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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
انفروا خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل (( 

 ))اهللا ذلكم خير لكم ان آنتم تعلمون 
 صدق اهللا العلي العظيم                             

 بيان أعالن اسماء اعضاء قيادة الحرآة
 اشقائنا العرب والمسلمون في آل مكان

 ي المجاهد لنيل استقاللهابناء شعبنا األحواز
 حكومات الدول العربية 

 حكومات الدول الصديقة 
 المنظمات والهيئات واألحزاب العربية والدولية
  منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق االنسان

 وثورات شعبنا العربي في األحواز مستمرة الستعادة حقنا المشروع          1925منذ عام   
الم سيما       لنيل استقاللنا التام آما آنا       ة دول الع دولة عربية ذات سيادة تعرف بها آاف

ة               ات طيب اشقائنا الدول العربية أو الدول العالمية التي المارتنا معها معاهدات وعالق
. 

ت         ث لعب رول حي بب البت ي بس تالل االيران ت االح ون تح ا أن تك در دولتن ان ق د آ ق
 الشيوعية ، وذلك بمدها     المصالح الدولية وقتها لتقوية ايران للتصدي لثورة روسيا       

اني       تعمرات البريط ر المس ن وزي دما اعل ك عن رول وذل ة البت عبنا خاص رات ش بخي
ليس لدينا اصدقاء دائمون وال أعداء دائمون صداقتنا وأعدائنا            ( تشرشل تصريحه   

راء العرب ،      ) حيث تقتضي مصالحنا    ازات والتعهدات ألم ة االمتي ثم الغى بعدها آاف
 .ربية ومنها امارتنا الع

م واالستبداد والعنصرية وسلب        واع الظل ذ عام االحتالل وشعبنا يعيش ابشع ان من
ى جرائم                      ود مضت عل ع صامتا طوال عق خيراته وثرواته ، ومع األسف بقى الجمي
وي أو من تسمي                 م البهل د الحك ى عه ان عل الفرس التي ترتكب بحق شعبنا سواء آ

 .نفسها الجمهورية االسالمية االيرانية 
ا          وع ا فوق أرضه متمتع لى هذا األساس وايمانا منا بحق شعبنا أن يعيش حرا آريم

يج   بخيرات بلدنا    ، بدال من تشرد األلوف من ابناء شعبنا اللتقاط رزقهم في دول الخل
ة عيشه ، وال شك أن                     العربي والعالم أجمع بعد مالحقة الفرس لشعبنا حتى في لقم

ال     اشقائنا دول الخليج العربي على علم ب       ذلك ، لذا نعلن باسم الحرآة بدأ الجهاد بالم
ريم          ا وارضنا وشعبنا            .. والنفس آما جاء بالنص القرآني الك اد من أجل آرامتن جه

اد المسلح                 ن الجه ا ونعل وصون آرامة نسائنا ، وبناء مستقبل زاهر لشبابنا وأطفالن
ل ا              ى آ ة  في العمق االيراني واصطياد الفرس وضرب مصالحهم ، والقضاء عل لخون

الذين يتعاملون مع العدو الفارسي ، وقد استثنينا في بيان سابق سفارات دول العالم              
م               ة األم ة لمنظم ات التابع ة والهيئ ورعاياها والمنظمات االنسانية والشرآات األجنبي



 حركة الشهيد فهد عبداهللا األحوازي

Mail -Ecom.@yahoo1974sfam  2  البريد األلكتروني

ة    المتحدة ووسائل االعال    ا أن تكون             م العالمي ل نرجو منه ا بشأننا ب التي ال دخل له
ا  ا لن ي  عون الم االيران تثني االع د      ...  ، ونس لح ض ادي المس ا الجه دأ عملن ن ب نعل

ذ                       ل من د باشرنا بالفع الفرس الغاصبين وضرب مصالحهم في العمق االيراني ، وق
ا  سنوات ، لكن التعتيم االعالمي ، وعدم االآتراث بحقوق الشعوب المهضومة               جعلن

  تعالى وعلى النحو التالي ن اهللانفصح عن قيادتنا حتى تحرير ارضنا من الفرس باذ
  حسن فهد عبداهللا األحوازي                                             األمين العام         
  بثينه مجيد الزرآاني                                             نائب األمين العام   
   حسين محمد الكعبي                                             أمين السر          

  عبدالناصر جبار الساعدي                          )التعبئة الجماهيرية ( عضو قيادة 
  سيد جمال الحسيني                            )العالقات الخارجية ( عضو قيادة 
  جمال الطرفي علية                             ) الثقافة واالعالم ( عضو قيادة 
  ليث عبد علي الباوي                             )التنسيق الداخلي ( عضو قيادة 
  ستار الخزرجي                               نصره)الشؤون المالية ( عضو قيادة 
  حاتم باقر عون الموسوي                           )الجناح العسكري ( عضو قيادة 
  خالد عبدالناصر الكناني                                )شؤون األمن  ( عضو قيادة

  أيوب أحمد الساري                    ) شؤون مالحقة الخونة ( عضو قيادة 
  جاسم عبدالرحمن الحيدري                              )الناطق الرسمي ( عضو قيادة 
 حسين مرتضى النيسي ) وميات غير الفارسية تنسيق العالقات مع الق( عضو قيادة 
 جبر آاظم حميدي                                    ) الطلبة والشباب ( عضو قيادة 
 عاصي عدنان التميمي        ) الروابط العشائرية العربية األحوازية ( عضو قيادة 

 عاشت األحواز حرة عربية
 الخلود وجنات عدن لشهداء األحواز

   جهاد حتى النصر والتحريروانه
  وما النصر اال من عند اهللا

 آتب في األحواز المحتلة                                                             
  2004 / 5 / 9في                                                                

 


