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جهن القمع
مياه الواصلة
 ان سلطات
لفارسية عرب

رجتف يف اال

حوازمدن األ
للمحافظات
قمع انتفاضة
 يف السجون

.net 
az.com 
waz.com 
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Liberation 
t of Ahwaz

   

 

يوا ومهالتني 
ع املتعمد للم
ش ، يف حني
 واحملافظات ا
ع الزراعية وجت

قي مد ت اىل 
ياه األحواز 
صة كبرية لقم
حواز وزجهم

       

z 

 › َداَمُكمْ 

 ألحوازي 
  ت

  حوازي

عبادان الباسل
جا على القطع
جهون العطش

نداملرى اىل 
شاريعامل رت

بادان وامتدت
يف عن نقل م
ل قوات خا
من ابناء األح

                  A

﷽  
ُكْم َويـُثـَبِّْت َأْقد

  ظيم

  
ا العريب األ
هذا الوقت
ر الوطين األ

يت احملمرة وع
حواز احتجاج
 اصبحوا يواج
حوازية االخرى

دمرالحوازية و 
  !االدمي 

يت احملمرة وعب
كلة والتوقف
 عاتقها ارسا
قلت املئات م

  

Al-Ahwaz.co

﷽

﷽
ُروا اهللََّ يَنُصرُْك
دق هللا العلي العظ

حولبيان
على شعبنا

يف ه مبصريه
ركة التحرير

حملتلة يف مدينيت
رج ابناء األح
نتني العربيتني
ر االح ن واال
ر اال يف اال
واالستخدام 

ا يف مدينيت ر
ل هذه املشك

على تاخذ
هرين و اعتقل

m 

 

﷽

﷽
آَمُنوا ِإن تَنُصر
صد

ب
اليت حتاك ع
والتالعب مب
عن قيادة حر

  

 األحواز احمل
ي ، حيث خر
هايل امل يندر 

ر كارون مياه 
ستعماري جتفي
احلة للشرب و

 اشتعلت شرا
ت االيرانية حبل
ر ا فيف لال
وقتلت املتظا

  ركزي

Te
Te
Fa

 أَيـَُّها الَِّذيَن آ

مرة اااملؤ 
وا
صادر ع

  ز الثائرة
شىت بقاع العامل

  خصيات

اليت تشهدها
لسالح احلي
حىت بلغ االمر
ز تقوم بنقل م
املشروع االس
مة املياه الصا

العطش اليت
السلطات وم

ياسات التجف
ضة وقمعت و
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› َ

يب يف األحواز
ألحوازية يف شىت
ب وقوى وشخص

وف الراهنة 
صري اجلائر 

ة وعبادان حىت
يراين لالحواز
ذا  مة ومت 
وازيني من نعم

قت انتفاضة 
ال من ان تقو
وقف عن سي
حقت االنتفاض
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ـريب شعبنا الع
 مجاهري األ
دول واحزاب

 
يف ظل الظرو
االيراين العنص
ملدينيت احملمرة
االحتالل االي

بيب ضخم ا
وحرمان األحو

 

وهكذا انطلقت
احملتلة ، فبدال
االيرانية والتو
العطش فسح

د

يف
ا
مل
ا
ا
و

و
ا
ا
ا
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تحقري وجرح 

ب األحوازي
لذي يتعدى
لبية نداءات
فوجد هناك
ظمة جماهدي
وجهان لعملة
رة عالميا ال
حواز العربية

