
مرة أخرى يحشد احللف االميركي االطلسي الصهيوني الفافسي في  
الصاوي تعبئته ومؤمتراته املصحوبة بسلقصف اجلوي لفلفافواطف ف  
اآلم   في العراق بدعسوى ) مكسفحة األيهسب( وقد حدث ذلف  بفعفد 
إنبثسق ثوية حترير املدن واحملسفظست العراقية ني وى وصالح الدين واألنبفسي 
وأجزاء وا عة من التأميم وديسلى وشاسل بسبل ومحيط بغداد الفتفي 
أصبح حتريرهس قسب قو   أو أدنى ممس قرع نسقوس اخلطر لقوى احلفلفف 
الشرير فصعدت من هجاتهس اجلديدة التي متثل أنتفهفسكفسا صفسيخفسا 
لسيسدة العراق والسعي احملاوم إلحتالله من جديد عبر صيغ اخملسدعفة 
وامل سوية املتلاعة بأغطية ) مكسفحة األيهسب( والدفسع عن ) حفقفوق 
االنسسن( ومس الى ذل  من فبركست زائاة ... ذل  أن احلشد االمفيفركفي 
االطلسي الصهيوني الاسي ي الصاوي اجلديد يروم إجفهفسث ثفوية 
التحرير وضرب املقسومة باصسئلهس الوط ية والقومية واأل فالمفيفة 

 كسفة.
بيد أن مجسهدي البعث واملقسومة البس لة الذين يعون األبعسد اخلطيرة  

واملرامي الشريرة للحشد األحتاللي اجلديد يعلفافون بفطفسقفستفهفم 
اجلهسدية العسلية على تأم  مستلزمست تصسعد ثوية التحرير الكايلة 
بدحر احلشد األحتاللي اجلديد وأفشسل اهدافه األجراميفة اخلفطفيفرة 
واملضي على طريق حتقيق أهداف ثوية التحرير الفظفسففرة وحتفقفيفق 
إ تقالل العراق التسم واملضي قُدمسا في طريق الف فهفوث والفتفقفدم 

 واألزدهسي.



 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 الرفيق اجملاهد االمني العام للحزب والقائد االعلى للجهاد والتحرير واخلالص الوطني احملترم 

 حتية الرفقة واحملبة اخلالصة
الكرخ وأمناء سر الفروع وأعضاء الفروع والشعب والفرق احلزبية أعضاء احلزب ومؤيديه وجممماهميمرح بم حمر  -يتقدم الرفاق مسؤول تنظيمات بغداد

يكم باخليمر وعلالتهاني وأطيب التبريكا وأخلص االمنيات مبناسبة عيد األضحى املُبارك أعادح اهلل على أبناء شعبنا الصابر وأمتنا العربية واملسلمني 
قكمم رفيوالتوفيق والبركة مواصلني بعون اجلليل جل جالله قيادتكم ملسيرة اجلهاد والتحرير الظافرة ُمستلهمني معاني الذكرى الثامنة ألستشهاد 

 وأخيكم شهيد احلج األكبر الرفيق القائد صدام حسني رحمه اهلل في ت جيج مسيرة ثورة التحرير املظفرة .
 واهلل ناصر اجملاهدين املؤمنني 

 الرفيق
 الكرخ  -مسؤول وأعضاء تنظيمات بغداد 

 هجرية 5231اوائل ذي احلجة 
 ميالدية 3152اوائل تشرين االول 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 الرفيق اجملاهد االمني العام للحزب والقائد االعلى للجهاد والتحرير واخلالص الوطني احملترم 

 
 حتية الوالء واحملبة الدائمة

يتقدم الرفاق مسؤول واعضاء مكتب العالقات الداخلية في احلزب الى مقامكم اجلهادي العالي بأحر التهاني وأطيبب البتبببريبكبات  
ق واالماني مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك راجني املولى القدير أن يعيده عليكم وعلينا وشعبنا يرفل بالنصر املُبني وسائراً على طري

 النهوض والتقدم والرفعة وشعبنا وأمتنا 
 

 الرفاق 
 مسؤول واعضاء مكتب العالقات الداخلية

 هجرية 5231اوائل ذي احلجة 
 ميالدية 3152اوائل تشرين االول 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 الرفيق اجملاهد االمني العام للحزب والقائد االعلى للجهاد والتحرير واخلالص الوطني احملترم 

 
 حتية  الرفقة واحملبة اخلالصة

الرصافة  واعضاء الشعب والفرق وأألعضاء واألنصار واملؤيدون وجماهير  شعبنا بأحر التتتهتانتي    –يتقدم الرفاق مسؤول وأعضاء تنظيمات بغداد  
ق  وأطيب التبريكات  وأخلص االمنيات  مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك ُمستلهمني  الذكرى الثامنة الستشهاد  شهيد احلج األكبر   الترفتيت

افتيتة العالقائد صدام حسني  رحمه اهلل في تأجيج  مسيرة ثورة التحرير الظافرة أعاده اهلل عليكم وعلينا وشعبنا وأمتنا وأنتم ترفلون  بالصحة و
 وتواصلون قيادة  مسيرتنا اجلهادية  املُباركة  وحتى الظفر احلاسم.

 الرفيق 
 الرصافة -مسؤول وأعضاء تنظيمات بغداد

 هجرية 5231اوائل ذي احلجة 
 ميالدية 3152اوائل تشرين االول 



 

 

البعث الذي إنبثق ووُلد من صميم معاناة االمة والشعب لواقع األستعمار والتجزئة واالستتغالل والتخلف وآمن بأهدأدا أ  

بالنقيض الثوري لهذا الواقع املرير أدداف الوحدة واحلرية واألشتراكية خالص األمة وضمانة آمالها وطموحاتها املشروعة  ي 

 التحرر واألستقالل والتقدم األجتماعي واحلضاري .

 

ومن دنا خاَض البعث نضال  الوطني والقومي على أمتداد األرض العربية ُمجسداً لفكره القومي األشتراكي الذي حارب بال 

دوادة األستعمار واألنظمة املُتسلطة والديكتاتورية مثلما حارب األستغالل االجتماعي والتسلط الأطأبأقأي والأفأ أوي 

والطائفي وجميع النزعات املتخلفة  كان حزباً ُموِحداً للشعب العربي  ي أقطار االمة كلها وعلى صعيد كل قطر عأربأي 

على النقيض من األحزاب الطائفية والعرقية وحتى القطرية املنكف ة واملنعزلة عن محيطها القومي العربي لذلأ  كأان 

البعث اجلزء الفاعل والواعي من الشعب واملُعبر عن األمة وآمالها بصميمية وتوحد كبيرين وكان عامالً ُموِحداً لألمة بفكأره 

القومي وُموِحداً للشعب  ي كل قطر عبر  كره الوطني والقومي واألنساني  كان على الدوام متصدياً للنزعات الطائفيأة 

