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  زل

ومل 1982 

ام االحتالل

جلمهورية ى 
 الواقعة على
جري  بغية 

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

MA] 
Liberation 
t of Ahwaz

األعز وازي

ق حركتنا عام
.  

عا 1925ل 

ام ما يسمى
فتح السدود
قرى االحواز

       

z 

    › نَ 

األحواريب 
   حوازي

 منذ انطالق
.العنصري ي 

ابريل 20نذ 

سية ممثلة بنظا
ز اال وهي فت
 املنازل يف ق

                  A

﷽  
َكرَِه اْلُمْجِرُموَن

  ظيم

  
العرشعب 

لوطين األح

ا احملتلة يوميا
حتالل الفارسي

جري من ون و

طات الفارسي
غرافية االحوا
زراعية وهدم

  

Al-Ahwaz.co

﷽

﷽
 اْلَباِطَل َوَلْو َك
دق هللا العلي العظ

حولبيان
على الش
 التحرير ال

خلي يف دولتنا
هو حتت االح

اعدام وسجو

حماوالت السلط
لة تغيري دميوغ
 احملاصيل الز

m 

 

﷽

﷽
ْبِطَل احلَْقَّ َويُـ 

صد

بي
السدوده

حركةعن 

  

 الوضع الداخ
ة شعبنا وه عا

من محالت ا

جديدة من حم
مبحاول  شعبنا

زية واتالف

  مركزي

Te
Fa

ِلُيِحقَّ ‹

مياهفتح ب
صادر

  نكوبةز امل
شىت بقاع العامل

ين االحوازي
 أجل انقاذ مع

نوف القهر م
  .عربية

ليوم حالة ج
الخطر على
راضي االحوا

.  

 /1  /2019   

م/  1/   20191

el:  1 613  366 9
ax: 1 801 751 1

ايران برمية 

يب يف األحواز
ألحوازية يف شىت

  العرب
  العامل

لتحرير الوطين
ال بذلناه من

عبنا شىت صن
لة االحواز الع

 االحوازية ال
 عملية هي ا
 واغراق األر
املدن العربية 
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رميج

 
 

ـريب شعبنا الع
 مجاهري األ

االشقاء ايها
احرار او دول

 
تتابع حركة ال
ندخر وسعا ا

لقد حتمل شع
الفارسي لدولة

تشهد املدن
االسالمية يف
ر االحواز ا
مواطنينا من ا

ا
د

ت
ن

ل
ا

ت
ا
ا
م
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ر الكارون ا
فراغ بل هي

لذكر خنص 
 اىل تفاصيل

م  وفتح بيو
احلالة املادية

تخاذلنيل امل
بل وقفوا 19

ل والسالح
م الدميقراطي

ي مصاحلضت
  .االرتزاق  

جلامعة العربية
  .م بل دوهل

دمري االرض

دة املنكوبني

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

MA] 
Liberation 
t of Ahwaz

شؤوها على ا
يت من  ع مل 

دول العامل وخن
قريبة الحتتاج

  .م العرب 

ر حىت االن
رغم ضعف  

ر يف جبني كل
925ل عام 
ملاسند هل م 

ت ستار النظام
ولية حيث تقت
بية جل مههم
شهد اروقة اجل
ال ختدم مستقبل

دود بغرض تد

ية الغاثة وجند
 

       

z 

سدود اليت انش
 وهذا الوضع

رأى ومسمع د
رخيية ق وابط 
صفات وشيم

 اليت مل تتضرر
دنوم رىن ق

هي وصمة عار
 عام االحتال

والسهي العون 
 االيرانية حتت

عالقاتنا الدو 
ا من قبل صب
ر والعلن وتش
 ضيقة حىت ال

فتح مياه السد
 

ت انساني عو
.ياة السدود 

                  A

الس حواز عرب
جريه شعبنا و

ت مرأشعبنا حت
م رو وتربطنا 

من ص ليس وه

ن األحوازية
وغريها منحية

هيلب ثرواتنا 
ب شعبنا منذ
واليت كانت ه
حتت اهليمنة

بتطويرنفكر 
ى رقاب شعبنا

لسر الشقاء
احل اجل مص

ظام االيراين بف
.والبيئة انية

عدم ارسال مع
يظام االيراين مل

  

