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<
ـعـث > ـم االمـ الـعـام لـحـزب الـ ـ ـد عـزة ابـرا يتواصل دور الرفيق الـمـجـا

د نضـال الـحـزب  ر  تصع ا القائد االع للجهاد والتح العر االش

ــة عــ تــرصــ  ــال الــحــزب الــداخــلــ ــة  حــ ــ عــ تــعــمــيــق الصــيــغ الــحــ

ـة عـ الـتـطـبـيـق  ـز الـعـالقـات الـرفـاقـ ـة وتـعـ االساس المت للروح الرفـاقـ

ـة  ـة الـرسـالـ ـعـثـ ـدتـه الـ ة عن عق ة المع م ة الحزب التنظ الخالق لنظ

ـــة  ـــمـــقـــراطـــ ـــاط الـــحـــز والـــد ام واألنضـــ ـــادئ االلـــ ـــز مـــ مـــن خـــالل تـــعـــ

دي الـمـقـاومـة  مجا ز عالقة الحزب  ة والنقد والنقد الذا وتع المرك

ـمـا عـزز دور الـحـزب الـرائـد  افة  ة  ة واالسالم ة والقوم فصائلها الوطن

عـث  ة ال ج ات ا ا س ناد ر المتأججة ع اس ة الجهاد والتح  مس

ـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة ووضـــعـــت  ـــجـــ اتــ ـــداف الســـ والــمـــقـــاومـــة الـــ حـــددت اال

ــة  ــجــ اتــ ــط الــ بــ الــفــكــر والســ ــلــوغــهــا عــ الــ الــوســائــل والصــيــغ لــ

ـعـث الـخـالق الـوطـ والـقـو  ة تنضح من فكر الـ ج ات ك فالس والتكت

ــك يــنــضــح مــن  ســا الــنــ والــتــكــتــ ا واال ــمــقــرا والــقــو االشــ والــد

ـدة الـمـدى  ـعـ ـة والـ ـ ـدافـهـا الـقـ ـذ ا كون  خدمتها وتنف ة و اتج الس

م االم العام للحـزب  د عزة ابرا ان الدور الفعال للرفيق المجا ولقد 

ـد جـهـادە بـوجـه  ر  شـد الـجـهـاز الـحـز وتصـعـ واالع للجهاد والتح

ـة  ـة عـ تـرصـ وحـدة الـحـزب الـفـكـ مـنـة االيـرانـ االحتالل االم واله

اته ورسائلـه الـمـتـواصـلـة  دا واحاديثه وخطا ة ع جهادە الم م والتنظ

ــعــث  لــلــجــهــاز الــحــز والــ مــثــلــت مــادة دائــمــة يــتــغــذى مــنــهــا مــنــاضــلــو الــ

ــة بــنــجــاح مــتــواصــل  ــمــهــمــاتــهــم الــجــهــاد ــدو الــمــقــاومــة لــالــضــطــالع  ومــجــا

ـة لـلـحـزب وتصـاعـد  م ة الوحدة التنظ د مما حقق فاعل وظفر حاسم ا

ــعــثــيــ وعــمــقــت وعــيــهــم الــعــقــائــدي  ــة لــلــمــنــاضــلــ الــ الــقــدرات الــمــعــنــ

ـد ولـقـد  ابناء شـعـبـنـا الـمـجـا ة  والفكري والثقا وعززت صلتهم العض

ـر الـظـافـرة والـذي  ادي الفاعل  تـأجـيـج ثـورة الـتـحـ ان دور الحزب الق

ـــعـــث  ـــدي الـــ ز الـــيـــوم عـــ نـــحـــو واضـــح  الـــدور الـــفـــفـــعـــال لـــمـــجـــا يـــ

ـعـث  ـدي الـ ر الـمـوصـل الـذي تـجـ دور مـجـا والمقاومة  معركة تح

ـات  ـشـ ـلـ ـاب والـتـطـرف والـمـ م ضد قـوى االر والمقاومة فيها  جهاد

ـنـوى  ر الموصـل ونـ لة لتح ف لة اليران ووضع االسس ال المجرمة العم

ر الشـامـل لـلـعـراق وتـحـقـيـق اسـتـقـاللـه الـتـام والـنـاجـز  ة التح ضمن مس

ــة بــوجــه مــحــاوالت  ــز وحــدتــه الــوطــنــ ــة وتــعــ ــقــ ــادتــه الــحــقــ وتــحــقــيــق ســ