وقاوم  3691آذار  ي سوريا عام  8شباط  ي العراق و  8والعرقية املقيتة وقد تصدى لألنظمة العميلة والرجعية و جر ثورتي 

 ي العراق وواصل نضال  الوطني والقومي حتى تفجير ثورة السأابأع  3691ردة الثامن عشر من تشرين الثاني السوداء عام 

التي تصدت أول ما تصدت لتصفية شبكات التجسس الصهيونية وأطالق سراح املعتقلني  3698الثالثني من متوز عام  -عشر

آذار واحلل السلمي الدميقراطي للأقأضأيأة  33السياسيني وحققت االصالح الزراعي اجلذري والثورة الزراعية  ي الريف وبيان 

ومسيأرة الأتأنأمأيأة  3691الكردية واحلكم الذاتي ألبناء شعبنا الكردي وقرا تهميم النفط اخلالد  ي االول من حزيران عام 

العمالقة والبناء االشتراكي بضرورات وطنية وأ ق قومي مفتوح مما حدا مبعسكر أعداء العراق واالمة ألستهداف ثورة البعث 

والشعب بالعدوان االيراني الغاشم الذي دحره مقاتلو جيشنا الباسل وابناء شعبنا العظيم ُمحققني نصر العأراق واألمأة 

 .. مبا أقض مضاجع معسكر األعداء الذين شنوا 3688التاريخي  ي الثامن من آب عام 
 



املصحوب بحصار الثالثة عشر عاماُ التي أفضت  الت   1991عدواناتهم الغاشمة املتتالية العدوان الثالثيني الغاشم عام  

والسعي احملموم ألستهداف وحدة  3002عدوان احللف االميركي األطلسي الصهيوني الفارسي الصفوي وإحتالل العراق عام 

العراق  أرضاً وشعباً وتاريخاً وحضارة فتصدى البعث ومجاهدوه ومجاهدو املقاومة البواسل لهذا األستتتهتداف الشتريتر  

 مبجابهة جهادية حازمة عز نظيرها في جتارب املقاومة والتحرير في العالم أجمع.... 

 

ومتكن البعث ومجاهدوه من التصدي ألقذر مقصلة وخرج البعث ظافراً بتوحيده للشعب وفصائل مقاومته اجملاهدة ُمقدماً 

ألف شهيد بعثي ... وأكثر من مليوني بعثي من عوائلهم وأقاربهم وجماهيرهم وأبناء الشتعتب التعتراقتي  160أكثر من 

 اجملاهدين .

 

ولقد ساهم العمالء من منفذي مخطط أستهداف العراق وتقسيمه وتفتيته بذبح أبناء شعبنا فتلطخ  أيديهم القتذرة 

بدمائه الزكية وليس مناضلي البعث كما يدعي هؤالء العمالء االراذل وفي مقدمتهم حزب الدعوة العميل اجملرم وجتالوزتته 

الساقطني ُمجتمعياً وأخالقياً فنهبوا ثروة العراق النفطية وأموال شعبه وأغرقوه ال  جانب بحر الدماء ببحر من التفتستاد 

فتصدى لهم البعث بفكره الوطني والقومي واالشتراكي النير وعقيدته األنبعاثية السامية ورسالته االنسانيتة ااتالتدة 

الرسالة العربية االسالمية املتجددة ادمة االنسانية جمعاء .... فكان البعث بحق ُمِوِحد  الشعب وحامي أبنائه مستنتيتراً 

بعقيدته البعثية النيرة وبجهاد قيادته يتقدمهم الرفيق اجملاهد عزة إبراهيم األمني العام للحزب والقائد األعل  لتلتجتهتاد 

والتحرير وااالص الوطني .... وبجهاد كوادره املتقدمة  املضحية الباسلة وأعضائه البواسل  وقواعده الشجاعة  اجلستورة 

ُمتوحداً بأبناء الشعب الغيارى وُموِحداً وُمبصراً لهم  مبا يحاك لهم من مؤامرات التفتي  والتقسيم التي تصدت لها ثتورة 

التحرير الظافرة املاضية بحزم كبير وزخِم عارم واردة ُصلبة فوالذية صوب حتقيق أهدافها السامية وبلوغ ضفتاف التنتصتر 

 احلاسم والظفر املُبني .



في االهتمام بقطاع الطلبه والشباب بطريقه حتمل  7691متوز عام  03-71تعامل حزبنا اجملاهد حزب البعث العربي االشتراكي بعد ثورة 
في ابعادها التجديد واالبداع والنجاح باعتبار ان حزبنا هو حزب الشباب مثلما هو حزب كل الشعب والن هذا القققطقاع هقو اكقثقر 
القطاعات اهميه من حيث العدد وقوة التاثير وضمان مستقبل العراق واالمه العربيه اجمليده لذلك رفع شعار نكسب الشباب لنضمن 
املستقبل ... ومن هذا املنطلق تاسس االحتاد العام لشباب العراق وهو املنظمه الثانيه التي تنظم نشاطات وفعاليات هذا القطاع بعد 

وافتتح املؤمتر التاسيسي االول في قاعة اجلامعه املستنصريه انقذا   7611االحتاد الوطني لطلبة العراق في االول من تشرين االول عام 
وانبشقت عن املؤمتر قيادة فيها كوادر شبابيه وتربويه من اصحاب الشهادات والتجربه من بعثيني ومستقلني بعدها شقكقلقت جلقان 

 االحتاد االخرى في بغداد واحملافظات وتتكون تشكيالت االحتاد من جلان وهيئات يجري اختيارها باالنتخاب املباشر وهي :
 
 جلان الطالئع وتتعامل مع طالب الدراسه االبتدائيه ومن بعمرهم  -7
 جلان الفتوه وتتعامل مع طالب الدراسه املتوسطه ومن بعمرهم - 1
 سنه  03جلان الشباب وتتعامل مع طالب الدراسه االعداديه والكليات ولغاية  - 0
فروع االحتاد في بغداد واحملافظات مبعدل فرع في كل محافظه باستثناء بغداد ففيها فرعني االول في الرصافه واالخر فقي القكقر   -  0

 ويضم مسئوولي االنشطه اخملتلفه 
 املكتب التنفيذي ويظم عدد من االعضاء مسؤولي االنشطه  - 5
اجمللس املركزي ويتشكل بانتخاب مباشر من الهيئه العامه من رؤساء الفروع + اعضاء املكتب التنفيذي + عدد من التربقويقني مقن    -9

 اصحاب االختصاص وهوه اعلى هيئه قياده حيث يتولى رسم واقرار خطت االحتاد وسياسته الداخليه واخلارجيه ونشاطاته اخملتلفه 
وفي بداية عمل التحاد طبقت جتربة هذه التشكيالت على اوالد البعثيني واصدقائهم وتركت الباب مفتوحا ملن يرغب باالنتمقاء لقهقا 

 بدون مقابل وبعد جناح التجربه اصحب عدد املستقلني اكثر من البقيه
 

واعدت قيادة االحتاد باشراف ومتابعة مكتب الطلبه والشباب حلزبنا املناضل برامج ثقافيه وعلميه ورياضيه وعسكريه لعمقوم هقذه 
التشكيالت ونفذت االف النشاطات والفعاليات التي تسهم في اعداد الشباب وتهيئتهم لقيادة مفاصل املؤسسات والوزارات اضافقة 

 الى ان نشاطاتهم كانت تسهم في خدمة وطنهم ومن هذه املمارسات .
 
