
 خبر عاجل من األحــواز المحتلة

 خطة فارسية جديدة

خطة من الخطط الفارسية الخبيثة لذر الرماد في العيون و التظاهر بإعطاعئنا بعض حقوقنا من ثرواتنا و لخداع شعبنا ،:  عاجل  
التي تكلمت عليها دولة اإلحتالل في تلفزيوناتها األرضية في األحـواز ، إعلنت أول أمس عن... فمثًال بعد البطاقات التموينية و   

و ذلك بسهولة% 2مليون ريال إيراني لكل شخص و بفائدة قدرها 200قرض ) الخوزستاني(إعطاء أي أحــوازي او آما يسمونه   
علي قرض بهذا) الربا(قصوي بعد إن آان ذلك محصورًا علي المستوطنين الفرس و جماعة اإلحتالل و بعد إن آانت نسبة الفائدة   

التي حاولت) دوالرأمريكي50مايعادل ال(ألف ريال 500و هذه الخطة مكشوفة و حالها حال خطة ال% 15المقدار ما اليقل عن   
 دولة اإلحتالل إعطائها لكل ثار أحـوازي من ثوار الدايرة البطلة و غيرها من أحيائنا و مدننا الصامدة و أما عن الخبر الذي نشره

علي في أماآن عدة في األحـواز) البازاريت آما يسميها اإلحتالل( موقع شبكة األحـواز قبل أيام حول نصب أجهزة تشويش  
 لتشويش علي الفضائيات و المحطات العربية و األحـوازية آما يفعلون علي أغلب اإلذاعات العربية و علي المواقع األحـوازية و
 العربية و أي مصدر معلوماتي حقيقي يفيد الشعب و يفضح الفرس و دولتهم ، إستطعنا التحقق من المعلومات المنشوره و نضيف

حيث اإلستيطان السريع في هذا الحي العربي ، نصب في) آارآري(في حي زيتون ) الناصرية( في األحـواز العاصمة : عليها   
 أواخر الحي العالي نسبيتًا عن أغلب مناطق العاصمة ، نصبت هذه األجهزة علي علوات هذا الحي بجانب إجهزة اإلتصال العسكرية

)البسيج(و تنتشر قوات اإلحتالل من جيش و شرطة و سباه و قوات التعبئة... الكثيرة الموجودة هناك و إجهزة المخابرات و   
 بكثافة غير مسبوقة هذا بإلضافة علي وضع نقاط مراقبة و تفتش عسكري بين آل شارع و آخر تحسبًا ألي هجمات من الثوار

عمدت سلطات اإلحتالل علي قطع المياة و الكهرباء و الغاز طيلت اإلسبوع الماضي بإستمرار عن: األبطال و في موضوع آخر   
 أغلب مدننا و أحيائنا العربية األحـوازية و حسبنا اهللا و نعم الوآيل

 المنظمه اإلسالميه السنيه األحوازيه
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