
 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 

  ُكْم ٌْ ْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَل ْهُر اْلَحَراُم ِبالشَّ الشَّ

قُوْا هللّاَ َواْعَلُموْا أَنَّ هللّاَ َمَع  ُكْم َواتَّ ٌْ ِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَل ٌْ َفاْعَتُدوْا َعَل

قٌِنَ   اْلُمتَّ

 (491: البقرة)
 

لوولكت العربيت وقوفه هع ايؤكد  جيش رجال الطريقت النقشبنديت( صادر عي قيادة 721رقن )بياى 

 بقٌق وهجرة خرٌص فً محافظة ذنابهاأورهابٌة اإل إٌرانالشقٌقة ضد اعتداءات  السعوديت

 
 ٌا أبناء شعبنا العراقً األبً

 ٌا أبناء أمتنا العربٌة اإلسالمٌة

 العربٌة السعودٌةٌا أهلنا فً المملكة 

وٌعلن  جٌشكم جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة ٌعلن أنه جزء ال ٌتجزأ من أشقائه فً المملكة العربٌة السعودٌة

دعمه المطلق وتؤٌٌده الكامل وتضامنه الصادق مع المملكة العربٌة السعودٌة الشقٌقة )حماها هللا( ملكا وحكومة 

على المنشآت النفطٌة السعودٌة من قبل النظام اإلٌرانً التوسعً وجٌشا وشعبا ضد االعتداءات اإلرهابٌة 

العنصري الطائفً وحرسه الثوري اإلرهابً وأذرعه وأذنابه ومٌلشٌاته اإلرهابٌة التً تنفذ مخططاته  التوسعٌة 

اإلجرامٌة وٌدٌن وٌستنكر وٌشجب هذه العملٌة اإلجرامٌة اإلرهابٌة وكل العملٌات التخرٌبٌة  م،فً المنطقة والعال

اإلرهابٌة التً تعرضت لها كل دول المنطقة والعالم بسبب هذا النظام اإلجرامً فً طهران ألن هذه العملٌات 

التخرٌبٌة اإلرهابٌة التً طالت المنشآت النفطٌة فً المنطقة الشرقٌة للمملكة العربٌة السعودٌة فً محافظة بقٌق 

رار اإلقلٌمً والعالمً  وإمدادات الطاقة العالمٌة ومصالح وهجرة خرٌص تشكل تهدٌدا خطٌرا لألمن واالستق

 المجتمع الدولً، وبصدد ذلك ٌرى جٌشكم جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة:

أن الدور التخرٌبً اإلجرامً اإلرهابً الذي ٌمارسه النظام التوسعً اإلٌرانً فً المنطقة والعالم ما كان  .2

العراق لوكالئه وأذنابه فؤصبحت السلطة والمال فً بغداد بٌد لٌتم وٌستفحل أمره لوال تسلٌم الحكم فً 

 الملٌشٌات الطائفٌة العنصرٌة الموالٌة لماللً طهران.

أن حكومة بغداد ومٌلشٌاتها الطائفٌة الموالٌة لماللً طهران فً العراق هً التً قامت بالهجمات  .1

 من ماللً طهران. اإلجرامٌة اإلرهابٌة على منشآت النفط السعودٌة وبؤوامر مباشرة

أن هذا الدور التخرٌبً للنظام اإلٌرانً اإلرهابً فً المنطقة سٌستمر مادامت السلطة فً بغداد بٌد أذنابه  .3

ووكالئه وعمالئه، لذلك ندعو كافة الدول العربٌة واإلسالمٌة والمجتمع الدولً إلى اتخاذ موقف حازم 

لتوسعً اإلٌرانً الطائفً العنصري وقلعهم من وصارم ورادع وقوي وعاجل ضد وكالء واتباع النظام ا

 .جذورهم من بغداد فال استقرار فً هذه المنطقة والعالم إال بالقضاء علٌهم

   .منقلب ٌنقلبون أيوسٌعلم الذٌن ظلموا  ،من عند هللا إالالنصر  وما
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