكم وحترف
كوسيلة لبلوغ

 

ان حترير األح
اسقاط النظام
من االحتالل
فهما بعيوننا حم

 

ا
و
م
ا
ا
حن

ك
ف
يف
و

ا
هل

ا

ا
ث
ك

ا
ا
م
ف
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اليتاالعالم 
 وعودة هذه

ننا اننا هذا 
خادع واحلاق

ل نظام ايراين
اليراين احلايل
لسيطرة على

الوطنيف و 
حركة التحرير
ا حواز وعود
الته مع دولة

دلعة شعلتها
ه وال يربطوا
، وعليه فأن
تداد اخلارطة
االستخبارايت

 .ألحوازية 

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

وسائل  عرب 
تقسيم ايران 

 ان تصف بيا
مشروعهم املخ

لرغبة بوصول
 مع النظام اال
ى اسقاطها وال

خلليج العريب ا
حقيادة  عنه 

يف حترير األح
ن جبميع جماال

ه اليت هي مند
ادته ثورته كع

،غري االيرانية 
لى امتحواز ع

ت االمين وا

ا األ ميع الوا

       

z 

الل تضليلكم
بعني االعتبار

حتاول عالمية
المر لتمرير مش

  .االمر  

سط االمن وا
كما هو احلال
 والعمل على

يف منطقة اخلل
 مبدأ ال حتيد

يف يتمثل .. ا
لتعاونتقرار وا

مواصلة ثورته
عب مبواصلة

وغن االيرانية 
ن وقرى األح
ة من االنفال

ة والكوفية جبم

                  A

ريتكم من خال
األخذ ب دون 

ية كانت او اع
ذا اال ذرعون 
يقظة من هذا

ن استقرار وبس
كال   عدوانية 

السياسية بل

لعرب سواء يف
 ونفوذه وهو
عسكر وامنيا

االست االمن و 

ألحوازي اىل م
تدعو الشع 1

ملدن ا جيري 
 يف شىت مد

واالستفادةز

ريب الدشداشة

  

Al-Ahwaz.co

﷽

رف مسريت حي
سقاط النظام

  .هلا

 دولية سياسية
حياولون ان يتذ
فكو على ي

ملا تنشده من
غري ت طيبة

اوانظمته اوهل

ب االشقاء ال
خطر االيراين
قة سياسيا وع
رساء قواعد

نا الشعب األ
1925 عام
ا مبااليوم  ليا

ازي ومجاهري
 حترير األحوا

داء الزي العر

m 

 

﷽

من حياول ان
سالري فارسية 

ما قبل احتالهل

او ة او عربية
م حيا فأعلوا ا

..م املنشودة

دول املنطقة مل
بناء عالقاتا ب

د استقرار دو
 

قف اىل جانب
 التصدي للخ
ستقرار املنطقة
 تساهم يف ار

  .ران

عو قرة عيونن
ين لألحواز يف

غليو تصاعدة
 شعبنا االحوا
 الثورة ثورة

 

رتد وااللتزام 

  ركزي

Te
Te
Fa

 تنصتوا اىل م
غري الشعوب

عها الطبيعية م

ت احوازيةجها
اليراين احلايل ف
كم واهدافكم

ضد تطلعات د
ايف تطلعا ها

ديداملنطقة و
.ا الوطنية

 األحوازي تق
دوله يف نب

ن احلل يف اس
 سيادة كاملة
 يسمى بـ ايرا

 األحوازي تد
حتالل االيراين
 االحوازية املت
حوازي تدعو
ذه الستمرار 
:رتازية التالية

ت األحوازية و

1  /2018   

مر/  1/   2018
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ال كم به ان
 حل مشكلة

لة اىل اوضاعه

عض سواءا جه
ب النظام اال
كم وتطلعاتك

 جاء ليس ض
هويشاركمعها  

مد نفوذه يف 
ديد سياد يل 

حرير الوطين
 تقف اىل جا
وازي وترى ان
مستقلة ذات
س مع دولة ما

حرير الوطين 
الول من االح
 شعلة الثورة
ر الوطين األح
ضافة على اال
راءات االحرت

يف املظاهرات
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فالذي نناشدك
تسعى حصر
الشعوب احملتل

 

قد حياول البع
نقف اىل جانب
االذى بقضا

 