ـة  كـ ت االمـ م ال تـروج لـهـا الـتـواطـ ت والتقس ـة وسـ   –التفت االيـرانـ

ـــــج اطـروحـات  ـة عـ تـرو ـذ مـخـطـطـاتـهـا الـمـشـبـو العمالء االخسـاء لـتـنـفـ

ســعــ  ــة و ــة والــعــرقــ ــة وعــ تــأجــيــج الــنــعــرات الــطــائــفــ ــم الــمــشــبــو االقــالــ

ــعــث طــودا  ــقــف الــ ــض والــذي وقــف و ــغــ االقــتــتــال الــطــائــ والــعــر الــ

ـجـهـضـهـا   ـة و ـ ذە النعرات المقيتة والمخطـطـات الـمـ شامخا بوجه 

ـد  ا من خالل دورە الـوطـ والـقـو الـمـوحـد البـنـاء شـعـبـنـا الـمـجـا مهد

ـة  ـة واحـدة ومصـ ـة جـهـاد عث والشعب وجهـان لـعـمـلـ ث اض ال ح

ــم  ــ ــد عــزة ابــرا ــث ورســائــل الــرفــيــق الــمــجــا ــان الطــروحــات واحــاد وقــد 

ــة بــ الــحــزب  ــة والــعــضــ ــة الــحــ ــز الصــلــة الــجــهــاد ــبــ  تــعــ ــا الــ دور

ـة  أتجاە افشال الـمـخـطـطـات الـمـشـبـو صعد جهاد شعبنا  ما  والشعب 

ــت  ــق وتــفــتــ ــا تــمــ ــل الــفــكــري والســ الــ يــروم عــ مــوجــات الــتــضــلــ

ـة ادامـة االحـتـالل  ـغـ لة ومتقاتلة  ة  ة وعرق الت طائف العراق ا دو

ة .  منة االيران  االم واله

 

ـم االمـ الـعـام لـلـحـزب  ـ د عـزة ابـرا ادة الرفيق المجا ق عث   ال
َ
د ان ب

ـة ابـنـاء شـعـبـنـا  ـر مـا ا االمـام  تـوعـ والقائد االع للجهاد والتـحـ

ـة وتـروم  سـتـهـدف الـوحـدة الـوطـنـ ـة الـ  ـ الـمـخـطـطـات الـمـ د  المجا

ـة  ـة الـجـهـاد ت العراق ومن ثم شحذ الـهـمـة الـوطـنـ م وتفت ق وتقس تم

ــز وحــدتــه  ــر الشــامــل لــلــعــراق و تــعــ ــق الــتــحــ الســائــرة ا امــام عــ طــ

ة نــهــوضــه الــوطــ  ــة وتــحــقــيــق اســتــقــاللــه الــتــام ومــواصــلــة مســ الــوطــنــ

سا الحضاري الشامل .   والقو واال
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ـــان لـــهـــا  ــاحـــة ومـــن دون مـــجـــامـــلـــة المـــ ـ و

