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الرحيم الرحن ا بسم
بديال بيلوا وما انتظر من ومنهم نده قضى من فمنهم عليه ا عاهيوا ما صيقوا رجال اؤممني من

العظيم العلي ا صيق

السيايس الحواز باين
الحوازي الوين التحرار حركة عـن صادر

اووروب المؤان مقر امام بروكسل مظاهرة حول
اوحوازاة التنظيمات بعض فيها شاركت والت الشاه ابن لا دعى الت

20-2-2023 ف

.. العي قرة ي
الحوازي العرب الشعب ااها

التلة اورض ف الحواز شداب ي

ناد علي مسيح والناشطة الاان بلوي رضا الشاه ابن رأسها وعلى الارج ف الارانية اؤعارضة ممخرا دعت
شعار وتت 20-2-2023 اؤوافق اونني اوم ف بلجيكا / بروكسل ف اووروب المؤان مقر امام اارانية ؤظاهرة

. اووروبية اورهاب قائمة على الاران الاوري الرس بدراج اووربيي المؤانيي مطالدة

جاء ما حسب اووروبية اورهاب قائمة على اواران الاوري الرس إدراج ف متددان اووروبيي ان اؤلحظ من
الاران الاوري الرس إعلن :إن " قائل بورال جوزاف ، الوروب لوتاد الارجية السياسة مسمول لسان على
الاكم من وحكمما الوروب اوتاد ف العضاء اليول قدل من قانونية إجراءات اتاذ اتطلب إرهابيا بنظيما

الوروبية."
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ومنها التلة الفارسية ري الشعوب منظمات قيادات بعض لستيراج ميخل كان ذاتا بي اليعوة هذه شعار ان
هذه وابتزاز سياسيا دعمها ال اوخية بتطلع الت اوارانية للمعارضة السياسية اؤسارات ف اونراط ال اوحوازاة
ف اوارانية للمعارضة مماية انا على اليول للمجتمع القيادات هذه واظهار با اوعتاف على القيادات

. يهران ف الال اواران النظام اسقاط ف مشروعها

للتاد التابعة اورهاب قائمة على اواران الاوري الرس ادراج على صوت قي اووروبكان المؤان ان عن نهيك
على موقعه على العرب القسم سي ب ب موقع نقله ما حسب ! 2023 19اناار الميس اوم ف اووروب

. 2023 اناار 22 بتاراخ اونتنت

قادة ي الذقون على ضحك هذا اليس ؛ للضور متمالة لا بلديتكم وجاءت للمظاهرة الاان بلوي رضا دعى فقي
. اليه بصدوا وما اوارانية للمعارضة القيقية النواي من بتأكيوا ان بيون ؛ اواران الطعم ابتلعتم لقي ؛

؛ 2019 عام لياها اورهاب قائمة على اواران الاوري الرس وضعت اومراكية اؤتحية الوويت ان حي ف
العدث هذا وؤا ؛ بنفيذها ف العال وليول بل اووروب للتاد ملزمة اواران النظام على اومراكية العقولت وان
الشاه ابن مع التعاون ف رردتكم حقيقة عن اوحوازي العام الرأي لتضليل ذراعة هي ام ! سادة ي السياسي

. اوارانية اؤعارضة مع للتنسيق وميخل

يليعتها وف شخصية مكاسب تقيق لياكم الرردة فكانت وينية ليست ونوايكم بطالعابكم ان نيرك نن
فكانت اوحوازاة القضية مصلحة على مصالكم وبقليب الياي اواران النظام ف الوزاراة اؤناصب على الصول

. هكم آخر الحوازي العرب الشعب بطلعات

حشي منها اوساسي اليف كان الت الفخ( )مظاهرة اؤظاهرة لذه للمعارضة اوارانية اليعوة هذه ضوء على
بوكيل ومنحه ودعمه الاان بلوي رضا شخصية خلف الفارسية ري الشعوب بنظيمات ولقي اوارانية اؤعارضة
الاان بلوي رضا به صرح ما وهذا ؛ اؤنطقة ودول الغربية واليول اليولية الافل امام مسها للتحيث ضمنيا
بقيادة ليقوم منها له كديعة للتفواض بوكيل يلب حي اوجتماعي التواصل ووسائل اوعلم وسائل عم نفسه

