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الخوانكم يف
ي اىل الساع

 عن حياض
والذي؛ ائر 

الل سلسلة

 هذا النظام
ت غري عاىبء

بنا عماال او
اهدافها اوو 

قرية اوكل   
احل املعارضة

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

MA] 
Liberation 
t of Ahwaz

لتهنئة ال عرب
لتوجه الوطين

 

نا منيعا يذب
لعنصري اجلا ا

من خاليوم د 

ها يقومقحبقو 
املعتقالت يف 

  .النسان 

جاجات شعب
ضة االيرانية 

ي وينتشر يف
 نضاالته لصا

       

z 

   املوقر

املعن االخوي 
لتدعم الت تء

 .واالحتواء 

ل سورا وحصن
تالل االيراين
عدة يوما بعد

   

ومة املطالبة حب
تقاهلم وزجهم
نظام حبقوق ا

ظاهرات واحتج
 لصاحل املعارض

 بيت احوازي
ىت ال ختتطف

                  A

﷽  

دمحم الدراجي

ونمذات املض
واليت جاءما ،

ية والوصاية و

شكلنو لصة
 يف ظل االحت

املتصاع صات
. هموحقوقم

احات املظلو
اجلماهري واعت
ستهتار هذا الن

ن توظف مظ
ت ان توظف

خل اىل كلد
ي حوله حىت

  

Al-Ahwaz.co

﷽

﷽

ضل نصر دمحم

ذو العالية ة
عاما 36ها تق

لتبعي حلاقهما 

 اجلهود املخل
دها األحواز

هاصر االهذه و 
اجورهمسلوبة

ع هذه الصيا
ل على قمع ا
اسعلى مدى

ن ال نقبل ان
ال املظاهرات

األحواز ليد ق
زي مبا جيريوا

m 

 

﷽

﷽

األخ املناض

 

ليةالنضالروح
بذكرى انطالق
حلاملستقل من

 اذا مل تتظافر
تشهدهنة اليت

حواز احملتلة و
 األحواز املس

معاملتعجرف
ويعملبل وق
عامنا يدل  ىء

علينا ا؛ قعه
اكل من اشك

عمقىل عمق
 شعبنا األحو

  

  مركزي/ 

Te
Fa

ضرةح

  وبركاته
ازي وبعد ،،

س الوطين وا
ين األحوازي ب

امل ها الوطينر 

عر مل نستطي
 الظروف الراه
اض يف األح

عمالمطالب

ادو االيراين
هل هذه احلقو

هذا على شى 

 وكل من موق
س او اي شك

حوازي احلر اىل
ا وقرة عيوننا
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م ورمحة هللا و
لوطين األحوا

ذات النفسكم 
لتحرير الوطين

قراألحوازية و 

نصراملناضل  
هدفة يف ظل

املخا اخر هذ
ت املعربة عن م

ن يتعامل العد
جاهتبغطرس 

ورهم وان دل

نا كأحوازيني
طالب مدارس

   .سية 

ل صوتنا األح
ة ليعلم اهلنا

 

 
 

 

/ 12: التاريخ 

212: الرقم    

هاتف     9449
1342 فاكس      

 

 

 
عليكملسالم ا

الكفاح احتية
 

رسالتكمتلقينا
حركة القيادة

محاية الثورة األ
 

 اخيفأننا
قضيتنا املسته

سخييراد ان
االحتجاجات

 

فبدال من ان
املتغالعنصري

م واجو مبعا
 

نصر انناخي
فالحيني او ط
براجمها السياس

 

علينا ان ننقل
ينة احوازيةمد

ا
حت

ت
ق
مح

ف
ق
ي
ا

ف
ا
مب

ا
ف
ب

ع
م
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لشعوب غري

م م ومظاهرا
عدمذكريهم ب

نح الشعوب
مجاجم ودماء
قوقنا ليست

خبريما كانوا 
ِإنَّ اهللََّ َال:  

دير اخوانكم

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

MA] 
Liberation 
t of Ahwaz

خواننا ابناء ال

دفاعهم كون
تذ، و ن ايران 

ا دميقراطيا مين
وعهم على مج

نية معا فحقرا

اينمواز الربرة 
ه تعاىل بقول

  

حمط تقدهي  

       

z 

وال حبقوق اخ

ن يكحمتملة  
االستقالل عن
يقيمون نظاما
ليمرروا مشرو
لمعارضة االير

ن ابناء األحو
عمالشعبنا ،

.ي االصيل 

 الكرمية واليت

  

 

                  A

د األحواز و

الي تطورات
ومن ضمنها 

م سيادها
 هي اخلديعة
ل االيراين ولل

ل اخلريين من
 ومجاهري وش

 

شعبنا األحوازي

لى رسالتكم

  قريب
  طيها
والسيادة الل

  سيد نعمة
2018  

  

Al-Ahwaz.co

﷽

لعربية يف بلد

ن يستعدوا ال
طنية واملدنية

ومفا؛  ةاليراني
لب ي صحة

لالحتاللهلا و

دي كل على ا
 توعية شبابنا
. علي العظيم

ق قرة العني ش

ر والتقدير عل

  هللا أكرب
من هللا وفتح ق
واز النا وما نط

واالستقال حرير
 

د طاهر آل
12/12/8يف

m 

 

﷽

لوطنية واانا

نيف االحواز 
 حقوقهم الوط
ها املعارضة اال
 ليس فيها اي
هلن نتصدى

ديكم وعي ا
كم مدو يف

دق هللا العص

اعا عن حقوق

خبالص الشكر
  .ي

نصر م
األحو

حىت التحورة

سيدخوكم ا
 صدر

  

  مركزي/ 

Te
Fa

عرتف حبقوقن ت

سوال الهلنا يف
جل استعادة
ية اليت تروجها
هذه الدعاية

وعلينا ا؛ ية
  .الق

ان اشد علي
ليكون صوتك
َنُفِسِهْم ِ . ما 

ز املشرعة دفا

كم املناضل خب
حوازيوطين األ

ثو
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ت  ال تريد ان

منا ليكون رس
م  من اصيحا

دعايةلوثوق 
 حقوقها ، فه
ب غري الفارسي
ة على االطال

خي نصر اال 
 يف األحواز ل
ُوا َما َحىتَّٰ يـَُغريِّ

سيوف األحواز

دم اىل شخصك
ة التحرير الو
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االيرانية اليت
  .الفارسية

 

كل مفاليعمل 
م وصونضال
او الوتصديق

غري الفارسية
ابناء الشعوب
مبقام املساومة

 

يسعين اخيال
العمل وهبوا
ُ َما ِبَقْوٍم  يـَُغريِّ

 

لنكون سيمعا
 

اخلتام نتقديف
ةكر يف قيادة ح

 

ا
ا

ف
و
ت
غ
ا
مب

ال
ا
ُي

م

يف
يف