ها واستغلها
ملايل الرخيص
ملواجهة ليس

  : يلي 
ألحوازي عام
الباب الرابع
و تصدر عـن

در>  واليت 
ـة وال تـمـثل
واليت رفضها

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

 سياسات التح

ف هذا الشعب
خلطر االيراين ا
ب مل يقوما بتل

، فو االيراينن 
يف مؤمتر ملنظ
ن فكالمها وج
ارة تستغل اع
لعرب يف األح

ضيتهم وعدالته
االرتزاق املاو  

 يصعدون امل
  !رانية 

مبا  وامامكم
ر الوطين األ
األساسي يف 

صدرت او يت
>عـربستان  

طـلة ومرفـوضـة
و وىل والثانية

       

z 

هيك عن ي 

يل منها وقف
واخلوغطرسته

االشقاء العرب
ة امام الطغيان
ا وانسانيتها 
حلايل يف طهران

وسيلة وجتا ته
عما الهلهم ا

خلصني لقض
التسول  اجل

ف الكواليس
ملعارضة االيرا

به امام هللازم 
تحريرحركة ال

ة من امليثاق 
ك اجملـحـفة اليت

< األحـواز 
ط صـريه تعـد 
 ارضروم االو

                  A

سدي والنفسي

ى اجلزء القليل
وعدو االيراين 
لعريب اال ان ا

هة العربيةواج
ا ران وحضار
ام االيراين احل
ذ من نضاالت
انية وليس دع

خامل املناضلني
ب الدول من

 البعض خلف
اضة لصاحل ا

نيه نؤكد ونلتز
منذ انطالقة 
املادة العاشرة
ت والصكوك
بشأن قـضـية
 يف تـقـرير مص
 يف معاهديت
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﷽

لتعذيب اجلس
 .ف االنسان

هذا البيان اى
ية متحد العد
 يف اخلليج الع
ن يف هذه املو

جد ايري ليم
ر النظان خط

درك انه يتخذ
معارضة االيرا

زل وادركها
اعتاب امامي
ذهب و ست

ري موجة االنتفا

ة العني ما نعني
نا السابقة من

ومنها لحركة
ت واملعـاهـدات
ولة منـفـردة ب
 ذلك حـقه

ثكما حد 

m 

 

﷽

الشىت وسائل
ة على شرفئ

 حصرها يف ه
يةوطنية والقوم
دول االشقاء
 ومد يد العون
ملستوى الرمسي
لى العرب عن
دن االشقاء وا
راين دعما للم

حوازي االعز
شعب األحوازي

دنس النزاهه و 
املال وتسخري

تدركون  قرة
تن ا جاء ببيا
ثاق الوطين لل

يع واالتـفاقيات
 الدول او د
 وطـنه مبا يف
)ل املقايـيـس

.آنذاك وازي

  ركزي

Te
Te
Fa

ش ست عليهم
ظ البذيئاللفا

يت مل نستطيع
 املسؤولية الو
عابرا لتهديد د
رة واالستغاثة
عرب على امل
ل خطورة على
 األحوازي من
د النظام االير

ني شعبنا األ
جراح هذا الشع
خليانة وقتلت
 استحصال ا

نا هذا وانتم ت
نا بكل مازام

مليثا  ما جاء 
املشاري: (ايل

 جمموعـة من
األحوازي يف
ة اطـالقا بكل
الشعب األحو
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اليرانية ومورس
ن والتعدي 

 االوضاع اليت
 ما متليه عليه
ز متوجها وع
لنصرة ملطالبة 

شقاء العن اال
ليت مل تقلاس 
الشعب لذ

ع الدويل ضد

يقة لقرة العني
على جر رقص

رثة العار واخل
دة يف ة بل ز

ى ما جاء ببيانن
التزؤكد على 

وبكل 1982
اليت تنص التا
ـيـئة دولية او
حق الشعـب ا
رادتـه الوطـنـية
ألمري مزعل وا
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املعتقالت االو 
كرامة االنسان

 

يف ظل هذه
االعزل بكل
حدود االحوا
األحوازيني املط
من ذهب من

ريسخلق يف 
واحدة ، فخذ
غضب اجملتمع

  .احملتلة
 

فتجلت احلقي
ري البعض ممن

، فكانت كار
لقضيةلنصرة ا

 