نـــقـــول ان رد الـــفـــعـــل مـــا زال دون مســـتـــوى 

ـابـتـالع الـنـظـام االيـرا  ات والمخاطر  التحد

سـ  ة مـا  امل من خالل ف ل  ش للعراق 

ـد الـطـو حـ  الحشد الشـعـ الـذي لـه الـ

ـــدر  ـــلـــة حـــ ـــس وزراء الـــحـــكـــومـــة الـــعـــمـــ ان رئـــ

ســــتــــطــــيــــع اعــــادة  ــــانــــه ال ف  ــــادي اعــــ الــــعــــ

ـتـ  عد س ا جرف الصخر  النازح من ا

اب الن الحشد يـرفـض  ا من االر من تطه

ات  ـنـالـك مسـاع الجـراء تـغـيـ ما ان  ذلك  

ـــة  عـــدد مـــن الـــمـــنـــاطـــق لـــتـــكـــون  ـــمـــغـــرافـــ د

ــعــة لــلــنــظــام  ــات تــا ــشــ ــلــ نــقــطــة انــطــالق لــمــ

ـمـا  د  ع ال س  ا ل الصفوي وما جرى  د

ة من الحدود  ة الق حصل  الرحال ان ما 

ـــه  ـــفـــصـــح حـــجـــم مـــا ســـتـــقـــوم  ـــة  الســـعـــود

ستهـدف  ات  ة من عمل ات الطائف ش ل الم

ــــة .. نــــكــــرر ان مســــتـــوى فــــعــــل  ــــ اقـــطــــار عـــ

ــة  ــات الــوطــنــ ــارات والشــخــصــ االحــزاب والــتــ

ا  عـث الـعـر االشـ ة عدا حزب ال والقوم

ـس  ة لـ ما ان دور االنظمة الع ه ، ومناضل

ـالصـمـت  مهد  ل  دون المستوى المطلوب 

او محاوالت مد جسور مع الـنـظـام الصـفـوي 

ـــه  ـــانـــه وســـعـــ ـــطـــغـــ ـــذا الـــنـــظـــام  ا تـــمـــادي 

ـــة اقـــطـــار الـــوطـــن  ـــقـــ ـــمـــنـــة عـــ  ـــادة الـــهـــ لـــ

ـــة   ـــعـــد ان زرع لـــه اذرع عســـكـــ الـــعـــر 

ـــل يـــهـــدد  ـــمـــن .. الـــمـــقـــ ـــا ولـــبـــنـــان والـــ ســـور

ب ان  ا فهل من مج ل االمة ووجود مستق

ــة فــمــن اجــل مصــلــحــة  ــ ــكــن لــنــخــوة عــ لــم 

ـي الـطـائـ  ذا النظام الـعـنـ ة الن  شخص

ســمــح الحــد حــ  ــطــرتــه لــن  ســط ســ اذا مــا 

ـلــغــت  ــمـا .. الـلــهـم ا  ــة ر ــ ـالــعـ ـالــتـحــدث 

 اللهم فاشهد .. 


‚éãÖ]ÝçéÖ°mønÖ]æíŠÚ^¤]ï†Ò„Ö]»

ë†‰^éÖ]Œ^fÂ°Šu

 
ـانـون االول عـام  د  االول من   مـعـركـة  1981تمر علينا  االول من الشهر الجاري الذكرى الخامسة والثالث ليوم الشه

َ
الـذي شـهـد

ـذا الـيـوم الـخـالـد مـهـمـازا لـتـحـقـيـق نـ  ـان  ة وال قدم فيها ابناء شعبنا االالف مـن شـهـدائـه االبـرار وقـد  ة الثان ت  القادس س ال

ة  الثامن من اب عام  ة الثان  . 1988العراق واالمة المب  القادس

 

د الخالد مقـتـفـ اثـر شـهـداء ذلـك الـيـوم الـخـالـد   ل عام يوم الشه انون االول من  ستذكرون  االول من  اة  م العراقيون اال ا  و

ـات الـتـمـدد االيـرا الـفـار الـتـوسـ  الـعـراق  ة وعـمـلـ منة االيران ة والجهاد والفداء لمقاومة االحتالل االم واله ة التضح مس

ـغـة   ـلـ ه الـ د ومعان دروس يوم الشه ن  ن من واقطار الخليج العر واستهداف االمن الفو العر برمته مس ا ولبنان وال وسور

ـرامـة الشـعـب وعـزة الـوطـن  ـة لـ ـات فـد خـاص الـتـضـحـ ـل واسـ ـة والـجـهـاد والـفـداء  ق التضـحـ ة ا امام  ط فاح تنا ال دفع مس

ة  ـز وحـدة الـعـراق وتـحـررە وتـقـدمـه الـحـضـاري لـخـدمـة مسـ ـد  تـعـ ـ ـ الـمـبـ والـظـفـر الـحـاسـم اال غ ضفاف النـ ل واالمة وح 

ة جمعاء.  سان  اال
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<<á^ŠéÞ<àÚ<Ä‰^jÖ]<»<Ñ]†ÃÖ]<Ùøj}]<„ßÚ<Øj]<ðøÛÂ<h]ˆu_<ä×ÃËi<^Ú<ØÒ<ÜÆ…2003<<<<<<<<<<<<<<l^{é{×{Û{Â< à{Ú< ä{e< kÚ^Î<^Úæ<]„â<^ßÚçéÖæ

<<<<<<<<<<<<<<^{Úæ< ð^{’Îcæ<rãiæ<ØéÓßiæ<ØjÎ<àÚ<íéßçÖ]<å]çÎæ<gÃÖ]<‚•<íÚ†]<^ãi^éé×Ú<äjfÓi…]<^Úæ<Ñ]†ÃÖ]<ÄÛj]<séŠßÖ<Ðèˆ³