Al-Ahwaz.co

﷽

املياه عن االح
لتايل جتويع ش

  .قود

اليوم على شع
لنا جغرافيا وت

ه ذيجلحود ال

صيلة يف املد
حسيتني والفال
سل صري الذي

 كل ما اصاب
قلة وية املست

شعبنا بقاءايف
ن نرة جدية

ليطها علىست
بة االمن خماط

منورقة  يتنا

  : يلي

رمسيا النظ زي
مية حبق االنسا

ليجية على ع
النظجراء فتح

m 

 

﷽

لصيف قطع ا
ة احليوانية و

 على مدى عق

لم كما يقع ا
قاء األقرب ل
م على هذا اجل

ته العربية االص
واحلويزة والبس
فارسي العنص
 املتفرج على
ة دولته العربي
يف ول العربية
تنا ب صورةسا

ت دام اليت ير 
ين األحوازي
قضي جيعلوا من

األحوازي ما

لوطين األحواز
وتعتربها جرمي

صة الدول اخلل
زية املتضررة ج

  مركزي

Te
Fa

ن يف اشهر الص
لزراعة والثروة
فرتاء ضد 

 العامل من ظل
ا االشق ها كو
سف هلم ننا 

ألحوازي وخنوت
جية والرفيع و
جور النظام الف
وقفوا موقف
 العادة هيبة

ة بعض الدول
ن نعيد حس 

جهزة خمابرا
لتحرير الوطين

جيوا ان فضل 

حرير الوطين ا

ركة التحرير الو
ألحواز احملتلة

العربية وخاص
املدن األحواز
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تخدمت ايران
كرخة لوأد الز
ها بلشفيون ض

أي شعب يف
 اخلليجية منه
نها جيدا ؛ لك

األ شعبنابناء 
مدن اخلفاج ن

تيجة ظلم وج
والذين  لعرب

طلعات شعبنا
وحماوحباجة هلا 

 االمر وضعنا
بأه وال  زي

حركة القيادة 
مه ذلك لكن

حادة حركة الت

قيادة حرك هم
يف األاالنسان 

الدول اعاتب 
يف األحوازيني 
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سبق وان است
واجلراحي والك
خطة احكموه

مل يقع على أ
دولنا العربية
اخوتنا يعرفوه

 

ابنتكاتف ان
نمللمتضررين 
لدي شعبنا نت

اشقائنا ال من
لضد من تط

حب انواعندما ك
وهذا املزعوم

شعبنا األحواز
قسأمت لقد

ورسائلنا على
 

تعلن قيا عليه
 

تته .1
وا

 

نع .2
األ

س
و
خ

مل
د
ا

ا
ل
ل
م

ع
ا
ش
ل
و

ع



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

P: 3 / 4 

info@al-ahwaz.
arabic@al-ahwa
english@al-ahw

http://www.al-
http://www.al-
http://www.ahw

      [NLM
National L
Movement

 

لسدود على

سببت بسبب

ها املتعمد يف

زية املستقلة
حقوق شعبنا
قسري البناء
ة واملسموعة

ل اىلي وص

ظام االيراين
ه يقوم بقطع
لتايل يؤدي
لفرس  . ا 

ني دوليني اىل

صة مع نكبة

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

MA] 
Liberation 
t of Ahwaz

الس هبفتح ميا

ضرار اليت تس

ت وتقاعسها

األحواز دولتنا
ا العادة حنع

 والتهجري القس
رئية واملقرؤوة
لالرهاب الذي

 . الرمسي 

يت افتعلها النظ
هيف حني انيئة 

و ة احليوانية 
ا هم واستيطا

رسال مبعوثيني
 .دولية  

وخاصومصاحله 
 .رم 

       

z 

خلاصة باراين 

راين على االض
. 

يجة الفيضا
 .  