. الياكتابوري اليان رجال نظام اسقاط مشروع اؤشروع هذا ف الميع
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قادة من ممر اؤظاهرة هذه ف اوحوازاي خروج اهها ومن الديان هذا ف نطرحه ما بماي عياية شواهي هناك
: اساءها التالية اوحوازاة التنظيمات

)جاد( الييقرايية الحواز وجدهة ؛ شراف ابو علي صلح بزعامة )جيش( الحوازاة الشعدية الييقرايية الدهة
لتحرار العربية والدهة ؛ الشرهان جليل بزعامة اوهوازي الييقرايي التضامن وحزب ؛ الزيرة أحي ممود بزعامة
عن اؤنشقة الالث مجنحتها الحواز لتحرار العرب النضال حركة و ، زوايات يسي سي بزعامة الحواز
الييقرايي العرب الوين والتيار ؛ صيام حات وجناح ندكان حديب وجناح ميي ابو حييان سعيي :جناح بعضها

. اؤستقلي من وعيد واخران الحواز لتحرار 15نيسان وحركة ؛ الييري الرحن عدي بزعامة اوحواز ف

الماهي ؤخادعة اووروبية اورهاب قائمة على اواران الاوري الرس إدراج ذراعة تت التنظيمات بلك خرجت
اسقايه او اواران اوحتلل يرد على بمكي وفتة اي برفع ول خرجت الموع هذه ان حي ف وبضليلها اوحوازاة
علم برفع لوكتفاء التنظيمات هذه قادة بعمي بل ؛ ااران عن استقللا او الحواز بتحرار بطالب وفتة اي او
للعرب اساسي واحي وهتاف اوحوازاة( لورادة اصغ ل لوساس هو )الذي الماسية والنجمة اليائرة ذو الحواز
لونليزي اخر وهتاف ؛ والراة التحرار بي وشتان التحرار” “التحرار شعار عن ”بيو الراة “الراة
حي ف ؛ )Independence( اوستقلل او )Liberation( التحرار وليس الراة وبعن )Freedom(
حيودها بل للحواز الوين لوستقلل صفة اي لما ليس Freedom الراة واونليزاة العربية الكلمتي

. وينية او سياسية ليست مينية حقوق اكتساب اي الراة يراق عن الظلم برفع اؤطالدة

جدهة اسم كتابة بوسعهم فقط كان وهل عليهم نرد اللفتات كتابة ف الوقت اسعهم ل انم قائل اقول لربا
اوارانية اؤعارضة شداك ف انزلق لتشكيل اسم تمل انا سوى لا قيمة و الت لونليزي الفارسية ري الشعوب
نسيجها ضمن بقدولم عليهم والتفضل اوارانية اؤعارضة ارضاء ههم جل كان القادة وهموء ؛ وطططاتا
اؤلل نظام اسقاط بعي با وعيوهم الت الوزاراة اؤناصب واعتلء اؤالية اؤكاسب بصي امل مجنيتا واونراط
حت ؛ عليكم الحوازي العرب الشعب رضب من خوفا بنظيمابكم اساء برفعوا ل انكم التضليل وقمة ! يهران ف

! الشعب امام مأزق ف انفسكم بروا حي فعلتكم من بتنصلوا

على اسدوع من اكار منذ الارج ف اوحوازاة الماهي بيعو كانت اوحوازاة التنظيمات هذه دعوات ان لوضافة
واستقللا اوحواز ترار بماي الت اللفتات لكتابة كافيا كان الوقت عنصر ان هذا واعن اؤظاهرة ف اؤشاركة
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القوق تاهل ف اوارانية اؤعارضة سياسات ورفض اناءه على وبعمل للحواز اواران اوحتلل لؤقابل وبرفض
ولكن ؛ ااضا التلة الفارسية ري الشعوب على ااضا انعكس وهذا اوحوازي العرب للشعب والقومية الوينية
ف او التلة اوحواز ف سواء اواران لوحتلل بنيد وفتات او شعارات اي برفعوا و ان على مسدق ابفاق هناك
رجال عليه اتبع الذي الياكتابوري اواران النظام لسقاط بطالب بشعارات واكتفيتم الفارسية ري الشعوب اقاليم
الشعوب هذه من العال ودول اوارانية للمعارضة رسائل برسل الصورة بذه الشعارات وهذه ؛ يهران ف اليان
ما عن اوستقلل براي و انا رسالة برسل الوقت نفس وف النظام اسقاط نطاق ف مصورا نضالا الفارسية ري

