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لرحمي لرححن ا بسم

َن ُقو َن يُقرر رنهِببمر َن ْر ِب ٌء ينا َنحر ْر بن َنمروناات ّلب ا ْب ِبي َن ِب ُقوا ُقِب ِبينن الل تنرسنننل ونل
العظيم العُي ا صَق

حول ادانة بياَ
العْصري اليران الحِلل ِن الصادرة الائرة الَِام احكام

اليرانية السجَز ِ َحي الرا َيي اححوا اععِلُي بعض تاه

الثائر الحوازي الـررب شـبنا ي
الهجر ف الحوازية هايان ي

االـال الـرب احرار ي

اليران الحالل سلطات ادررتا الت االاالة الائرة الحكام بشرة الحوازي الوين الاحرير حركة قيادة ترين
اجراءاته رب اليران الالم لبيان حرقة حناجريم اترحت الرة ادواتم رفـوا اينيي ححوازيي وواينيي تاه الـنصري
اتقرا الاجهيل انشر الـربية الحواز ايوية ررابة اساهراف اونها الحوازي الـرب الشـب بق االحقة الاـسقية
يذه اف القارسي الـمق ال انرلها الطبيـية الياه ون النار تقيف ون برءا الطبيـية ووارده ابسط ون احروانه الشـب
ارضه ون الساقادة ون الحوازي القلح احروان الزرارية الراضي ااتلف تقيف ابرزيا ايراف السياسية الصادرة
تييا برف الكباة السايطانية سياساته رقـة توسيع ون اليران للـرا لياسن بلره ون الجرة ال دفـه اللاال اويايه
سياسات رن نييك لواياز تقريسية سياسة ايي للحواز الـرب الطابع رلى القارسي الطابع اتيليب السكانية التكيبة
ككرنيا الت الساـمارية السياسات لالك رافضا احوازي وواين اي ون يصرر دوت اي بق االاالة الحقة الررام
الق دوت اسكات برف الررام وشانق ال االر الثائر الحوازي الواين بياة تؤدي ليلة هتاوات ااتاوه آنقا
الشـب اله وا ايذا كواقع به االربول البييض القارسي للساـمار الساسلم ون لزير الحوازيي ادفع الحوازي
ااحاجاجات اواايرات ورن رصيان ون الخالقة اواايريا هشكالا الحوازية الثورة وااير تاوقف ال الحوازي
الرانون افق الجنب الساـمر دبية رليه اتضقي اليران الحالل سلطات تزرج وااير ون ارايا وسلحة اورااوة
اساـصى انه ال الالة الحواز ف الـربية الثورة وااير ااسكاتكل كامه الحالل سلطات تاال الور ايذا الرال

. كلك رليها
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الـرب الشـب بق القرية الررام سياسات تارس ايي للحالل الال اليوم ونذ اليران الحالل سلطات فأن ارليه
ان اليوم فنجر ، الالة الحواز دالة بلرن ف الساـماري اليران للوجود الرافضي الحرار اابناءه الرزل الحوازي

: ون ايمكل هرراوهم ترضي الحواز ابناء ون ثلة بق تـسقية جائرة احكاوا ادررت اليران الحالل سلطات
حبيب الريادي ا الرريس حبيب ا الوسوي ررنن ا مرم رلي ا الوسوي سال ا مرم رضا ممر ا النقري وـي

.2020-10-9 ف تركيا ون اخاطافه ت الذي اسيود ببيب الـراف اكـب فرج
ابرية يويلة برد اتايهم جائرة احكام دررت ون ونهم الذين الحوازيي االسرى للـارلي وليئة اليرانية السجون ان
للررام ترضي اخرى ال فتة ون تصرر اخرى ااحكام الالة وـلرون ايم احكام بران يـيشون اخرين وـارلي ايناك
اجنبية لرال السياسي البازاز بيرض ااوا الحوازي الشـب ارياب بيرض اا اناراوي بيرض اوا الـارلي بـض رلى

. الرال يذه ابازاز يريق رن سياسية وكاسب تريق برف جنسياتا الحوازيي بـض يمل
الحكام يذه تـاب ا الائرة الحكام اكل الاـسقية الرراوات يذه ابشرة ترين الحوازي الوين الاحرير حركة ان
ناائج ال نن اوا اسبابا ياحملون ون يم هراباريم با الال ايم نقسه الـنصري اليران الحالل برووز تليق
السياسة لذه ايسوق نقسه يصور الذي اليران الـرا اليس الضحية يم اوـارلينا فشـبنا االحقة الاـسقية لسياساتم
ونذ الرزل الحوازي شـبنا بق النام الرياب يارس انه فحي للرياب تلقيرا يسمى وا ضحية انه رلى الارج ف
يثل اساـماري اجودا ال الحواز ف ايران اجود اوا الربور بلوي رضا ير رلى الحواز احالل ونذ اي 1925 رام
اليرانيي االساـمار الحالل يذا اناء حت وسامر اين كقاح حالة ف الحوازي الشـب اان لبلرن اجنب احالل

. بلرن ون
الـنصري اليران للحالل االـار الزي

الحوازية الثورة شهراء لميع االلود الر
. الـنصري اليران الحالل سجون ف الرابـي الحوازيي االـارلي السرى لميع الرية

حكب ا

ْبين مب ٱلرمقؤر رب ِِب ونبن ٌء ُنربي ٌء ِر ونوُن ّلب ٱ مِبنن ننصررء
نطيها اوا النا الحواز

االسيادة االسارلل الاحرير حت ثورة

الحوازي الوين الاحرير حركة قيادة
18/3/2023 ف درر