ستعادة د ا 
لوقوف مع ن 
م والسجون

ل اعالمه املر
لتصدي لالنا ل

عرتافكم  و

اليتذه احملنة
والزراعة والبيئ
لزراعة والثروة
ني خارج ارضه

ي احلقائق وار
ل وحتت محاية

ا األحوازي و
عنصري اجملرل

                  A

النظام االير
 .عية

ل النظام االير
ت االرهابية 

نتي يف األحواز
ت املدمرة ضا

حدة يف حقنا
يةوعة االورب

ليات االعدام
رق عرب وسائل

ف معنلوقو 
 امامكم كثرية

 لتخطي هذ
دمري املنازل و
اء الز  اجل ا
جري األحوازيني

تقصيملتحدة ب
حوازي كدليل

لتام مع شعبنا
عدو االيراين ا

  

Al-Ahwaz.co

﷽

سياسة ردعب
دة مجاع سة ا

ضات من قبل
ملنظماتااىل ل

يف لشعبنا جرى
ء هذه الفيضا

ء االمم املتح
موعاجملريكية و 

مراره يف عملي
ته بشىت الطر
مبوقف اممي

والشواهد ين

صفا واحدا
تداقها شتاءا و 
ر من ف اال
ج  من اجل 

تابعة لالمم امل
برفقة وفد اح

زي وقوفها الت
ل العدة من قب

m 

 

﷽

دول الغربية
عتبارها سياس

لتعويض ملطالبة 
ارسال االموال

ملة عن ما جر
اذية يف احتوا

 تؤمن مببادى
ملتحدة االمري
راين من استم

واهانت هوجتويع
نطالب  كما
لنظام االيراينا

زي الوقوف
ى مدننا واغرا
ا بغرض جتفيف

كل ذلك  رب

عنية والتلية امل
رميةى هذه اجل

لوطين األحواز
متعمدبصورة

  مركزي

Te
Fa

 املتحدة والد
ازي االعزل

ملط األحوازي 
دود بدال من ا

سؤولية الكام
خلدمات االنقا

اليت املعل ال
ت امل  الوال
 النظام االير

لعربية ومدنه ا
ك رة للعرب ،

من قبل العامل

شعبنا األحواز
ح السدود على
لسدود صيفا

لشرلالصاحلة

نظمات الدولي
 للوقوف على

ركة التحرير ال
يت يتعرض هلا 
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االممطالبة 
شعب األحوا

عب االشحث 
السدتح مياه 

ايران املسمل حن
قدمي ابسط اخل

الدولناشدة 
لذكر خنص 
ملسلوبة وردع

خارج مد شعبنا
املستمراهانته 
املنطقة وا ول

بناء شيب 
عنصري بفتح
ا ةملياه بواسط

ىل قطع املياه 

ملن يبكما 
حواز احملتلةأل

قيادة حركعلن 
ت اليت فيضا
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مط .3
الش

 

ح .4
فت

محن .5
تق

من .6
وخن
امل
ش
وا
دو

ي .7
الع
امل
اىل

كم .8
األ

تع .9
الف
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جلرمية النكراء

شقائنا العرب
ستعادة دولته

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

MA] 
Liberation 
t of Ahwaz

جراء هذه اجل

داخل حنو اش
من اجل اس 

       

z 

ني من اهلنا ج

اصريها يف الد
ل والتحرير و

   االصيل

  

  ازي

                  A

 مع املنكوبني

ألحوازي ومنا
يف االستقالل

بنا األحوازي

  قريب
  طيها
والسيادة الل

طين األحـوا
201  

  

Al-Ahwaz.co

﷽

ين األحوازي
. 

رير الوطين األ
يف  يف تطلعاته

قرة العني شعبن

  هللا أكرب
من هللا وفتح ق
واز النا وما نط

واالستقال حرير
 

تحرير الوط
29/1/19يف 

m 

 

﷽

التحرير الوطين
اجملرم  االيراين

ف حركة التحر
بنا األحوازي

املبني لقلنصر

نصر م
األحو

حىت التحورة

ة حركة التح
صدر

  مركزي

Te
Fa

قيادة حركة  
العدورتكبها

فأن موقف ن
فهم جتاه شعب

الن

ثو

قيادة
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تتضامن 
ويرتيت يفتعلها 

هذا البياام خت
ن بتغيري مواقف

  .قلة 
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10.
اليت

  
خيف و 

مرهون
املستقل

  

 
 


