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االيرانية يتسكعون حول بيت ) االستخبارات ( مرتزقة وزارة االرهاب 

 رئيس منظمة تحرير األحواز
 

ه    ذي خلق ر ال اء البش فك دم ي عن س دو االيران ع الع م يتراج ه  ل ي حق ال ف الى وق ارك اهللا احسن "  اهللا تع تب
 .وهو خليفة اهللا على االرض ايضا " الخالقين

 
دو            د الع د فق انية ولق ة واالنس راف الدولي ة لألع ة والمتناقض ه الطائش ي اعمال دموي االيران ام ال رر النظ فك

ده الهيضة وهو يلمس ويشاهد ص                          ة ودخلت جل ل نزق ردة فع البة موقف   المتغطرس صوابه واخذ يتصرف ب
المجاهدين ابناء األحواز الغيارى دفاعا عن االرض والعرض وعن االنسانية وهم لم يهابوا تهديداته ورشاواه            

 . للنيل منهم 
 

دعون                    ا ي انوا من م و آ فنتحداهم ونتحدى آل من يتخفى تحت عمائمهم وهي نسيج الشياطين واألبالسة حتى ل
ام          معارضين للنظام الحالي وهم وجهين لعملة و    ذي يخلف النظ م ومن ال وع الحك ى ن وا عل و اختلف احدة حتى ل

 .الحالي ويرث الكرسي القائم على جثث البشر ودم االبرياء
 

ولهذا لقد اخذ يزج نظام اآليات الشيطانية في طهران بمرتزقته للتجسس حول االحرار وجمع المعلومات عنهم         
 .والشك أنها المقدمات ألعمال ارهابية 

 
ر األحواز           فمرتزقة الن  ة تحري رئيس منظم ظام االيراني لقد قاموا قبل هذا باآثر من مرة للتعرض واالستفزاز ل

ذه الحوادث                    ار ه ا وتناقلت اخب نهم فشلوا فشال ذريع ون أيضا ولك ر التليف ا عب ولعائلته منها وجه لوجه ومنه
ة       ل                 ،بعض الصحف العالمي د اتخذت من قب ة ق دابير االمني ا أن الت ات           بينم ا أن  التحري ة وآم السلطات المحلي

ذا الصدد ايضا                     افي ه د أخذت مجراه ة بمكافحة االرهاب لق ك عن   .. واالجراءات القانونية للجهات المعني ناهي
دى الصحف   ر اح يس تحري ة –تعرض رئ ة   – مجل فارة دول يرهم س ي تس ة والت ل المرتزق ن قب اءات م  لإلس

حر وآانت المجلة الموقرة تحمل صورة رئيس منظمة تحرير األحواز       والذنب له إّال انه إنسانا       ،االرهاب ايضا   
 .ولقاء صحفي معه وذلك بمناسبة تقليه الوسام الملكي 

 
يرهم        دعمهم وتس ث ت ة  حي ية االيراني ون الجنس ن يحمل نهم ل ون ولك م ايرانيي أجورين ه وءالء الم ب ه فأغل

 .سفارات حكومة  االرهاب االسالمي الديموقراطي الخاتمية 
 

اريخي للعنصر السامي السمح واالنساني                  دود والت دو ال يال ونحن    . نعم انهم العرق العنصري اآلري الع م ل فه
ارا  ريرة       ،نه رة واالرواح الش ودات آاس ه موج ي ظلمات ع ف ل يجم ياطين    .  وأن اللي ر الش ل تظه ي  اللي وف

 .ية الموت المؤقت ثم يهربوا قبل بزوغ الفجر واحالل النهار الجميل ونها،واالبالسة للتجول 
 

 . وان العدو على بينة من أن قيادة ميعاد باعلى مستوى من االستراتيجية العسكرية واالمنية 
ديهم أطول من                   : ( فنهاية نقول للعدو ومرتزقته      ا واي ك افقي ا سيرجعون الي أن الذين تزج بهم عموديا الرهابن

 .نهاية آل مطافوألن الحق دائما آان منتصرا على الباطل وفي ) . رجليهم 
 

 "ميعاد " المكتب السياسي لمنظمة تحرير األحواز 
 قسم الثقافة واالعالم