. لاران اسمى

وبقرادهم الاان بلوي رضا رأسهم وعلى اوارانية اؤعارضة لرموز مغازلة باابة هي اوحوازاة اؤشاركة هذه فكانت
ف اواران اوحتلل الذيكرس وابن اوحواز احتل من حفيي هو انه ننسى و ولكي ؛ عليهم برضاه ويضوا منه
والتفراس والتجهيل والفقر واوعيامات والقهر والظلم الوالت شعده وجرعوا اؤغتصب السليب العرب الدلي هذا
العربية هواتنا اصدغون ان ارادوا والنسب واوجياد واولء اوبناء اساء وبعجيم ورريه العربية لغته ف وماربته
بكسرت و شاطا مافظا بقى القومية بواته واعتزازه بعروبته اصيل اوحوازي الشعب هذا ان لوو الفارسية للصدغة

اؤقيس. الحواز بتاب اؤتجذر اوحوازي الصمود صخرة على الفارسي اوستعمار طططات كل

العظيم الحوازي الشعب ااها

قضيتكم تخذ ان براي الت لساءها اليكم اشرن الت اوحوازاة التنظيمات هذه قادة اقوده كدي خياع انه نعم
اواران للحتلل ميدا الديعة وتياي اوارانية اؤعارضة لصال وبصفيتها السياسية التسواة ال العادلة اوحوازاة

. لدلين اواران اوستعمار سياسات ف استمر جياي ااران نظام ظل ف اوحواز على

الاائر الحوازي الشعب ااها
واؤقاومة الاورة الحواز ف الحواز شداب ي

اوحوازاة قضيتكم على كدية ممامرة من الارج ف يري با علما نيطكم ان بغرض القائق هذه لكم نشرح ونن
اوارانية اؤعارضة مع بتحالفها العميلة القيادات لذه اوحوازاة الزمرة هذه اؤمامرة هذه على والقائمي ؛ ومصيكم

. الكواليس ف
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ارض على مواجهتها ف معا لنعمل العميلة الزمرة لذه القيقة امتلككم بعي لوستعياد وينيا لنهيئكم هذا بطرحنا
بشكل وفضحها اواران اوحتلل مشاراع عن خطورة بقل و الت ومشاراعها طططاتا وفشال التلة الحواز
لا قيمة و مندوذة عميلة ضالة فئة لتصدح متواها من وبفراقها الحوازي التمع وفئات قطاعات جيع ليي اوسع
اؤدي بنصره لنا ا يكم حت جيل بعي جيل نتناقلها كقضية الحوازاة القضية على لنحافظ الشعب من مرفوضة

. والعنصري الائر اواران اوستعمار على

الحوازي الشعب ااها
التلة اورض ف اوحواز شداب ي

بغرض وين بطاب فيخايدونكم اؤتلونة ونياءاتا بطالتا بنغشوا وو العميلة الزمرة هذه بنياءات بنخيعوا و
بيمي بيف الوينية بشاعركم والتلعب ؛ واران للووء فيه اقرون آخر بطاب اؤعارضة ويايدون خياعكم
؛ وطططاتا اوارانية اؤعارضة بشداك والسقوط اؤستقيم الوين الط عن وانرافكم بصفيتها و العادلة قضيتكم
فهم ؛ ومستقدلكم شهياءكم ودماء معانبكم حساب على الوزاراة اؤناصب وكسب اوربزاق هها جل الزمرة فهذه
اؤعيشية حيابكم وعلى عليكم منه حاو اسوء اكونوا لربا بل خخان علي العميل لياة مانلة لياة اتطلعون
فل لضربكم الفرس بيي اداة اكونون سوف بل القوق ابسط لكم سيجلدوا انم بعتقيوا فل والسياسية واؤينية

. شياي عذاب لينهم فأن بظاهرهم بنخيعوا

الحوازي الشعب ااها
الاائر اوحواز شداب ي

وشرفاءه اوحواز احرار ي

ف اؤشروع حقنا من انطلقا وجوهه بكل الوين للكفاح اؤضي هو اواران اوحتلل من للخلص الوحيي سديلنا
اليولية واوعراف اليول القانون ووفق عنه الفارسي واوستعمار اوحتلل واناء بلين واستقلل ويننا عن اليفاع
اوستعمار ومظاهر اشكال كل واناء مصيها وبقرار استقللا نيل ف الشعوب حق على كلها بمكي الت وموانيقها