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ø{j{]<l^Ë×§<àÚ<å†è† æ<Ñ]†ÃÖ]<ØfÏjŠÚ<íé–Î<îÏfi<ÔÖƒ<ØÒ<ÜÆ…<H<^ŠÊý]æ<^ŠËÖ]æ<íÖ^ÛÃÖ]æ<íÞ^é¤]<íÊ^Ïm<àÚ<äjÂ^c

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ä{j{é{×{Û{Âæ< ÙøjuøÖ<í–Ê]†Ö]<íéßçÖ]<å]çÎæ<êe_<ææ<Ìè†<êÎ]†Â<ØÓÖ<ØÆ^Ö]<ØÇÖ]<êâ<íéËñ^ŞÖ]<íé‰^éŠÖ]<äjé×ÛÂæ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<äjjfm_<^¹<l^è‚vjÖ]<íãq]çÚ<î×Â<ì…‚Î<†nÒù]æ<gÃ‘ù]<ÜÎ†Ö]<êÒ]÷]<êe†ÃÖ]<oÃfÖ]<hˆu<ÌÏè<^ãßÚ<íÚ‚Ï¹]<»æ<íé‰^éŠÖ]

<<<<<<àÚ<†nÒ_<Ùø}æ<áçßŠÖ]æ<Ý^èù]13<<<<<<<<<<<<<<<<<<†{Ú`{iæ< ä{e^{Þƒcæ<Øj]<Üñ]†q<Äe_<°×•^ßÚæ<l^Ûé¿ßiæ<ì^éÏÒ<äq]æ<ë„Ö]<oÃfÖ]<á_<^Ú^Â

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ùø{j{u÷]< Ù^{Ó{_< Ä{é¶<àÚ<êÎ]†ÃÖ]<çÖ]<h]Ö]<ØÚ^Ò<†è† <Ðè†<î×Â<îŞ¤]<ke^m<êÏe<äÞ]<÷c<êÞ]‚Ö]æ<ê‘^ÏÖ]<äé×Â

<<<<<<<<<<<<<<<<<<ä{Ö^{q…<á^Ò<^ÛÒ<êÞ]†è÷]æ<êÓè†Ú÷]<°Âæ†Û×Ö<ë‚’jÖ]<íé×ÛÂ<çÏè<ÝçéÖ]<oÃfÖ]æ<H<^ÛâÆæ<êÞ]†è÷]æ<^ãßÚæ<êÓè†Úù]

<<<<<<<<<<<<àÚ<†nÒ`e<åçßq<]çß~m_æ<êÓè†Ú÷]<Øj]<Ýæ^Î<àÚ<Ùæ_<Üâ<°Ú^é¹]224<<<<<<<<<<<<<ì…]‡æ< äe<kÊÂ]<^Ú<gŠu<xè†qæ<ØéjÎ<°e<íe^‘c<ÌÖ_

<<<<<Ý^ÃÖ]<»<íéÓè†Úù]<Å^Ê‚Ö]2011<<<<<<<<<<<<<<<<<<í{é{ß{çÖ]<íÚæ^Ï¹]<Ù^q…<‚Â]ç‰<^ãi†Ú<Ö]<l]†ñ^ŞÖ]æ<l^Â…‚¹]æ<l^e^e‚Ö]<àÚ<Í÷û]<î×Â<ìæøÂ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ð^{Ş{Ã{Ö]<ìŠÚ<Ùø}<àÚ<çÖ]<ð^ßf×Ö<^qƒç´<Øé‘_<êÎ]†Â<ØÓÖ<êŞÃè<á]<Å^Şj‰]<ÔÖ„Ò<oÃfÖ]æ<Hì‚â^]<^ã×ñ^’Ê<íÊ^Óe

<<<Ùø}<çÖ]35<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<^{Ú< æ< í{Öæ^{Ş{¹]æ< ð^ßfÖ]æ<ð^ŞÃÖ]<î×Â<ì…‚ÏÖ]æ<ô^f¹]<î×Â<l^fnÖ]æ<ÌÎç¹]<íeø’Ê<H<Ñ]†ÃÖ]<ìŠ¹<äi^éÎ<àÚ<íß‰