من هنا وعلى
نؤك .1

2
وا
هـي
ح
ار
األ

و
ك

يف
ا
ح
ا
م
خ
و
غ
ا

ف
ا

ل

م
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والعمل على
رتاب الوطين

ب  مضيق
وس شرقا و

و ذاته الذي
رب واجملتمع

بعض فنجد 
يف اخلفاءية 

ربية خليجية

تالل االيراين

 على اساس
نظام وتوظفه
يف طهران هو
مني حتريرها

اليراين فهما
يران بل وان

 
 للتنظيمات
هزة خمابرات
حوازي لصاحل

.net 
az.com 
waz.com 
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Liberation 
t of Ahwaz

 حتريرا كامال و
الرت على كامل

احلاضنةوب 
وجبال زاجرو

الواحد هوجه 
ه االشقاء العر

،ة اجلائرة ري
عارضة االيراني

ا  دولة عرود

اء االحت ف 

 تعمل احلركة
ف اسقاط الن
م السياسي يف
ل األحواز و

سات النظام ا
تقالل عن اير
.ى األحوازية

يف جتاهلهاة 
جندات الجه
 الشعب األحو

       

z 

حترير األحواز
ادة الكاملة ع

يف اجلنوباس 
) ليج العريب

ذو الوجطين 
ي ختاطب به
 ايران العنصر
قرب من املعا

وعو األحواز

حىت تعرتفية 

ظام لذاته بل
تستثمر ظروف
اسقاط النظام
صاحل استقالل

لف عن سياس
زي يف االست
لمدن والقرى
دول الشقيقة
عمل ضمن ا
جر نضاالت 

                  A

حترمبدأ على 
ة ذات السيا

ينة بندر عبد
الشرقي للخل

السياسي الوط
ذاته الذيضا

حملتلة من قبل
وجه للتق جوه

ستقالل قا 

عارضة االيرانية

دأ اسقاط النظ
احلركة ت؛ و ف

، وعليه فأن 
ه املرحلة لص

اليرانية ال ختتلف
شعب األحوا
مساء العربية لل
ت بعض الد
ت احوازية تع

وجوابن الشاه 
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اتبد بكل ث
حواز املستقلة
مشاال حىت مد
مل الساحل 

مد اخلطاب ا
ايحوازي هو

ري الفارسية احمل
محالة الوجسة

من اميا مطلق
 .لعريب

تحاور مع املع

عمل على مبد
ن ايراين صرف
ذات سيادة ،
وتوظيف هذ

ائي  .مل و
رب املعارضة اال
 لتطلعات الش
هي عودة االمس

سياسا رفض
ي وشخصيات
واهدي خلق

m 

 

﷽

ألحوازي تؤكد
قامة دولة األح

الصاحلية مشنة
كام( العريب

ألحوازي تعتم
عني شعبنا األ
والشعوب غري

سياسعلى  د
!ب األحوازي
منألحوازي تؤ 

دول اخلليج الع
ألحوازي ال تتح

ألحوازي ال تع
شأنط النظام

دولة مستقلة 
س هدفناولي

ها بشكل كامل
ألحوازي تعترب
واز ورفضهم

مور وهسط اال
ر األحوازي ت
فصيل أحوازي
 يف خدمة جما

  ركزي

Te
Te
Fa

رير الوطين األ
واقا تامطين ال
مديندس من

 على اخلليج
 

رير الوطين األ
ب به قرة الع
و ةضة االيراني
تعتمد حوازية

مضلل للشعب
رير الوطين ا

السابع لدضو
رير الوطين األ

 
رير الوطين األ
اطعتبار اسق
ل األحواز كد
حل نضالنا و
ل االيراين عنه
رير الوطين األ
حتالل األحو
نية ترفض ابس
حرير الوطين
فكتفاء بدعم
ا اليت تصب
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حرن حركة الت
الستقالل الوط
ألحوازي املقد