 حمالت التبرع بالدم وتشكيل مجاميع الدفاع املدني واالسعافات االوليه وحمالت اخلتان اجلماعيه  -7
حمالت جمع الورق والزجاج في زمن احلصار اجلائر على شعبنا وقطرنا املناضل واجملاميع السانده جليشنا الباسل في معركة قادسية  -1

 العرب الثانيه 
 حمالت العمل الشعبي االخرى جلني القطن والبطاطا وغيرها من بناء مجمعات سكنيه وقرى منوذجيه  -0
 حمالت تنظيف املناطق السكنيه وتسوية الطرق وتعبيدها  -0
 حمالت زراعة االف الشتالت في بعض املناطق  -5
 تعليم السباحه والتدريب العسكري البسيط حول االسلحه الشخصيه وركوب اخليل واملبارزه -9



تنظيم معارض لعرض نتاجات اعفاء هذه املنظمات واللجان وتوفرت اعداد كبيره من مراكز الشباب ومراكز االنشطه واملسابح لتنفيذذ 
هذه الفعاليات سواء في بغداد واحملافظات وبرز ابطال ومتميزين في مختلف اجملاالت واالنشطه ورفع االحتاد شعارات دائما فذي دذدمذ  

 الوطن والتفوق العلمي في ددم  الوطن .
 

حتي  تقدير واعتزاز لكل من ساهم في جناح هذه التجربه البعثيه الرائده التي تؤكد عمق عالق  حزبنا الوطيده بجماهير شعبنا وداص  
قطاع الطلبه والشباب وميكن ان نالحظ ان العديد من شبابنا يقاتلون الى جانب فصائل املقاومه والفصائل اجلهاديه االدرى لذتذيذريذر 

 العراق في ثورة الشعب الباسله لطرد عمالء امريكا وايران من ارضنا املقدسه 

 الــــراصـــــد اإلخبـــــــاري

 قوات التيالف االمريكي الصفوي تقصف مواقع عائده لليكوم  العميل  بطريق اخلطأ  - 1
قصفت طائرات التيالف االمريكي الصفوي مواقع تابع  للمليشيات الصفوي  اجملرم  املتجيفل  مع قوات اجليش الطائفذي 
في منطق  العوج  عن طريق اخلطأ وقد اوقعت دسائر بشري  كبيرة في صفوفها االمر الذي يؤكد على فوضوي  عمل تذلذ  

 القوات وتخبطها عند تنفيذ غاراتها على االهداف املعارض  لوجودها وبني عمالئها .
 
 حكوم  العبادي مازالت تعاني من استيزار وزراء للدادلي  والدفاع  -2

يظهر ان حكوم  العبادي ستيذو حذو سابقتها حكوم  املالكي املهزوم  فليد هذه الليظ  لم يستطع العذبذادي عذلذى 
تعيني وزيري للدادلي  والدفاع لعدم توافق الكتل املشارك  في العملي  السياسي  اخلائب  على اسميهما .... فكل من تذلذ  
الكتل ترغب بفرض مايناسب سياستها االمر الذي جعل املراقبني ان يتكهنوا بان االمر سوف لن تتم تسويته بوقت قصير مذا 

 سيؤدي الى تفاقم الصراعات بني اركان العملي  السياسي  املتهاوي  .
 
 املدن الثائرة مازالت حتت القصف الوحشي لقوات احلكوم  ومليشياتها  -3

على الرغم من اعالن حيدر العبادي رئيس احلكوم  العميل  بانه وجه بايقاف قصف املدن في احملافظات املنتفض  الى ان اعالنه 
ماهو اال كذبه لذر الرماد في العيون وليوحي بان حكومته ستكون لها مواقف مختلف  عن سابقتها وقد كشف ذل  املوقف 
اخملزي ماتعرضت له ومازالت مدن الفلوج  والگرم  وبيجي وتكريت واملوصل وغيرها الى قصف متواصل بالبراميل املتذفذجذرة 
وراجمات الصواريخ واملدفعي  مما اوقع دسائر بشري  فادح  وكذل  في ممتلكات املواطنني مما عمق لديهم الكره والغضب على 

 كل الساس  احلكوميني ومليشياتهم اجملرم  .



لم يكتِف احملتلون االميركان االوغاد وحلفائهم الصهاينة الفرس الصفويون وعمالئهم االذالء بأحتالل العراق وتدمير بناه التتتيتتتيتة 
واألقتصادية وحل دولته وجيشه الباسل وقمع وإبادة ابناء شعبنا الصابر وسرقة ثروته النفطية وأموال شعبه وسومه سوء التعتبا  
فعادوا بيشدهم الدولي اجلديد بصيغة استعمارية إحتاللية إلتفافية جديدة حتت الغطاء املهترئ املمزق البي يسمونه ) متيتاربتة 
االرها  ( وهم االرهابيون احلقيقيون والقتلة اجملرمون البين ولغوا بدماء املاليني من العراقيني والتي على ما يبدو لتم تشتِف غتلتيتل 
حقدهم الدفني على العراق واالمة فراحوا يتمادون في غيهم عبر حشدهم االجرامي اجلديد البي يستهدفون به إجهاض ثورة التيريتر 
املُباركة واستهداف املقاومة العراقية الباسلة بفصائلها الوطنية والقومية واالسالمية كافة كما يستهدفون افتعال األقتتتال بتني 
فصائل املقاومة مثلما يستهدفون حز  البعث العربي االشتراكي ودوره الريادي الفاعل في مسيرة اجلهاد لتيرير العراق وإعتالء رايتة 

 كفاحه الوطني والقومي واالنساني ...
 

بيد أن ارادة شعبنا اجملاهد اجلبار سيجهض حشدهم الشرير الباغي ومراميه الشريرة وستنتصر إرادة الشعب اجلبارة بتوحيد صفوفته 
 ورده احلازم على كيد األشرار . 

 
 والنصر أبداً حليف اجملاهدين املؤمنني

ان متر أول ايام عيد االضيى املُبارك البكرى الثامنة ألستشهاد شهيداحلج األكبر الرفيق القائد صدام حسني البي أُعدمه احملتتتلتون االمتيتركت 
ني ادتتوعمالئهم الفرس الصفويون والبي واجههم بشجاعته النادرة التي ارعبت اجلالدين العمالء راكالً املشنقة برجليه الشريفتني ناطقاً بالشه

 وهاتفاً بصوت جهوري عاش العراق وعاشت فلسطني حرة عربية..... 
 