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ø{é{Ö< ÷c<í×éÛÃÖ]<h]ˆuù]<^ãj‰…^Ú<Ö]<äjßŞé<l^é×ÛÂ<ØÒ<ÜÆ…<êÎ]†ÃÖ]<Å…^Ö]<»<oÃf×Ö<fÓÖ]æ<Ä‰]çÖ]<ëâ^Û¢]<ÙçfÏÖ]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<h]{Ö]< ØÚ^Ò<†è† <Øq]<àÚ<êÂ^Û¢]<ØÛÃÖ]<íéßçÖ]<ïçÏÖ]<Äé¶<àÚ<g×Şji<íéßçÖ]æ<íé−…^jÖ]<í×u†¹]<á]æ<H<Ý‚Ïi<^Ú<î×Â

<<<<<<<<<<<<<<<<<<„ßÚ<^â‚ÛjÂ]<Ö]<íÚæ^Ï¹]æ<†è†vj×Ö<oÃfÖ]<íréi]‰]<á÷<Üãe^Þƒcæ<°×j]<á_…]<ØÒ<àÚ<^ÏéÛÂæ<øÚ^Òæ<øÚ^<]†è† <çÖ]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í{’{×{~¹]<çã¢]<†Ê^–i<á]æ<í’×~¹]<íéßçÖ]<å]çÎæ<åõ^ße_<äÛÓ¬<†u<‚é‰<àçÖ<íé×fÏjŠÚ<íèõ…<kÃ•æ<l]çß‰<ÄŠi<†nÒ_

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í{Öæ< ä{×Ãqæ<äi]}<gãÞ<íé×ÛÂ<»<]æ‚ ]<‚Î<àçÖ]<ð]‚Â_<Ý]<^Úæ<H<Ñ]†Ã×Ö<ë…†vjÖ]<Åæ†¹]<Äè†Šje<í×éËÒ<ÄéÛ¢]<ØfÎ<àÚ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<{Ò]< ç{â< ä{×f{Ï{j{ŠÚæ< à{ç{Ö]< á]æ< í{Úù]æ< àçÖ]<ð]‚Â_<íãq]çÚ<»<‚vji<á_<^ãé×Â<íéßçÖ]<ïçÏÖ]<á_<êÃéfŞÖ]<àÛÊ<í×^Ê

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<{Ö]< ï{Ó{Ö]< í{Ûé¤]<çâ<àçÖ]<á]æ<ð^Â]<kŠéÖæ<í‰…^º<íéßçÖ^Ê<Ìè†<ææ<êÎ]†Â<ØÒ<ÌÎ]çÚ<‚ <Ö]<l^Ò¹]

JgÃÖ]æ<àçÖ]<íÚ‚¤<íéÂ^ŠÖ]<ì¤]<l]]…÷]<ØÒ<^ãj <êÏj×i<
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<hˆ{£< í{è†{Ş{Ï{Ö]æ<íéÚçÏÖ]<°i^éÏÖ]<ð^–Â]<Ñ^Ê†Ö]<àÚ<ì„i^‰]<‚è<î×Â<^ß‰…æ<l^ßéÃŠjÖ]<íè^ãÞ<»<kÛ–Þ<Ö]<†ã]<íÃe…]<ì‚¹

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í{é{‰^{é{‰< Ä{é{•]ç{Ú<±]<íÊ^•]<^nè‚uæ<^μ‚Î<Ñ]†ÃÖ]<è…^iæ<êÚø‰÷]æ<êe†ÃÖ]<è…^jÖ]<°éÚ^Ò]<ì„i^‰]æ<êÒ]÷]<oÃfÖ]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<^{ß{×{Û{Â< Œ…^{´< à{©æ< ^ßÛ×Ãiæ<ØÚ^Ò<Ý^Â<ì‚¹<íéÞ^μ]<l]…æ<»<íÏËÖ]<ŠËiæ<í‰]…<±]<íÊ^•]<íË×j§<íèçe†iæ<íéÊ^Ïmæ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<‚{Ï{Ö< {é{Ã{e…÷]< h^{f{Ö]< †ÛÂ<»<á^Òæ<àè†•^£]<‚u]<Ù^Îæ<ðê<ë]æ<ðê<ØÒ<»<íjÚ‚}æ<^ßfÃ<gu<á]‚é¹]<»<êeˆ£]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í{f{×{Ş{Ö]< g{j{Ó{Ú<àÚ<†^fÚ<Í]†^e<Ñ]†ÃÖ]<h^fÖ<Ý^ÃÖ]<^ ÷]<^ãé×Â<Í†è<Ö]<h^fÖ]æ<ìçjËÖ]æ<ÄñøŞÖ]<äÛ–ßÚ<±]<kéÛjÞ]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ï†{}]< lø{·æ< Ý‚{Ö^{e< ÅjÖ]æ<íéßÓ‰<l^ÃÛ¥<ð^ße<»<ÃÖ]<ØÛÃ××ï<lø·<^ßÛ–Þæ<‚â^]<^ßeˆ£<ëˆÒ†¹]<h^fÖ]æ