املطلةسالم 
.غر عراق 

ن حركة التحر
حدث وختاطب
دويل واملعارض
تنظيمات األ
وجه خمادع وم

حركة التحرن 
العضستقلة ؛ 

ن حركة التحر
.ن األحواز 

ن حركة التحر
حترير األحواز 
صاحل استقالل
رحلة من مراح

اء  االحتاللا
ن حركة التحر
تفقان على ا
ملعارضة االيران
ن حركة التح
ألحوازية واالك
تغليب اجند
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ان .2
اال
األ
الس
الع

ان .3
تتح
الد
الت
وو

ان .4
مس

ان .5
عن

أن .6
حتر
لص
مر
وا

ان .7
مت
امل

ا  .8
األ
تو 
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 التضحية ال

 دعم الثورة
لوقوف ا 
ا يف عرتاف 
ةستقرار منطق
رتاتيجي بعيد

دعمها ماد
 حتتلها ايران

وهل ؟هران 
؟ج الفارسي 
 هذه قضا

االت شعبنا
 عربية حمتلة

اذاألحوازي 
 اطول حتت

وكل املدنر 
جل استعادة

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

ن تدفع ها 

ف اىل جانب
اعادة حسا

 سيادة واالع
امن واس دمة

ملستوى االسرت

ة االيرانية ود
االمارتية اليت
لسلطة يف طه
خلليج وليس 
؟هلا لألحواز 

 .اجلديد 
جتاه نضاسة 
قضية هاعتبار 

للشعب األ ثر
ملدة ه ليبقىل

ومعشورموسى 
فارسي من اج

  .م 

       

z 

شوارع وانزافها

وازية والوقوف
واة االيرانية 
مستقلة ذات

خد يصب يف 
سياسيا على امل

املعارضة انب
شأن اجلزر اب

وصوهلا اىل ال
خلليج العريب و
 ايران احتالهل

لنظام ال  تركة
عربية املتقاعس
ألحوازية واع

 .د
 . األحوازية

ح االمور اكث
بل وتكبيلله 

 !  

دايرة وخور مو
الح العدو الف

ديكم  على ا

                  A

خلروج اىل الش

لقضية األحوا
انب املعارضة
ربية خليجية م
ر اسرتايتجيا
واجتماعيا وسي

 تقف اىل جا
رتاف الرمسي 

عند ولشقيقة 
خلاخلليج  ى

جيب ان تنهي
كلشت اليت 

املواقف الع
لقضية ا ي

د سياسيا وما
القضية ا جتاه
يف توضيحدما

يف نيل استقال
نه دميقراطي

ادان وحي الد
لسال م العارية

لباسلة ونشد

  

Al-Ahwaz.co

﷽

حوازية اىل اخلر
 .نية
ا جتاه القسا

قوف اىل جا
ا دولة عر ود
 ، وهذا االمر
شه اقتصاد و

لشقيقة اليت
ية على االعرت
الشية املتحدة

ن يسمىقر 
واز عربية وجيب
ا ايل وهي ذا

تستنكرزي
الرمسيالعرتاف

ألحوازية رمسيا
ا ر يف سياسا
ي ستمضي قد
يض نضاله يف
ديد املزعوم 

يف احملمرة وعبا
وركمدكم بص

م اى تضحيا

m 

 

﷽

جلماهري األح
ملعارضة االيران
عادة حس ة 
بدال من الوق
 األحواز وعو
جلامعة العربية
ك عن انتعاشه

دول العربية ا
عارضة االيراني
المارت العربي

ان تقية على
على ان األحو
م االيراين احلا
وطين األحوا
ال  اخلجولة 
دعم الثورة األ

عادة النظرب
طين األحوازي

ض ثورته وتقويض
ظل النظام اجلد

عبنا الباسل يف
تكم ومالقاتك

  .كم
 األحواز على

  ركزي

Te
Te
Fa

نية ودعوة اجل
 بل لصاحل امل
دول الشقيقة
يع فصائلها
نب استقالل

يجي واجل اخلل
هيك وعروبته 

بعض الدمن
تفقت مع املع

دولة االسيادة
عارضة االيراني
عل هذه الدول
النظام لقة مع

ة التحرير الو
ا قد سياسا
الشقاء بعدم د

ء العربالشقا
 التحرير الوط

اجهاضسياسة
 االيراين يف ظ

كم  ابناء شع
ة على بطوالت
ة املسلوبة منك
الت من ابناء
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ملعارضة االيرا
صاحل قضيتها
دعو هذه الد
ألحوازية جبميع
رمسي اىل جانب
جملس التعاون
خلليج العريب و