وستبقى معاني استشهادة خالدة في ضمير العراقيني الشرفاء فقد أغتاله احملتلون االميركان وحلفائهم الصهايتنتة والتفترس الصتفتويتون 
وعمالئهم االخساء ولقد أججت عملية أغتياله غضب أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية وظل أبناء شعبنا واحرار العر  واملسلمني وشترفتاء 
العالم يستبكرون كل عام معاني استشهاد الرفيق القائد صدام حسني رحمه اهلل صبيية أول ايام عيد األضتيتى قتبتل ثتمتانتيتة أعتوام 
ويستلهمونها في كفاحهم الدامي ومسيرتهم اجلهادية مسيرة ورة التيرير الظافرة مؤكدين أن دماء الشهيتد صتدام حستني رحتمته اهلل 

طتن وشهداء مجاهدي البعث واملقاومة مبئات االالف لن تبهب هدراً وستوررق شجرة التيرير واحلرية واالستقالل والسيادة والنهوض في العراق و
 . الشهداء واملضيني الباذلني السائر نيو ذرى النصر والسؤؤد والرفعة



                                                                          

(إجتمع  العميل املالكي  بعد سقوطه  املدوي  بفعل  ثورة التحرير   املتصاعدة  بشلة من بطانته الفاسدة  كاطع الركابي  املُسمى 1
) أبو مجاهد( وصهره أبي رحاب  ومدير مكتبه السابق  علي محسن   العالق وسامي  األعرجي متعهد جمع االموال   املسروقة بأسم   
األستثمار الزائف  وقرروا  السطو  على الكثير  من أموال  العراق مبليارات الدوالرات  من البنك املركزي  عبر علي ممحمسمن  المعمالق 

( وزيمر يد واالموال املبتنزة  من املوازنات  املالية  التي ال يٌعرف عنها أحد شيئا   بفعل إنعدام  احلسابات اخلتامية  وبإشراف)  الوزير العت
حقوق االنسان السابق ووزير العمل والشؤون االجتماعية احلالي  وزير املالية وكالة محمد شياع   السوداني  صاحب احلصة املعلموممة  
 من صفقات املالكي  على الصعيدين  املالي واألجتماعي  واللبيب من األشارة يفه   ... وقد بلغت  اقيام االموال  املهربة  في األسابيع

مليون دوالر    في حقائب أحمد نوري املالكي  عبر مطار  بغداد الدولي  لُتودع في  البنوك األجنبية  وقمد   055القليلة  املاضية  مليار و
نت أبلغ  نوري املالكي قيادة حزب الدعوة    املتبقية معه  بعد إنشقاق  احلزب األخير   ...) ليذهب العبادي  وجماعته الى اجلحي  لقد أم

 لك   كافة املصاريف  و) اخلرجية  الزينة(   ... التخافون (  
 

 ولكن يد الشعب الضاربة والطويلة  ستالحق السراق لتقطع  منه  كل بنان.
 
( أخضع  املفتشون في مطار  بغداد  حقيبتي ياسني مجيد  وعلي املوسوي  املستشار االعالمي السابق للمالكي للتفتيش فوجمودو 2

مليون دوالر  ... ودارت مشادة  كالمية  صارخة  بينه   وبني املفتشني  ... ترك ياسني مجيد  املمفمتمش وأتصمل   055بداخل كل منها 
  ائمببهاتفه النقال  بسيده نائب  رئيس  اجلمهورية اجلديد نوري   املالكي  وبعد دقائق  أنهالت  املكاملات  على املطار   فأُفرج  عن احلمقم

وسافر  األثنان  بعد التهديدات  بفضح تهريبات  أوالد أقطاب اجلناح اآلخر من حزب الدعوة العميل  وهكذا صارت  اموال العراق  نهمبما  
 جملرمي  حزب الدعوة  العمالء وأوالده   .

 ولكنه حساب الشعب  العادل آت بيد أنه عسير...
 
( ما يسمونه ) مزاد العملة(  هو من قنوات السرقة واالبتزاو  اجلديدة  فقد  قدم سياسيون  ه  من حزب   الدعوة   العميل  ومن يدور 3

في فلكه من وزراء ونواب وغيره  من بينه  هيث  اجلبوري  وحنان الفتالوي  ومرمي الريس  كشف عن ذلك محافظ المبمنمك املمركمزي 
السابق  عبد الباسط تركي  سعيد  عبر نص الرسالة التي بعثها  الى ) رئيس الوزراء(  والتي يفضح  فيها اللعبة  اجلديدة  عبر تأكيده  
في الرسالة  على ما نصه  ) أن املصالح الشخصية   لبعض  املتالعبني من  املصارف اخلاصة  وأعوانه   هي احلاكممة واملمتمداخملمة  

 واملتدخلة قرارات  البنك  مشيرا   الى أن أحد السياسني  قدم مقترحات حملافظ البنك املركزي   السابق لتعديل
 



 التعليمات اخلاصة مبزاد العملة .. 
 

وهكذا يتضح ألبناء شعبنا التدخل الفاضح جلالوزة احلكومة العميلة في التدخل لتعديل التعليميات اخلاصة مبزاد العملة لكي يبتزوا 
مبرور الزمن مئات املاليني من الدوالرات من أموال الشعب العراقي سنوياً ومن يهدر أموال الشعب العراقي فأن الشعب العراقي لن يهدر 

 حقه في احملاسبة وإرجاع حقوق الشعب..
 ولن يضيع حق وراءه ُمطالب.

 
 ( طلَب اجملرم امليليشياوي هادي عامري االيراني الهوى قلباً وقالباً جلرائم التي ال تعد وال حتصى فقد كان يدرب العمالء علللى احللدود4

ليقاتلوا اجليش العراقي املُدافع عن حدود العراق بوجه عدوان الطغمة اخلمينية الفارسية الصفوية املارقة وقتل الكثير من مقلاتلللي 
اجليش العراقي من أبناء العراق كله وخصوصاُ من أبناء الفرات األوسط واجلنوب كما دخل العراق بعد األحتالل في ظل دبابلات احمللتلل 
األميركي وباشر جالوزة عصابة ) بدر( األجرامية بقتل ضباط وطياري وضباط صف اجليش العراقي إنتقاماً لدورهم البطولي في الدفاع 

 عن العراق ودحر العدوان االيراني الفارسي الصفوي الغاشم ....
 

ولقد وصف برمير الذي أسموه احلاكم املدني للعراق أبان االحتالل هادي عامري هذا ب) سفاح بغداد( إعترافاً وعن دراية تامة وملعلرفلة 
 تفصيلية مبا سفحه هذا اجلالد القزم املعتوه من دماء العراقيني االبرياء ..