. بليانا عن اوجنب

الحوازي العرب الشعب ااها
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ل كنتم الت اوارانية اونتخالت حال حاله ااران داخلي شأن هو ااران ف السياسي النظام اسقاط قضية ان
تت ، اارانيا شأن ااضا هي اواران النظام اسقاط قضية القضية وهذه ، اعنيننا و اارانيا شأن ونا با بشاركوا
ان لنا امكي وهذا الحواز على اواران اوحتلل تال من هي اوارانية اليولة بدقى و وبذهب اوارانية اونظمة
ااضا الياية السلطة وهذه ، الوينية وو اؤينية وو الدسيطة و حقوقكم تنحكم ولن ل اؤتعاقدة اوارانية اونظمة
استقلل نو بوصلتنا بكون وان لعقولنا واضحة الرؤاة بكون ان علينا يتم هنا ومن ؛ حق اي بنمحكم لن
كريا بيابه وعزازا وينه ف سييا الحوازي شعدنا سيعيش ااران عن اوستقلل ف ون ، عنه نييي و وان الحواز
بنتخدون من انتم ؛ بعال ا مذن الكاملة السيادة ذات اؤستقلة الحوازاة دولته ظل ف مستقر ومصيه حراته ف

. بليكم نروات على القائمون وانتم الوين برؤانكم واعضاء حكومابكم وبنتخدون رئيسكم

والظلم العذاب من اؤزاي او تصيوا لن انكم اليقي علم فاعلموا اواران اوحتلل رحة تت الدقاء اما
عن نهيك الذلة منا وهيهات والذل العيش لقمة ف والعسر والسجون والقهر والرمان والوان واوعيامات

. للفرس ليستوينوها اوحواز عن للجرة ليفعكم اناركم وتفيف العطش

ف اوستمرار ورفض الشهادة واما اوحرار عيش فأما الداسل الحوازي شعدنا ي عيوننا قرة ي ا على فتوكلوا
اؤداركة الاة ف جاء كما اؤمزر بنصره سينصركم بق ا على بوكلتم وكلما ؛ له والعدوداة اوستعمار سياسات

. العظيم العلي ا صيق اِلْمِممننني( رن وبببشّن قبرنابب وبفـبِتحب ّلن ا مّننب نبِصرب الرحيم الرحن ا )بسم

اوحوازي شعدنا ي
الداسلة الحواز ف العربية الاورة شداب ي

على اؤستعمر يم مرار وين كفاح بعي او حراتها استعمرها الت الشعوب منح العال ف مستعمر هناك ليس
اومراكان يردت الت فيتنام ومنها اوستعمار؛ من تررت الت للشعوب حسنة اسوة ولكم ، والزية التنازل
بيمور ، العظمى اليول من نيها واليوم حراتها واستعادة اليالن اوستعمار يردت الصي ، استقللا واستعادة
عن استقللا استعادة بنغلدش ، الني عن استقللا استعادة لكستان ، انيونيسيا عن استقللا استعادة الشرقية
وحررت استقللا واستعادة وكرامتها اويانا اجل من جسام وبضحيات دماء قيمت شعوب من وريها ، لكستان

. اوجنب اوستعمار من بليانا
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العربية امتكم عن نيابة الفرس بقابلون انكم عنكم التاراخ سيكتب الداسل الحوازي العرب الشعب ااها وانكم
عضوا مستقلة خليجية عربية دولة وستكونون الحواز من اواران اوستعمار ستطردون نصربكم عن عاجزة وهي
وستحتفل ، اختصاصاتا اختلف على واليولية اوقليمة اؤمسسات وكل اؤتحية واومم العربية اليول جامعة ف
وعدث اوينهم ف نفوذه ومي اوشقاء هيد لطاؤا الذي اواران اؤستعمر قهربكم منكم العربية امتكم بكم
قهرت جدار شعب منكم اوجيال عنكم ستحكي العي قرة ي انكم ، كله العال ف اورهاب ونشر بليانم لستقرار
رب عني مسجلة وهي نور من محرف التاراخ سيخليها ودماءكم ابطالا وانتم الرابعة العرب معركة ف الفرس
ا سيوف فأنتم ؛ واورتصاب والظلم الدايل ضي الق شهياء ورسوله ا ويتسدكم الشهادة سفر ف عظيم
وبدا ، اؤقيس الحواز براب من شم اخر ترار حت سيوفكم بغميوا فل اؤستعمران الفرس الظاؤي بوجه اؤشرعة
متحررة التلة الفارسية ري الشعوب وبذهب ااران بسمية وستنتهي ، فارس هضدة ف اصلها ال ستعود الت واران
هضدتهم ف العيوان بوسعهم وانطمس الفتات اقتابون لدالم الفرس واعود الحواز ترار بعي لوستقلل بنعم
التلة الالث اومارابية الزر وبعود الفرس انف عن ررما بضفتيه عربيا العرب الليج حوض واعود اوبي وال
السعوداة العربية اؤملكة والطمئنينة براحة وبنعم للعرب العرب شط واعود الشقيقة اؤتحية العربية اومارات ليولة