<<<<<{nÓÖ]<^ßÛ×Ãiæ<]‚q<íŞéŠfÖ]<ív×‰÷]<î×Â<gè…‚jÖ]æ<Ü‰†Ö]æ<íu^fŠÖ]æ<íÊ†}ˆÖ]æ<¼¤]<»<l]…ææ<íéßÓ‰<Ð^ßÚ<Ìé–ßjÖ

<<<<<<<<<<<<<<<<<í{Ú‚{}< »< í×Ãqæ<êÛ×ÃÖ]<ÑçËjÖ]æ<^ß‰<Ò÷]æ<^ßè‚Ö]ææ<Œ…‚¹]æ<Ü×Ã¹]<Ý]u]æ<gu<àÚ<ì‚éÛ£]<Ñø}÷]æ<l]^ÃÖ]<íÂ^]<àÚ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í{×{Ú^{Ö]< í{–{ã{ß{Ö]< ì^éÏÖ<†ñ]æ‚Ö]æ<l]…]‡çÖ]<î×Â<çÂ‡çiæ<ÝøÃÖ]<Ì×j§<»<Ñ]†ÃÖ]<t…^}æ<Ø}]<àÚ<ð^Û×ÃÖ]<Í÷]<t†¡æ<àçÖ]

<<<<<<<<<<<ë„{Ö]< Ø{•^ß¹]<hˆ£]<]„â<ì^éÏÖ<‡]ˆjÂ÷]æ<†è‚ÏjÖ]<íé <JJJ<íŞéŠe<l^¿uøÚ<ïç‰<Ù^Ïè^Ú<‚Ãè<æ<l÷^]<Ì×j§<»<Ñ]†Ã×Ö

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ü{âæ< o{Ã{f{Ö]< Ø{•^{ß{Ú<ØÓÖ<ï†}]<íé æ<ð]‚ãÖ]<àÚ<‚è‚ÃÖ]<íμ‚Ïi<Ùø}<àÚ<íñøÛÂæ<Ùøju÷]<Ýæ^Îæ<Ñ]†ÃÖ]<ð^ße<»<Üã‰]

J<íéÚø‰÷]æ<íéÚçÏÖ]æ<íéßçÖ]<íÚæ^Ï¹]<Ù^Şe]<ÜãÎ^Ê…<ÄÚ<êÞ]†è÷]æ<êÓè†Ú÷]<°Öøju÷]<^è^Ïe<àÚ<Ñ]†ÃÖ]<†è† <î×Â<áç×ÛÃè<
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g{{{{{ÃÖ]h^{{{{{Šu
<ÃÖ]<á^Û×‰<

ة لالعوام  ‐ 1 ات الختام س مجلس النواب ع الحسا ا أعلن ما  ـذە السـنـوات مـمـا  2011و 2010و 2009و  2008عد ال واللت ل  عد مرور 

ص للعام  قاتهم ال تزم رائحتها االنوف فقد منحوا سلف خارج التخص أفتضاح  ـلـغ قـدررە  2009دلل ع ان زمرة العمالء غ عابئة  ـمـ وحـدە 

ات الموافقة عليها ... وأن المت من السلف ال لم  7,1 ذە السلف واول ل  ة بتفاض ة المال د ديوان الرقا ليون دينار ولم يتم تزو ـتـهـا تتت سـ م 

ة لعام  ات الختام ة الحسا لغ اعالە  2009لغا ـة لـالعـوام  5,2من الم ـات الـخـتـامـ ف النواب ان الحـسـا ليون دينار ... واع  2011,  2010,  2009ت

ـة ومـن ضـمـن ذلـك ـة الـمـالـ ـتـهـا ديـوان الـرقـا ة الصارخة حسـب الـمـالحـظـات ثـ ث من التجاوزات المال لمان تضم ال م عـد المحالة من الحكومة ا ال