 
واليوم يطالب هذا السفاح هادي عامري الذي لم تكفه سرقاته الشهيرة من وزارة النقل عبر الرشى والعموالت والسماسرة واألختلام 

ء املزورة لتمرير ) األغذية الفاسدة( من قبل موظفي هادي عامري النافذين في ميناء البصرة فقد أفاد أحد املوظفني في امليناء أن امليلنلا
شهد تهريب ) كانتيرات خاصة باالعضاء التناسلية الصناعية من دول غربية التي وصلت الى امليناء عن طريق السماوة( فضلالً علن 

ألف دوالر اميلركلي  05األختام املُزورة ومت متريرها بأساليب ملتوية وهي األعلى أجراً في عمليات الرشى ال مير متريرها اال )بخمس شدات ( 
حيث لم تخضع للتفتيش وتأخذ طريقها في االسواق العراقية واحملال ذات العالقة واضاف اُملُتص املطلع أن هناك مجموعات تلابلعلة 

 فاقألحزاب سياسية نافذة هي التي تعمل في االختام املُزورة وتقوم بتمرير مبالغ مالية كبيرة جداً وقد مت مترير مواد غذائية فاسدة باالت
مع مجموعات الفساد التابعة لألحزاب السياسية املُتسلطة .. هذا وأورد املوظف املذكور عينات من موظني وموظفات يتلقون عموالت 

دوالر لتوقيع بعض املعامالت االعتيادية وتتجمع عليهم طوابير املراجعني ومنهم موظفة أبتزت أمواالً كثيرة ولها  055و 055-055مببالغ 
 مطعم كبير أفتتحته من جراء هذا االبتزاز وال توقع معامالت املواطنني إال في املطعم وليس في الدائرة ...

 
 هذا غيض من فيض ممارسات سرقات اموال الشعب في وضح النهار ...

 ولكن عيون الشعب مفتوحة على سعتها 
 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبِ ينقلبون..



وماا اافا   7491منذ البواكير التبشيرية االولى والى حني االعالن الرسمي عن تاسيس حزبنا املناضل حزب الرسالة اخلالدة في السابع من نيسان من عام 
الى قيمهاا  ياةذلك من تضحيات كبيرة ، لم تنفك املؤامرات تترى وتتصاعد وتأخذ اشكاالً متعددة تهدف الى حتجيم دواه الكبير في نهوض االمة واعادة احل

لى طري  ل عالسامية لتأخذ استحقاقاتها في صنع احلضااة ، غير انه ، اي احلزب ، كان يخرج بعد كل مواجهة اكثر صالبة وقداة على مواصلة طري  النضا
وص او لاناكاحتقي  اهداف امتنا في الوحدة واحلرية واالشتراكية ومتيز عن غيره من احلركات السياسية باملطاولة والتكيف مع ظروف املواجهة مان دون ا

ي عارباالتراجع عن ثوابته الرئيسة واستثمااكل ذلك من اجل حتقي  مثابات لالجهاز على اعداء االمة .. وهكذا وباختصاا شديد متكن حازب الاباعا  الا
..  نهااالشتراكي من استالم السلطة في قطرين سوايا والعراق ومن اتساع حجم قاعدته الشعبية في االقطاا العربية االخرى وبحسب ظروف كل واحد م

وز اجمليدة متكنت مت وبرغم ان التأمر على جتربته في سوايا اتخذ شكالً اخر عندما حمل املرتدون على شرعيته اسمه ، فان جتربة ثواة السابع عشر الثالثني من
سلسلة مان عد وبفترة وجيزة وقياسية من اعادة حتقي  الكثير من املنجزات وعلى مختلف الصعد ما اعاد االمل ملاليني العرب بامكانية النهوض والتقدم ب

ي ة فاالهزائم واخليبات التي مربهه وطننا الكبير .. ومن دون استعراض ما حققه احلزب من مكاسب قومية ووطنية معروفة من خالل قاعدته التاقادمايا
احلزب مباا لى العراق ، ميكن ان نداك حقيقة االسباب التي دفعت كل اعداء االمة وقوى الشر من امبرياليني وصهاينة وصفويني لتوحيد جهودهم لال جهاز ع

وما تبعه مان  راقميثله من عنوان كبير لرسالة االمة العربية االنسانية .. فتعددت صفحات التأمر وتنوعت وكان ذاوتها في االحتالل االميركي وحلفائه للع
 صفحات سود سعت للقضاء على حزبنا املناضل حزب البع  العربي االشتراكي واستخدمت في ذلك مختلف الوسائل الفكرية والسياسية واالقتصادية

ميااً الاياه  نظيواالجتماعية وما ااف  ذلك من عمليات تصفية وحشية ملناضلي احلزب بل حتى للمؤمنني او القريبني من مبادئه مبا فيهم من غير املنتمني ت
خذ هذه ات واستغالل ما كنة االعالم ووسائل التواصل االجتماعي لتحقي  مخططهم االجرامي هذا.. ما نريد ان نصل اليه هناهو ان حجم الهجمة والتأمر

ون الاتاطايار مان ن داملرة شكالً اخر يريد انهاء وجود احلزب فكراً وعقيدة وتاايخ ولم يكتف باحتالل العراق واسقاط جتربة احلزب فيه بايجابياته الكثيرة م
ب جاديادة الايااالخطاء التي اافقت املسيرة السباب ليس مجال شرحها هنا .. اذاً اعداء االمة واموز الشر اعدوا كل ما لديهم من امكانيات وطاقات وباس

كاالجتثاث وما يسمى بتجرمي البع  واستمرت حمالت التصفيات واالعتقاالت والتشويه وتضخيم االخطاء وغيرها ما يتطلب ان تاكاون ماواجاهاتاناا 
اات تعالان ي صكمناضلني بهذا املستوى من اخلطر والتحديات ، خاصة وان زيف واكاذيب عمالء االحتالل الصفويني قد تكشف امام اجلماهير غير امللوثة الت

الناصار مح وبوضوح حنينها اليام البع  وبحسب لهجتها الشعبية البسيطة . ان علينا ان الننسى انه كلما ترسخ االميان في نفوسنا الى داجة اؤية مال
ماهاو كل في قلوبنا كلما متكنا من استنباط وسائل فاعلة وعملية تقربنا من يوم النصر الناجز وتغيير خططنا بحسب كل مرحلة وظرف ملفاجأة العدو ب

 برزها :ن اجديد .. ومع ثقتنا العالية بالروحية االقتحامية ملناضلي حزبنا اجلهادي اال اننا نحتاج الى التذكير ببعض ثوابت العمل ومستلزماته وم
كون االجتامااع ياستلهام توجيهات الرفي  املناضل االمني العام للحزب قائد اجلهاد والتحرير عزة ابراهيم واوحها في ترسيخ احلياة الداخلية للحزب وان  -7

 احلزبي محطة جديدة على طري  التحريروان نبتعد عن الصيغ التقليدية 
داساني ترسيخ وتوطيد العالقة مع ابناء شعبنا واستنباط صيغ عمل فاعلة مع اوسع الشرائح منها خاصة بني الشباب والطلبة وقبلهما املعلمني وامل  -2

 واستثماا حجم املعاناة الكبيرة ملييني العراقيني في اجلنوب والوسط والفرات االوسط وكل مناط  العراق 
قبال  عاسثماا ما ميكن من وسائل االعالم الصديقة الجراء اللقاءات مع شخصيات وطنية وكفاءات هربت الى خااج العراق للحدي  عما كان عليه الوض -3