  .ملدى 
م تسائلن 

سياسيا هل ات
اىل سن تعود 

فقت مع املع
هل اتفقت ه
ي نفسها العا

ان حركة 
ألحوازي وتنتق
تعيب على اال

مطالبة اال 
ان حركة 

ا استمرت س
محة االحتالل

ل تحية لكدم 
وازية املنتفضة
نية والسياسية
تقلني واملعتقال
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امل
لص

ند .9
األ
الر
جم
اخل
امل

10.
وس

اتف
وه
هي

11.
األ
وت

12.
13.

ما
رمح

يف اخلتام نتقد
والقرى االحو
حقوقكم املدن
وحتية اىل املعت

يف
و
ح
و
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  .نصري

قكم الوطنية
واالعتمادىل 

كمرون بدماء 
ن هللا قال يف
ني كلما كنتم
ؤيد من رب

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

  .كم 
و االيراين العنص

لعادلة وحبقوق
تعاىل بقوة الله

وللذين يتاجر
وتذكروا ان؛  

على نصر ومبني
صر مؤزر ومؤ

       

z 

  .مة 
طع املياه عنك
واجهون العدو

 بقضيتكم ال
 النصر املبني

للمرتزقة ومعا 
ين العنصري

وانكم عل..  )
د مع هللا بنص

  

  ازي

                  A

الرض والكرام
تعطيشكم وقط
 هذه وانتم تو

مام ومتسكوا
كم يف انتزاع
مزي نتصدى 

 العدو االيراين
) ّشِر اْلُمْؤِمِننيَ 

كم على موعد

  قريب
  طيها
والسيادة الل

طين األحـوا
20  

  

Al-Ahwaz.co

﷽

شرف هذه اال
والتعسف يف ت

يف حمنتكمكم

اىل االسريوا
حقيتك تكم و
وطين األحوازي
ين يف مقارعة

َوَبشِّتٌح َقرِيٌب
لسليب وانكم

  .ني

  هللا أكرب
من هللا وفتح ق
واز النا وما نط

واالستقال حرير
 

الوطتحرير
5/7/18يف  ر

m 

 

﷽

عنوا دفاعا
سات القهر و
ف اىل جانبك

 رمحة هللا فس
 بعدالة قضيتك
كة التحرير الو
نرتككم وحيدي

َن اهللَِّ َوفَـْتحٌر مِّ 
قاق حقكم ال

غاة والظاملنيلط

نصر م
األحو

حىت التحورة

ة حركة التح
صدر

  ركزي

Te
Te
Fa

ء الذين سقطو
 حتديهم لسياس
 يساندكم ويقف

  ..وازي

ال تيأسوا من
م من اميانكم
يف قيادة حركة

لن نرتو ملواجهة
َنْصٌرى حتُِبُّونـََها

قدس يف احقا
جلبارة قاهر ال

ثو

قيادة

7  /2018   

مر/  1/   2018

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

خلود للشهداء
يف ء الشعب

ر لكل من مل ي

 شعبنا األحو

ر حيميها وال
ستمدوا قوتكم
وحنن معكم يف
 يف خندق املو

َوُأْخَرٰى( جمليد 
وجبهادكم املق
الرض جبار اجل
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وحتية جمد وخل
وحتية اىل ابناء
واخلزي والعار

    
 قرة العني 

 

ان لألحواز ر
املشروعة واس
على النفس و
ونقف معكم
حمكم كتابه اجمل

هلل ومؤمنني
وات واالالسم

 
 
 

و
و
و

ا
ا
ع
و
حم
م
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