ان بياننا هذا
يساهمبديل

الذي حياول م
لتايل ا و ثروا

 

ان حركة التح
الكبريالعريب

الوطين األحو
دولة عربية مس
األحواز وليس

 

ان حركة التح
منذ اليوم اال

توهجارتفاع
حركة التحرير
ضاالحوازية ا

الجر وردفها 
 

تكثي .1

ف
ت
ا

ق
ن
ا

ا
ب
ا
ث

ا
ا
ا
د
ا

ا
م
ا
ح
ا
و
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 .لألحواز 

الب الوطنية
راتاء اهلج

المن واحلرس

ورة األحوازية
.زية  األحوا

تالفات وهي 
لم األحوازي

 شعبنايتستف
 .ر 

من السلحة
ا وعدم اظ 
اىل القتل او
يات العراقية
العراق واليت

ألحوازينيء ا

ب اهل احلق
ذة لتعليمات
 عناصر هذه
ب األحوازي
واجرامية حبق

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

ن االستقالل ل

شعارات واملطا
املطالبة  و 

ى عناصر اال
 .حشودها 

ي فصائل الثو
وعلى مواقعنا

اكل فيها اختال
ق بقضية العل
 األحواز ويس

ستقرارألمن وا
ء على االتيال
واالحتفا ةراني

ا  األحوازيني
املليشيابعض 

تنظيم ا –هللا 
وقتل النشطاء

مساءها عصائب
اليراين واملنفذ
حوازي تعترب

زية وال الشعب
ت ارهابية و

       

z 

اليراين واعالن
ت  .لبيا

ة وحتديد الش
وازية االخرى

 الفرصة على
ني يرى كثافة ح
قي حوازي و
االجتماعي و
الفات او مشاك

تعلقواء فيما ي
وتتحررهللا لنا 
خل مألري واز 

الست حوازية 
ملخابرات االير
 او املناضلني
او من قبل 
باء وحزب هللا
 األحوازيني و

 . 

قية التالية امسا
للحرس االتها 

ير الوطين األح
لثورة األحوازي
 تنفيذ عمليات

                  A

 االحتالل اال
ت واصدار ا
سريات الوطنية
ر االحو  واال

 .ألحواز 
لك لتفويت

حني ة املنتفض
ر الوطين األح
لى التواصل 

ي خالال الق
س احلصر سو
 حىت يشأ هللا
سيادة األحوا

جلماهري األحا
او املخ ةاليراني

األحوازيةري
عدو االيراين 

النجبحركة  و 
ع املتظاهرين

اظلم لبادىء

شيات العراقي
 اليران وتبعيت
 حركة التحرير
وال تتحمل ا
حواز بقصد
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اء واملطالبة 
فات والنداءا
ظاهرات واملس
ر كارون يف 
ل االيراين يف ا
ملظاهرات وذل
عبنا ومجاهري

 حركة التحرير
يب والدويل وعل
طرح او االنزال
ل الذكر وليس
 على حاهلا

ايل مبا يعود لس
 األحوازي ا

الشرطة ا او
رضت مجاهري

وجنود العني
ب اهل احلق
واز بغرض قمع
لسن وال سن 

قيادات املليش
ا عنها مبوال

أن قيادةعلن
حماكم فدائية

ج حدود األح

m 

 

﷽

زية املنادية و
عارات والتهاف

تنسيق املظى
جتفيف املياه يف
ات االحتالل
حوازي يف املظ
القوة جتاه شع
 وارساهلا اىل
االعالم العريب

طعدم يومي و 
نها على سبيل
 هذه القضا
ذن هللا ت عاا 
حرير الوطين
ثوري االيراين

اذا ما تعراع
س املستوطنني
مساءها عصائب
ين اىل األحو
لعني والس ني 

حوازيين األ
ةاملعروفعراق

نعهذا البيان
دانيا ضمن حم
دمة من خارج

  ركزي

Te
Te
Fa

ألحوالوطنية ا
لعربية يف الشع

تعمل علىطنية
لبطالة وجتف د 
 تنظمها سلطا
 للشعب األح
من استخدام ا
ت واملسريات
على وسائل ا