. والعراق العرب الليح دول ف اوشقاء وكل الشقيقة

العـميلة اوحوازاة التنظيمات قادة ي

، بسواتها على اؤساواة او بصفيتها يكن و الحوازاة القضية وان ايداكم ف العوبة ليس الحوازي الشعب ان
بقرار ف الشعب حق على سافر واعتياء الحوازي العرب الشعب ارادة على بعيي هي الطائشة بصرفابكم وان
اسقاط اجل من وليس واستقللا الحواز ترار اجل من سطقوا الذان الشهياء قوافل بيماء واستهتار ؛ مصيه
به بقومون الذي السياسي العدث وان ؛ واؤعتقلي الشهياء عوائل مشاعر ترح الرعناء التصرفات وهذه ؛ نظام
الحواز ارض على ماسدتكم على واعمل لكم اتصيى الشعب وان الحوازي اؤصي استهيف ارعن بصرف هو

. الطاهرة

والضمي والتاراخ رسوله و ا امام وذواهم واؤعتقلي والشهياء الحوازي والشعب الحوازاة للقضية العهي نيد
الكاملة السيادة ذات اؤستقلة الحواز دولة واقامة استقللا على والعمل الحواز ترار ف ماضون سندقى اننا

ثبتون. اليمي و القسم على اننا و ؛ ومياهها ساءها و برابا على
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واؤتحضر الر العال دول ي

ضي نضاله ف الصياق الفارسي الشعب بطلعات ضي ليست انا بمكي الحوازي الوين التحرار حركة قيادة ان
نفسه الفارسي الشعب خيارات بعتمها و التطلعات هذه تتم انا بل يهران ف العسكراة و السياسية الطغمة
وارزح الكاي منهم واعيم ابناءه وشرد به بطش الذي اؤلل نظام من لقه الذي الظلم اناء ف أماله وتال
يال وو الفارسي للشعب مصورا داخلي ااران شأن هو هذا ان نمكي الوقت نفس ف ؛ سجونه ف اوحرار
من اواران اوحتلل اناء اجل من هو الوين ونضاله شعدنا بطلعات انا مطلقا الحوازي العرب الشعب بطلعات
الوينية اؤمسسات ذات اؤستقلة الحواز دولة دولتنا ف وكرامة براة والعيش بلين استقلل واعلن الحواز
ف اؤتحضرة لليول اسوة اؤستقدل الحواز ف الكم لنظام واسلول حياة والييقرايية الرة لونتخالت وبنعم

آخر. شعب دون شعب على حكرا ليس الق وهذا ؛ الياة ف الشعوب حق هذا و ؛ العال

وشعدها الحواز ا حفظ
عربية حرة الحواز عاشت

الداسل الحوازي العرب الشعب عاش
الارانية السجون ف الرازحي الحوازاي للمعتقلي الي تية

واؤعتقلي الشهياء لذوي والتعاضي التاحم تية
جعاء واونسانية العربية وامتنا اوحوازاة الاورة شهياء ورواح واكرام اجلء تية

الحواز وستقلل نعم .. اواران للحتلل و
وحكامها واران والعار الزي
وشعدها الحواز ا حفظ

أكم ا

ٱِلْمِممنننيب رن وبببشّن قبرنابب وبفـبِتحب ّلن ٱ مّننب نبِصرب
طهيي ومي الني الحواز

والسيايدة واسيقالل القحرير حت ثورة

الحوازي اووين اوتحرير حركة قيادة
23/2/2023 ف صدر


