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 ينسفون خط نفط في عبادان" ثوار األهواز"
 

فجرت حركة أهوازية مسلحة أمس أنبــوب نفـط              : «إيالف» -لندن  
يصل بين ميناء معشور في اقليم األهواز ومصفاة عبادان على شــط                     
العرب الفاصل بين ايران والعراق ما أدى الى توقف ضخ النفط مــن                       
المصفاة مؤكدة ان عملياتها ستطال جميـع المراكــز والمؤسـسات               

 .االقتصادية والتجارية والعسكرية االيرانية في األهواز
انه فـي الوقـت      « النهضة العربي األهوازي  »وقال مصدر في حزب     

الذي تحاول فيه السلطات االيرانية اظهار ما جرى في األهــواز مـن                    
انتفاضة دامية خالل االسبوعين الماضيين والتي سقط فيها المئات من                 
القتلى والجرحى واعتقال مئات آخرين على انها مجرد أحداث عــابرة                

الـذين تقــف    « األشرار»قام بها من وصفتهم بالمغرر بهم من بعض             
وراءهم جهات أجنبية جاءت هذه العملية العسكرية التي استهدفت خط               
أنابيب النفط هذا لتكشف ان ما يجري في األهواز أكبر مما تتصــوره                    

 .السلطات االيرانية
أعلنت في بيــان لهـا       « أفواج النهضة االهوازية     »واضاف ان حركة     

ين مينــاء                       صلة ب أمس مسؤوليتها عن نسف خط انابيب النفط الوا
معشور في جنوب االهواز الى مصفاة عبادان موضــحة ان العمليـة                    

في هذا الخــط      7تمت الليلة قبل الماضية وقد استهدفت المحطة رقم                 
وهي محطة لمضخات تقوم بدفع النفط الخام الى المصفاة واكــدت ان                
االنفجار ادى الى اشتعال النيران في المحطة وتوقف ضخ النفط بيـن                     

 .معشور وعبادان
انتقاما لشهداء شعبنا     »الى ان العملية تأتي     « أفواج النهضة  »واشارت  

االهوازي الذين سقطوا بنيران قوات لسلطات االغتصاب الفارسي في                
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المظاهرات االخيرة كما انهــا تـأتي ردا علــى حملــة االعتقـاالت                   
المتواصلة من قبل هذه السلطات التي تقوم بالمــداهمات العشوائيـة             
على منازل المواطنين ليل نهار وتعتقل المئات من الشبـاب العربــي                  

وتوعدت الحركة بالمزيد من العمليـات فــي االيـام               »دون وجه حق    
يع المراكـز والمؤســسات                  المقبلة مؤكدة ان عملياتها سـتطال جم

 .«االقتصادية والتجارية والعسكرية االيرانية في األهواز
يذكر ان هذه ثالث عملية نسف يتعرض لها الخط النفطي الواصل بين                    
ميناء معشور على الخليج العربي ومصفاة عبادان خـالل الشهريـن                

اعلنت في الثالث عشر مـن        « افواج النهضة  »الماضيين وكانت حركة     
يناير الماضي مسؤوليتها عن عملية مشابهة تعرض لها الخط النفطي                      

 .المذكور
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