وطين اليمل ال
يعي ونذكر من
واز ، واتركوا
 ليقرر مصريها

ة حركة التحد
ازن احلرس الث
يف حالة الدفا

الفرسقبل من
التالية امسران
النظام االيرا 

العنيى اساس

لتحرير الوطين
تنظيم العر – 

يماين ، ومن 
 وحياسبون ميد
ا عناصر قاد
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 الشعارات ال
خدام اللغة ال
كيل جلان وط

التنديدضافة 
اليت ستيطانية

ضور الكبري
منوري االيراين 

املظاهرات وير
ك لتعميمها 
حيد كلمة العم
رية وامرها طبي
تسمية األحو
حوازي حوهلا 
ما تدعو قياد

خماو سكرات 
خدامها اال يف
لقتل م هديد 

بة على ايرسو 
مؤخرا دعاها

على صدي هلا

يادة حركة الت
ء وحزب هللا
رال قاسم سلي
ناصر مرتزقة

اجتاهها ة  ال
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رفع .2
استخ .3
تشك .4

الض
االس

احلض .5
الثور

تصو .6
وذلك

توحي .7
كثري
تاو 
األح

كم  .8
معس
استخ
التهد
احملس
استد
والتص

 

حتمل قيكما
وحركة النجبا

اجلنرا أوامر و
يشيات عنلامل

ادىن مسؤولية

ك
و
و
ا
ا
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الضافة اين
فيما بني شابة

ل مع حالتها
عتباره مصدر

ورة األحوازية
ملشرق العريب
ها املصريية

  .عروبته 

  

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

حل العدو االيرا
تشمستغلة ال 

  .جلسدية 

بار وستتعامل
عت ي لشعبنا 

ىل جانب الثو
ج العريب واملش
ا يف قضا صر

نه وحريته وعر

 العنصري ين

       

z 

لصاحل اطالبه
رينف املتظاه

والتصفيات اجل

ن بعني االعتب
القرار النهائي

لوقوف اىل ها 
 يستقر اخلليج
عريب يف مناص

 استقالل وطن

  هم 

حتالل االيراين

  

  ازي

                  A

عن مط اوثنيه
راط يف صفوف
ت االغتيال و

عبية يف ايران
وبذلك حنيل ا

وحكامهاعربية
وبذلكستقلة
والوطن العريب

ساله من اجل

واسرهاليراين 

مع االلعادلة 

  قريب
  طيها
والسيادة الل

طين األحـوا
20  
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 اهوازية وقمع
واالخنرا وازيني

لقيام بعمليات

ىل الثورة الشع
ي ومصاحله و

العررفاء االمة
ولة عربية مست
يف اخلليج العريب

تميت واستبس

االحتالل اال ن

م ال مواجها

  هللا أكرب
من هللا وفتح ق
واز النا وما نط

واالستقال حرير
 

تحرير الوط
2/1/18يف  ر

m 

 

﷽

 الثورة األحو
س على االحو
ا وا يذ اجند

وازي تنظر اىل
ريب األحوازي

شرتناشد زي
د األحواز دو
قاء العرب يف

ى كفاحه املستم

عون يف سجون

ري الفارسية يف

نصر م
األحو

حىت التحورة

حركة التح ة
صدر

  ركزي

Te
Te
Fa

ل على امخاد
يات التجسس

لتنفيألحوازية

لوطين األحو
ت شعبنا العر

  .ملصري

وطين األحواز
واعالميا ليعود
ري عون لالشق

  . صري

ألحوازي على
  ء 

القابعوحوازيني
  برار

 الشعوب غري

ثو

قيادة
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والعملحوازي 
بعمليليشيات 

اللهجة األو  قية

ركة التحرير ا
 خيدم تطلعات

تقرير ارار يف 

حرير الوكة الت
اسيا وماليا و
واز الدولة خري
ية ومحاية املص

لعني شعبنا األ
 اسر الشهداء

املعتقلني األح 
 لشهدائنا األب
ىل مجيع ابناء
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الشعب األحو
هذه املليتقوم

اللهجة العراقي

ان قيادة حرك
ا مبا وتطورا
وصاحب القر

 

ان قيادة حرك
واسنادها سيا
وتكون األحو
وقضا التنمية

 

حتية اىل قرة ا
حتية جمد اىل 
اىلحتية وفاء

اجملد واخللود
حتية نضالية اىل

 

 

ا
ت
ا

ا
و
و

ا
و
و
و

حت
حت
حت
ا
حت


