
  الفرس ، عمالء جواسيس إليران ، حاسبــوهم) كشك الصحف(بائعي الصحف :  تنويه عاجل و هام

   

 دولة الفرس تنتهج خطط خبيثة لإليقاع بأبناء األحـواز األبطال

   

يا أبناء شعبنا البواسل ، يا شباب األحــواز الغيارى ، يا محاة الوطن ، لقد علمنا من مصادرنا يف الوطن اجلريح ، بأن العدو منذ  
زمن ينتهج احليل و يكثر األفخاخ وبطرق واساليب ملتوية لإليقاع بثوار شعبنا و من بني ما أنتهجه الفرس أخرياً هي خطة خبيثة 

يف   الفرس املستوطنني الانسانية لإليقاع بأكثر عدد ممكن من شبابنا الواعي املثقف و ذلك علي يد املرتزقة األنذال اإليرانيني 
و لقد أوقع هؤالء األحــواز احملتلة و منهم بائعي الصحف اليت جندهتم دولة االحتالل اإليرانية للتجسس علي أبناء شعبنا 

 و أن هؤالء بائعي الصحف املباركة لشعبنا  2005اجلواسيس األقزام بعدد كبري من أبناء شعبنا األحـرار منذ انتفاضة نيسان  
وحتت هذا الغطاء )  دكات أو بسطيات اجلرائد(اصحاب   املنهم جوالني واملنهم  وهم اغلب ما يتواجدون على حافات الشوارع 

فهم عيون خبيثة لالستخبارات االيرانية على أبناء شعبنا و يعملون مباشرة مع خمابرات العدو ، و هم جواسيس مهرة ومدربني 
االيرانية حيث ينقلون هلا كل صغرية و كبرية وما يشاهدوهنا ) إطالعات(وضعتهم إيران برواتب من قبل وزارة الغدر واالرهاب 

كما اهنم مدربون يعملون كقوات خاصة على كيفية )) 113((و هو )  اطالعات(للــ  املخصص  وذلك على الرقم   مباشرة
بضحاياهم من أبناء شعبنا و تسليمهم للمحاكم االرهابية اإليرانية مث يودعوهنم إىل الزنزانات ) غدراً(ومن مث اإلمساك   املطاردة
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To:

support@ihorizons.com, ParriC1A@parl.gc.ca, radiofarda@rferl.com, karou38@hotmail.com, trife@trife.com, 
ssaddier@ohchr.org, unpo@unpo.org, newsletters@unpo.org, Karim523@aol.com, 

 yaser_alahwazi@yahoo.com, mmproperty1@hotmail.com, ruk2691@hotmail.com, kitabat@kitabat.com, 
 rezgar1@yahoo.com, arabistan@arabistan.org, arabistan@yahoo.com, info@arabnc.org, 

ehazineh@hotmail.com, bahram.atabeyli@modrata.se,  TribunPost@yahoo.se,  sitetrife@yahoo.com, 
 gunaztv@yahoo.com, shamal.bishir@comhem.se, alo.ahwaz@home.nl, alahwaz@hotmail.com, 

contactus@alarabiya.net, ruk.europa@betuwe.net, hussein9999999@hotmail.com, Sababi@astrazeneca.com, 
ddauay@las.int, sharareha@chello.se, radiokomala@komala.org, orwi-info@rahekargar.net, Eng-
Esrawi@mail2world.com, board@ostomaan.org, webmaster@komala.org, info@azadtribun.com, 
ashti@ashti.net, turkmensahra@turkmensahra.de, news@ostomaan.org, arabic@bbc.co.uk, 

 saed_ebf@yahoo.com,  sbahwaz@yahoo.com,  danmarkparliament@yahoo.co.uk, alqoot@hotmail.com, 
shafaei@azadegy.de, aso@ahwazstudies.org, al-mohamra@al-mohamra.nu, adelhamdi96@hotmail.com, 

 ghematalj@yahoo.com, info@mughtarib.com, ajaffal@hotmail.com, alahwaztv@gmail.com, 
alimallah@hotmail.com,  aalahwazy@YAHOO.com, madar@emi.ae,  kazem852005@yahoo.no, 
info@gamoh.org,  rojibarani@yahoo.com,  trife_s@yahoo.com, kawarten@hotmail.com, 
kurdistsn@fedayi.org, admin@balochonline.com, avaz@tokyo.com, eljbha@aol.com, 

 ahwazarab@yahoo.com, Arabicweb@amnesty.org,  maher_asad2003@yahoo.com, news@josor.net, 
alkarkha@alkarkha.com,  alshoosh25@yahoo.com,  jolaie2004@yahoo.com, reporters@aljazeera.net, 
markaz@alahwaz.com, hwazarab@ensim.rackshack.net, massoud@tele2.ch, cofs@lesi.net, 

 bahiamardini@yahoo.com,  northamerica_komala@yahoo.com, edit@wafa.ps
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  .املظلمة 

يعملون كبائعي صحف و يف هذه البقاالت و لديهم هواتف ثابتة ) و هم كثر(اننا و بعد مراقبة طويلة استطعنا من كشف أشخاص 
مرتزقة قوات ما  هم عادة من ) . يعملون تقريباً حتـى ساعات متأخرة من الليل للتجسس(و ) أت(و هواتف نقالة يف الكشك 

و قد اكتشفنا ) مؤسسة تعمل حتت نظر وقيادة وزارة االستخبارات واملخابرات االيرانية   وهي أشرس -البسيج(يسموهنا التعبئة
و هؤالء ) الناصرية(يف األحـواز العاصمة  املوظفني زيتونو ) كوي ملت( حي الشعبغدرهم بشباب شعبنا الواعي يف مناطق 

األحــوازيني الشرفاء و محاهتا و  معروفني اليوم و مكشوفني من قبل أبناء شعبنا و حىت ال يستطيع العدو اإليقاع باملقاومني 
ومعاقبة   إلــى حماكمةحفاظاً على أرواح شعبنا من الغزاة العنصريني الغدارين ، حنذر أبناء شعبنا من هؤالء و ندعو شباب شعبنا 

 حق طبيعي ألي شعب يدافع عن أرضه و نفسه وألنــه..   كل جاسوس و جندي لقوات العدو علي أرضنا باشد العقوبات
و من ضمنهم بائعي الصحف اإليرانيني و حىت خنلص شعبنا من جواسيس دولة العدو .. وكرامته وبقاءه ضد االحتالل األجنيب

  .الغادر و عشتم و بارك اهللا بكم يا نشامة األحــواز

استمروا ايها الشجعان بثورتكم حـتـى االستقالل الكامل عن العدو اإليراين و كثفوا من أعمالكم العسكرية و احتجاجاتكم و  
  .مظاهراتكم ضد االحتالل اإليراين البغيض و دعما ملناصرة املعتقلني من شعبنا

و عاشت األحـــواز حرة عربية و اجملـد و اخللود لشهدائنا األبرار و اخلزي و العار لدولة العدو الفارسية و حسبنا اهللا و نعم  
  الوكيل

   1426من شعبان  20السبت ال

 املنظمة اإلسـالمية السنية األحـوازية
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