واطنة والاهاوياة امل االحتالل وكذلك االمر في ما يتعل  بالفنانيني واالدباء واالعالميني وهو ما يقوم به مكتب الثقافة واالعالم في اطاا خطته لترسيخ قيم
 الوطنية 

قصير للتتنظيم الزيااات لعوائل شهداء احلزب واملعتقلني من مناضليه بشكل دائم مع التحسب من عيون العمالء غير ان ذلك ينبغي ان اليكون ذايعة    -9
 في هذا اجلانب املهم 

 توثي  ابرز مشاهدات مناضلي احلزب في معتقالت وسجون النظام الصفوي واستذكاا املواقف الكبيرة للبعثيني في كل مراحل نضاله .  -5
ة ياتصعيد عمل املنظمات احلزبية في اقطاا الوطن العربي والعالم من اجل تسليط الضوء على جرمية االجتثاث وما يتم تداوله من مشاااياع اقصاائا -6

 كمشروع جترمي البع  وتناقضه الصااخ مع ابسط مفاهيم حقوق االنسان .
 هذه باختصاا ابرز مرتكزات املواجهة التي نامل من افاقنا جميعاً املساهمة من خالل جتاابهم الغنية باثرائها



 
قامت اغلب شركات تسويق وبيع االثاث االهليه في بغداد نتيجة لتهديد عدد من املليشيات احلكوميه باستقطاع ربع راتب منتتتستاتيتهتا  -1

 واعطائه لهذه املليشيات خالل اشهر متوز واب وايلول مما جعل بعض املوظفني يتركون العمل .
 
قامت هيئة النزاهه بتشكيل جلان حتقيقيه في محافظات الاصره والناصريه والديوانيه والسماوه والنجف حول حاالت فساد متالتي وادار   -2

 ومشاريع وهميه ابطالها من مجالس احملافظات من حزب الدعوه وبعض اطراف االحزاب واحلركات االخرى املشاركة في احلكومات احملليه .
 
استفادت مجاميع كايره من السياسيني من االحزاب احلاكمه من املاالغ اخملصصه للمهجرين في اغلب محافظات العراق وحتتقتق هتيتئتة  -3

متلتيتار  22النزاهه حاليا في فقدان اربعني مليار دينار فقدت حيث مجالس احملافظات وصوالت وهميه السماء غير موجوده كما حتقق في فقدان 
 دينار في محافظة االناار .

 
ربني قاصدر رئيس الوزراء املنتهيه واليته قرارات بطرد املئات من منتساي جهاز اخملابرات من اهل السنه واصدر امر اخر بتعيني مجموعه من امل -4

منه وهم من حزب الدعوه في وضائف رفيعه في عدد من وزارات الدوله ومنهم علي العالق رئيس امانة مجلس الوزراء مبنصب محافظ التاتنت  
ت املركز  العراقي وعلي املوسو  السكرتير الصحفي بوضيفة مدير عام بوزارت اخلارجيه وضياء القريشي مدير مالية مجلس الوزراء ووكيل وزار

التخطيط ومجموعه اخرى سفراء في وزارت اخلارجيه وعلى نفس الصعيد اصدر عدنان االسد  وكيل الداخليه اوامر مشابهه لتعيني حاتايتب 
 الدعوه بوظائف مهمه في الداخليه .

 
قامت مجاميع من سرايا السالم والعصائب بايع اسلحه متنوعه في مدينة الثورة في بغداد وعندما سئلو من اين هذه االسلحة قالو انتهتا  -2

غنائم فكل من يقتل من انصار هذه املليشيات في قواطع العمليات يسحب سالحه ويااع وتقسم ماالغ هذه االسلحه على بعض القيتاديتني 
 في هذه املليشيات .

 
لته  وهوه يودع السلطه اصدر رئيس الوزراء املنتهيه واليته اوامر الى مدراء السجون السريه وامراء الوحدات وهم من حزب الدعوه او املؤيديني -6

 بقتل السجناء وحتى من الشيعه املعارضني قال اصدار اية اوامر من احلكومه اجلديده  .
 
نفذت ميلشيات حكوميه عمليات خطف وقتل مواطنني ابرياء ومعارضني من محافظات بغداد والناصريه وصالح الدين وديتالتى وكتركتو   -7

 وبابل والاصره ومن سجونها .
 
قامت مجاميع من سرايا السالم ومجاميع اخرى من احلشد الطائفي بعمليات دهم وتفتيش واستفزاز عدد من املواطنني في بغداد وسامتراء  -8

در وبابل وديالى والاصره واالناار وقاموا بالتصد  ايضا للثوار واملنتفضني في مختلف القواطع العمليات العسكريه رغم ان السيد مقتدى الص
 قال ان مهمة هذه السرايه الدفاع عن املراقد املقدسه فقط ؟؟! 

 
قال مصدر مقرب من بعض املليشيات احلكوميه ان تسليح هذه املليشيات يفوق تسليح اجليش والشرطه وخاصتتا فتي بتغتداد وديتالتى  -9

 وسامراء والاصره وبابل والكرمه والفلوجه .. والسؤال هنا ما هوه مصدر هذا التسليح ؟؟ 
 
 تبدأت ايران بارسال مجاميع كايره من احلرس الثور  للقتال الى جانب القوات العراقيه واملليشيات احلكوميه بعد موافقة امريكا التي بلغ -11

 الى وفد ايراني خالل اجتماع جرى بينهما في مسقط مؤخرا .



 
تواصل الثورة تقدمي هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض املصطلحات واملفاهيم الفكرية والسياسية املستقاة من معني الفكر الوونو وي 

اقفوه ومووالقومي واإلنساني والتي ال متثل بالضرورة تعريفاً بعثياً نصياً وإمنا هي قريبة من فكر احلزب وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسية 
 وتطبيقاتها ، بل أن بعضها يعبر تعبيراً دقيقاً وشامالً عن موقف احلزب ورؤيته الفكرية واالستراتيجية .

موم أب اء وع وتهدف هذه الزاوية الى إغ اء ثقافة امل اضلني البعثني واجملاهدين وعموم الون ني العراقيني وامل اضلني العرب امل اهضني لالحتالل بل
شعب ا اجملاهد الصابر ولتكن لهم خير معني في ظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي واإلعالمي الذي ميارسه احملتلون وعوموالموهوم فوي 

 ابشع صور التزييف والتضليل مبا يساعد هؤالء على ت فيذ مخططاتهم التدميرية ضد العراق واالمة .
 

