
 

Main e-Mail NLMA ahwaz1925@al-ahwaz.com البريد المرآزي لحرآة التحرير الوطني األحوازي 

Al-Ahwaz.com                                                                                                                           1 

 حرآة التحرير الوطني األحوازي
The National Liberation Movement of Ahwaz (NLMA) 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

Fax: 1-240-358-2369 فاآس   
Fax: 1-530-678-5231 فاآس  

 البريد المرآزي للحرآة
ahwaz1925@al-ahwaz.com 

http://www.al-ahwaz.com 
al-ahwaz@al-ahwaz.com 

 

٭٭٭ 

   2007 / 7 / 4: التاريخ 

  اعالم  1 –  200774: الرقم    

  حرآة التحرير الوطني االحوازي
  مكتب الناطق الرسمي

  لنصار أحمد آل الشيخ خزع
  

  االطالعات االيرانية وحرس خميني يقوم بعملية تفجير في مدينة الحميدية العربية الباسلة
  

 م اقدمت السلطات العنصرية في ايران بتفجير شارع في   2006) يوليو (في يوم الثالث من تموز      
ة ، ة الحميدي ة   مدين روف أن الحميدي ة ، والمع واز العربي ي األح ضعفين ف ي حي المست دا ف وتحدي

  .غالبية سكانها من المواطنين العرب 
  

م وطهران ة ق د لحكوم داخل تؤآ ي ال ة ف صائلها الوطني وطني األحوازي وف ة التحريرال اان حرآ  ه
  .بهذا العمل االرهابي لن تستطيع ان تشوه صورة الثورة االحوازية الوطنية 

  
ا ان ة تق ورة االحوازي صائل الث ا لور ف ب أو مق عكم وجه كم الخائ شى حرس ه ، وال تخ رات ج

وتكم العسكرية أو                    اطالعاتكم الخاوية نقول لكم يا حكام قم وطهرن ان اي موقع يخص حرسكم وق
  .نهارة او مخافرآم التي تؤذي مواطنينا وتعتقلهم هي اهدافنا ممراآز اطالعاتكم ال

  
راء التي                         ان هذا العمل الدنيء      أي شكل من االشكال عن جريمتكم النك ه ال يختلف ب تم ب ذي قم ال

ام         د رضا بهالني         م   1979افتعلتموها في سينما ريكس بعبادان ع ور محم شاه المقب د ال ى عه ( عل
ابي              ) بهلوي   أثناء الثورة ضد الشاه والتي نفذ تلك الجريمة مجرمكم الكبير خلخالي والمجرم االره

رآم الخائب                   ا وزي المطلوب لنا رفسنجاني بمساعدة المقبور أحمد مدني والمجرم المالحق من قبلن
  .علي صالح شمخاني 

  
  .م وطهران  تنطلي على أحد يا حكام قان هذه االساليب لم تعد

  .نحمد اهللا على سالمة شعبنا وقرة عيننا في مدينة الحميدية العربية الباسلة 
  

ا العرب العزل ؛                      االت تجري بحق مواطنين ة اعتق وبدورنا نحمل حكومة قم وطهران مسؤولية اي
وطني      آما اوعزنا الى اخينا مسؤول العالقات الدولية عضو القيادة المرآزية ف           ر ال ي حرآة التحري

شويه صورة                     ا ت ة التي تحاولون من خالله ذه الجريم ى ه م عل ام بحقك األحوازي بتقديم الئحة اته
ة منظمات                 ة آاف ة والخارجي ات الدولي ا ستخاطب مفوضية العالق ة  ؛ آم ة االبي المقاومة االحوازي

  لرعناء بحق أبناء شعبناحقوق االنسان الدولية بهذا الشأن لتثبيت موقف رسمي يدين تصرفاتكم ا
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ي ال               ون آل نفس عرب آما اننا على علم ويقين تامين بأنكم تصدرون االرهاب للعراق الشقيق  تقتل
الم                      ة دول الع ى آاف ل ال يتعامل معكم أيها الخائبون يا من تصدرون االرهاب ال الى شعبنا فحسب ب

  .، وأولها العراق الشقيق 
  

رار                        آما   د صدور ق ا ، بع ا بريئ ا احوازي ة اعدام عشرين مواطن اننا نحذر حكومة طهران من مغب
ذ              االعدام باالمس من محاآم االحتالل االيران      ة اعدام تنف ى اي عملي ي االرهابية ، وسنرد وبقوة عل

  .وال قوة ، ولكن ايمانهم قويا باهللا العلي العظيم  لهم حق مواطنيننا العزل الذين ال حولب
  

رت        وان ا تجاس ة اذا م ضربات موجع دو ب تفاجأ الع وازي س وطني االح ر ال ة التحري ادة حرآ قي
  .واقدمت على حكم االعدام ، واعذر من انذر 

  
  عاشت االحواز حرة عربية

  اال من عند اهللاوما النصر 
  


