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 َُّ ُر اْلَماِكرِينَ  َوَميُْكُروَن َوَميُْكُر ا َُّ َخيـْ     › َوا

رة حسن روحاين رئيس العدو االيراين لألحواز احملتلة اليوم   ملوافقاان حركة التحرير الوطين األحوازي تعترب ز
م م حكام جور وطغيان وان ممارسا رة من حكام ال يستحون بل ا حبق األحواز  تعد ز

ذه هيف حني ان نظامهم الديكتاتوري اصدر تعليماته الزالمهم يف 
لتايل تنخفض نسبة  املياه املتدفقة وذلك لتخفيف منسوب مياه السدود و

رم   2019 يف األحواز بناء على هذا القرار ا
طريق فتح مجيع الذي اصدره العدو االيراين يف سبيل انقاذ شرياز واصفهان وغريها من مدن وحمافظات فارسية عن 

م الفارسية    .فوهات السدود املقامة يف األحواز احملتلة واغراقها حىت خيفف ضغط املياه عن مد
  .اجلرمية املسجلة تعد جرمية ضد االنسانية حبق شعب األحواز االعزل من قبل النظام املاليل يف طهران 

 ..  

  نصر من هللا وفتح قريب
 والسيادة واالستقالل

  قيادة حركة التحرير الوطين األحـوازي
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﷽  
ْثِبُتوَك َأْو يـَْقتُـُلوكَ  َُّ  َأْو ُخيْرُِجوكَ  َوِإْذ َميُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا ِليـُ َوَميُْكُروَن َوَميُْكُر ا

  صدق هللا العلي العظيم

  حكام ال تستحي

رة حسن روحاين رئيس العدو االيراين لألحواز احملتلة اليوم  ان حركة التحرير الوطين األحوازي تعترب ز
م 2019 م حكام جور وطغيان وان ممارسا رة من حكام ال يستحون بل ا تعد ز

  .وشعبها هي ممارسات تعسفية وجائرة بكل ما تعنيه الكلمة 
رة رئيس العدو االيراين لالحواز  يف حني ان نظامهم الديكتاتوري اصدر تعليماته الزالمهم يف احملتلة يت ز

لتايل تنخفض نسبة  ليهاعاحملتلة بفتح مياه السدود  وذلك لتخفيف منسوب مياه السدود و
  .و احملولة اىل احملافظات الفارسية ومنها شرياز وغريها 

ت رقم  2019-3- 25 ثننيألاملسجلة حدوثها يوم ا 2فجاءت الفيضا
الذي اصدره العدو االيراين يف سبيل انقاذ شرياز واصفهان وغريها من مدن وحمافظات فارسية عن 

م الفارسية  فوهات السدود املقامة يف األحواز احملتلة واغراقها حىت خيفف ضغط املياه عن مد
اجلرمية املسجلة تعد جرمية ضد االنسانية حبق شعب األحواز االعزل من قبل النظام املاليل يف طهران 

 ..حكام ال تستحيفأنكم .. ال اهال وال سهال بك  روحاين الوقح
حملتلني الفرس   ... االحواز ال تتشرف 

ىب ان   لعنصريااالحتالل االيراين  سؤولنيميطئها االحواز عربية 
  ..!الطغات تبا وسحقا لكم  حكام ايران 

نصر من هللا وفتح قريب .. هللا أكرب
واالستقالل حىت التحريرثورة  .. األحواز النا وما نطيها

قيادة حركة التحرير الوطين األحـوازي
  29/3/2019يف  صدر
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ْثِبُتوَك َأْو يـَْقتُـُلوكَ  ‹ َوِإْذ َميُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا ِليـُ

  

  
رة حسن روحاين رئيس العدو االيراين لألحواز احملتلة اليوم  ان حركة التحرير الوطين األحوازي تعترب ز

2019-3- 29اجلمعة 
وشعبها هي ممارسات تعسفية وجائرة بكل ما تعنيه الكلمة 

رة رئيس العدو االيراين لالحواز  يت ز
احملتلة بفتح مياه السدود  االرض

و احملولة اىل احملافظات الفارسية ومنها شرياز وغريها 
ت رقم  فجاءت الفيضا

الذي اصدره العدو االيراين يف سبيل انقاذ شرياز واصفهان وغريها من مدن وحمافظات فارسية عن 
م الفارسية  فوهات السدود املقامة يف األحواز احملتلة واغراقها حىت خيفف ضغط املياه عن مد

ذ اجلرمية املسجلة تعد جرمية ضد االنسانية حبق شعب األحواز االعزل من قبل النظام املاليل يف طهران  هو
ال اهال وال سهال بك  روحاين الوقح

حملتلني الفرس ان  االحواز ال تتشرف 
ىب ان  ىوستبق االحواز عربية 

تبا وسحقا لكم  حكام ايران 
  