يورة الوذلك أن فكرنا وعقيدت ا التي هما نبراساً ملمارسات ا السياسية ومبا ي ير نريقهما ويلهمهما العزم على أن تكون في املسارات الصامبة و
لبلوغ أهدافها الون ية والقومية اليرة وفي هذه املرحلة اجلهادية من مسيرة شعب ا الظافرة التي يتعرض فيها مفهوم احلوزب واملوموارسوات 

 احلزبية الى ابشع صيغ التشويه في ظل االحتالل وممارسات عمالمه على صعيد العملية السياسية املهترمة 
 وس ت اول في هذا العدد مفهوم ) املرونة الثورية (

 

 
املرونة الثورية  نقيض التصلب والشد وفي العمل السياسي تستخدم كلمة  املرونة ك هج يتعارض  مع امل هج  االستراتيجي  وهي أقرب الوى 
أستخدام كلمة التكتيك التي تقف قبالة االستراتيجية وكثيراً  ما توصف  بعض األنظمة السياسية باملرونة مبع ى أنوهوا تسوايور  الودول  

ة  واألنظمة حتى لو كانت تلك السياسة تضر باملصالح الون ية أو تلحق األذى ببعض مصالح البالد وغالباً  ما تفتقر  تلك الدول  او األنوظومو
 الى املبادئ  الثابتة والعقامد التي  حتكم  مسيرتها  السياسية والعسكرية  والفكرية واألجتماعية واألنظمة التي  تستخودم  املورونوة فوي

 السياسة  دامماً  فأنها تقود  نفسها  الى التراجع  والى  األنزالق  في دوامة السياسات للدول الكبرى او الطامعه.
ويصعب  على أركان  ال ظام الذي  يسلك سلوكاً مرناً وبشكل دامم , أن يتحولو ع ه أو يتراجعوا عن بعض األجراءات أو الصيغ  في حكموهوم   

 واضول امل وأذا ما فكروا  بهذا التراجع فأنهم يصبحون أداة سهلة  امل ال  من قبل  القوى الكبرى  او الطامعة في البالد ولهذا فقد ت به الرفيق 
الشهيد صدام حسني رحمه اهلل الى هذا املوضوع  والى مخانر استخدام املرونة في السياسة بشكل دامم في مرحلة قيادة  احلزب لولودولوة 

الوثووري وبوني  هومواجملتمع ونادى باملرونة  الثورية وقد عرف هذه  املرونة بأنها ال تع ي أستعارة الصيغ الليبرالية ألن ه اك فرقاً بني املرونة باملف
 املرونة ك هج ثابت وجزء من امل هج الليبرالي.

ا فاحلركة الثورية  تستخدم املرونة في الوقت  امل اسب وبالقدر  امل اسب وباألجتاه  الذي يحقق لها  نتامج حاسمة على نريق الهدف  بويو ومو
قوت موؤ تستخدم املرونة في أحيان أخرى  بعقلية ليبرالية وليس بعقلية ثورية واملعيار بني احلالتني : هو أن املرونة باملفهوم الثوري  هي نوهوج

عوت مرتبط بحالة مؤقتة أي أنها ترتبط بظروف ووقامع مادية  وال بد  من مغادرتها ع دما تتغير  تلك الظروف  والوقامع  املؤقتة التي اسوتوتود
 وجودها لتعود الثورة او احلركة الثورية  الى نهجها األصيل.

يق  نرواملرونة  حني تبدو ضرورة من ضرورات  العمل الثوري فأنها يجب أن ترتبط أساساً بالتصور  املبدمي ومبصالح اجلماهير  وتكون خطوة على  
ون توكو حسم الظروف  بأجتاه الهدف الستراتيجي وليس مبرراً لألرتداد ع ه أي أن  احملصلة  التي تخرج بها احلركة الثورية  من املرونة يجب أن 

 تقدماً  وليس أرتداداً .
ورغم هذا الوضوح فأن ممارسة املرونة تتطلب من ممارسهاحصانة مبدمية عالية حتى ال ي زلق في رحاب املرونة بل يستخدمها وفق موقواسوات 

 دقيقة ت سجم مع التوجه املبدمي لقيادة املسيرة  وع دما 



ميارس السياسي املرونة مؤقتاً فأنه يضع نصب عينيه اخملطط االستراتيجي وال تروقه النتائج السريعة التي يتوصل اليها من  الن   
املرونة بل ميتاز بالصبر الثوري وهو يستخدم املرونة مع ضبط النفس م  أجل الوصو  الى النتائج واألهداف املرجوة وضننن  اخملنطنط 
االستراتيجي املرسوم وفي مرحلة اجلهاد والتحرير فأن املرونة الثورية تعني إحكام الربط بني الفكر والستراتيجية والتكتيك وتوظين  

 التكتيك في الدمة الستراتيجية .
 

فالتكتيك ينضح م  االستراتيجية كنا يحدد بدقة الرفيق اجملاهد عزة إبراهيم االمني العام للحزب واالستراتيجية تنضح م  الفنكنر 
وم  هنا فأن التكتيكات املتبعة حالياً في التعامل السياسي خلدمة االهداف املرحلية لتوجهنا السياسي املوازي لتوجهننا اجلنهنادي 

 بأجتاه بلوغ شواطئ النصر والتحرير واألستق   .

 
نهِض الكتاب والصحفيون واالدباء واملثقفون والفنانون بدورهم املشهود في مسيرة شعبنا اجلهادية بوجه احملتلني االميركان االوبنا  
وحلفائهم االراذ  وعن ئهم األالساء وقدموا التضحيات السخية في النادق العز والقتا  كتفاً بكت  مع املقاتلني االبطا  كننا زج  
باملئات منهم في املعتق ت والسجون وهم اآلن ميتشقون س ح القلم الشري  لكش  إبعاد اخملطط االجرامي للحشد االمنينركني 
اجلديد ويتصدون لتفنيد املزاعم املتهافتة حلنلة التضليل الفكري والثقافي والسياسي واالع مي الواسعة النطاق والتي تنخنتنفني 
اللفها االهداف العدوانية االحت لية اجلديدة حللفهم الشرير ... مثلنا تنبري أق مهم للتصدي مع بنادق الثوار واملقاتلني لنطنائنرات 
الغدر وحن ت القص  اجلوي الوحشي التي تستهدف ابناء شعبنا االبي والتي ميارسها احملتلون ويباركها النعننن ء االراذ  .... بنل 

 يتوسلون اسيادهم للقيام بضرب ابناء شعبنا العراقي الباسل ..
 

فأي درك اخليانة والسفالة إنحدر هؤالء وإزاء هذه االفعا  االجرامية الدنيئة واخلسيسة فأن مثقفي وكتاب البعث واملقاومة مطالبون 
ببذ  املزيد م  اجلهود الفكرية والثقافية واالع مية والتعبوية لفضح جرائم االشرار وتصعيد معنويات الشعب الكفاحية وأظهارها 
على حقيقتها لألمة العربية والعالم أجنع .. مبا يجصعد مسيرة الكفاح واجلهاد املستعرة بوجه اخملططاتت الشريرة اجلديدة للحلن  
االميركي االطلسي الصهيوني الفارسي الصفوي الهادفة للولوغ بدماء ابناء شعبنا وإجهاض ثورة حتريره املؤزر والسنعني احلنثنينث 

 لطنس هوية العراق الوطنية والقومية وتاريخه احلضاري احلافل باألمجاد على امتداد القرون ....
 

ولكنه العراق مبثقفيه ومبدعيه سيظل شعلة متوهجة للحرية واالستق   ومنارة ساطعة تشع باحلضارة على االمة واالنسناننينة 
 جنعاء.



 
لقد ظهر واضحا لكل متتبع لالحداث اجلارية على الساحة الداخلية للعراق وماتشهده من ظروف امنية قاسية فررضرترهرا 
تصرفات احلكومة العميلة ومليشياتها املتمثلة بقوات مايسمى ) باجليش ( واملتطوعني املرتزقة ممن اطلق عرلريرهرر ا رر  
الصفوي نوري املالكي قبيل هزمية حكومتة القاتلة اسر احلشد الشعبي وهر عبارة عن مجاميع من القترلرة والرلرصرو  
ينظوون حتت مسميات كثيرة ومتعددة وان منبعها واحدا ومشتركا هي الدولة الصفوية ايران وهي من تقو  بصرف االمروا  
والتدريب العسكري والتجهيز بالعتاد والسالح وهي من تخطط لتلك ا اميع االهداف التي ال تبعد عن الرقرترل املرنرهر  

 والتصدي لكل مواطن عراقي شريف يحب وطنه وشعبه ويرفض التدخل الصفوي في شؤونه ..
 

وكان من االهداف املعلنة وغير املعلنة لتلك ا اميع االجرامية هو الوقوف واالنتقا  من كل من قاو  االحتال  االمريكي ا رر  
وتصدى للتدخل الفارسي الصفوي في البلد وكان في مقدمة املستهدفني مناضلي حزب البعث العربي االشتراكي االبطرا  
الذين تصدو للغزو اخلارجي ببسالة منذ اللحظة االولى وحلد هذا اليو  وشارك مجاهدوه في تشكيل الفصائرل اجلرهراديرة 
الباسلة وقد قد  االف من مناضليه وكوادره قرابني لهذا الوطن وتقدمهر االمني العا  القائد صردا  حسرني رحرمره ا  
وكوكبة من قادة احلزب .. ان كل ذلك وما حل بالبعث من مواقف صعبه وفي ظروف دقيقة وحاسمه فانه لر يتراجع قيد امنله 
عن مواقفه املبدئيه وبقي صامدا ثابتا على مواقفه وهو التصدي بكل عنفوان وبسالة وقوة لبقايا االحتال  والعمالء من اتباع 
الصفويني ... كما ان مشاركته في انتفاضة الشعب وثورته التي اعلنها ضد حكومة القاتل ا ر  املالكي يؤكد مربردتيرتره 
وثوريته حيث كان سباقا في التخطيط والتنفيذ للثورة الشعبيه مشاركا فصائل املقاومة الوطنية والقومية واالسرالمريره 
في ملحمة جهادية ارعبت العمالء واخلونة وكان للدور القيادي للمجاهد املناضل عزة ابراهير االمني العا  للحزب والرقرائرد 
االعلى جلبهة اجلهاد والتحرير واخلال  الوطني االثر الكبير لصمود البعثيني والوطنيني الشرفاء الذين استمدوا ذلك املروقرف 
الثابت من مواقف البطولة للقائد الباسل ورجاله االبطا  الذي حمل الوطن والشعب في قلبه وعينيه حتى تتحرر برقريرة 

 االرض من زمر العمالء وليعود الوطن حرا ابيا شامخا يرفل باحلرية واالستقال  .



        
ام وسام امراه عراقيه ليس لها عالقة بأي حزب سياسي لديها شقيق استشهديفي معركة الدفاع عن مدينةة الةفةاو فةي 

طلبت مقاتلة السيد رئيس اجلمهورية وجائها الرد سريعا وحضرت املقابله وكانت في احةد  4891قادسية العرب الثانيه عام 
في قاعة اخللد وحضر املقابله نيابة عن الشهيد اخلالد  صدام حسني نائب الرئيس انةاا  الةرفةيةق  4899ايام شهر اذار عام 

املناضل القائد عزة ابراهيم وبعد حديثه اجلميل عن الوطن واملواطنه تقدمت منه وقال لي اي من حقوق الشهيد لم تسةلةم 
العائله فقلت لقد نفات جميعها ولكن لدي مشكالت تخص عائلتي وعلى عمل طلب كتابتها وتسليمها للمواطن اخملتةص 
وفعال بعد ايام نفات جميعها وعندما حتررت الفاو من االحتالل الفارسي عرفت نوع القيلدة التي كانت تستعد لوضع خةةةة 
حترير الفاو وكانت حتارب في كل اجملاالت على عالقة ود ومحبه بابناء شعبها وقد طلبت منظمات حزب اجملاهدين حزب البةعة  
العربي االشتراكي املنتشرة في االحياء السكنيه تقدم مساعداتها لعوائل الشهداء رغم ظروفها الصعبه بعد احتالل العراق 

 وحتى يومنا هاا 3002عام 
 

حتية التقدير واالعتزاز لهوالء االبةال الاين يسهمون مع ثوار الشعب في تسةير مالحم بةوليه لتحرير العراق مةن عةمةالء 
 االحتالل وبقاياه وايران 

جميله هي االفعال واملواقف التي تتر  اثرا طيبا في قلوب ونفوس الناس وفي مناسبه اجتماعيه اجتمع الناس في مدينة بابل 
وفي نهاية هاه املناسبه ظل في صالة استقبال صاحب الدار مجموعه من الشيوخ واملتقاعدين وبعد احلةدية  عةن اوضةاع 
العراق في السابق واالمان الاي كان يتمتع به والظروف االمنيه املترديه في الوقت احلاضر قال ابولي  مخاطبا احد احلةاضةريةن 

بخصوص العفو العام عن كل السجناء السياسيني وخرجنا انةا  818148/9هل تاكر قرار مجلس قيادة الثورة الاي صدر بتاريخ 
 148/9    18    43وايا  من السجن رغم اننا كنا شيوعيان وقال ابوحيدر والزلت اذكر قرار مجلس قيادة الثورة الاي صدر بتةاريةخ 

حول اعادة جميع املوظفني املةرودين السباب سياسيه والسماح للشيوعيني في املنفى بالعوده للوطن وقد شملني وشةمةل 
شقيق زوجتي وقال ابوسالم وهو شيوعي متقاعد حتى نكون منصفني يجب ان نقول ان حزب البع  العربي االشتراكةي هةو 
اقرب االحزاب من الناحيه الفكريه وناحية االفكار واملباديء الينا كشيوعيني حي  هنا  تاريخ نضالي مشتر  وطويل بيةنةنةا 
وثبت انه االقرب للشعب وهو من انظف االحزاب الوطنيه والقوميه فلم تثبت عالقته بأي من الدول االجنبيه عكس االحةزاب 

 االخرى .
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