ة تجاوزت  ة سلف مال ـاع  124س ـعـ صـ  أو انـهـا فـقـدت مـا 
ً
ـات أصـال ـس لـهـا اولـ ـة انـهـا لـ ـة بـوزارة الـمـالـ ليون دينار ال اشارت دائـرة الـمـحـاسـ ت

ة ع نحو فاضح وصارخ ع من قام بهدر المال العام .  ة والتغط  المسؤول

ـمـر ذلـك دون حسـاب فـان يـوم حسـاب الشـعـ ن لـم يـ لة  وضح النهار.. ول ل جالوزة الحكومة العم ق اموال ابناء شعبنا الصابر من ق كذا  ب و

ه .   آت ال رب ف

 

ة االستقطاعات من الموظف والمتقاعدين  موازنة  ‐ 2 س ادة  لة ب ام الحكومة العم ار عن ق ة احدى الرئاسات  2017ت االخ ان ن علما 

لغ  ـة ال  50الثالث ت ذە الـنـ ذە الرئاسة  الشهر الواحد وملععوم ان  ة  ارات دينار ن قال فأن أ من ارعة مل ما  حساب العرب  ار دوالر و  مل

غ حساب.  ل  جيوب العمالء   حساب وال كتاب عليها وت

 . لهم من حساب  ولعنته ولعنة الشعب والناس اجمع  ف

 

لغت  ‐3 ـارات و 102ديون العراق  ـلـغ خـمـسـة مـلـ ـضـت الـحـكـومـة مـ اض القاتـل  حـ اقـ لة تواصل االق ار دوالر والحكومة العم مـلـيـون  300مل

ة خالل المدة من سنة   . 2019ا سنة  2016دينار من صندوق النقد تعرض لدعم الموازنات المال

ة  زة ولحومهم غال ن دماء العراقي ع اة ... ول ستو من لحم ودماء العرارقي اال الديون والقروض وال ل لون العراق  ك كذا   . و

علم الذين ظلموا اي منقلِب ينقلبون .   وس

 

ـامـهـا ب ‐4 ها وثائق عن فساد و عقود وزارة النفـط تـقـدر قـ امتال س لجنة الطاقة  ( مجلس النواب )  فت ما  ـدت مـا  75اع مـلـيـون دوالر وأ

ـقـات االخـ  ـنـاء عـ الـتـحـقـ ـة والـنـقـل والصـنـاعـة و ـ ة للتدقيـق  مـلـفـات وعـقـود وزارات الـ ة مال ق لها فرقا تحق شك ة  ا اة ال صـدرت ة س 

حق  ض  ـد   137وزرا و 18اوامر ق لة ومدرائها العامون السـارقـ المـوال ابـنـاء شـعـبـنـا الـمـجـا قة الحكومة العم كذا تتكشف حق مديرا عاما ... و

 وضح النهار. 

ب.  ن حساب الشعب ات ق  ول

 

ت حـولـ  ‐5 ـنـا أن حـجـم االمـوال الـ اثـ ـل الـعـقـاري مـبـ ـسـجـ ـة الـعـامـة لـلـ ـات فسـاد  الـمـديـ ة عن عـمـلـ اب ة الن ا س لجنة ال س رئ ا هـكشف ما 

ــ خـة  100الشبهات تـقـدر  ـد و ـل الـعـقـاري ومـئـات االالف مـن عـوائـل الـعـراقـيـ  الـعـراق بـ نـازح وم ـسـجـ ـكـذا تـنـهـب امـوال الـ ـار ديـنـار و مـلـ

علم الذين ظلموا أي منقلِب ينقلبون.  اب السماء وس  المظلوم اقرب ا 

 

ـ مـن ر   ‐6 انات تؤكد استالم وزراء  الحكومة ونواب ومسـؤولـ  الـدولـة عـ ا ة عن حصولها ب اب ة الن س اللجنة المال تـب اكشفت عضو ما 

وع قانون الموازنة لعام  ه ..  ح تضمن م ة االستقطاع من رواتب المـوظـفـ لـنـفـقـات الـحـشـد الشـعـ ا  2017 الوقت نف س % 4.1زادة 

ـكـو  ى فالوزراء والنواب يتقاضون عدة رواتب واالستقطاعات تتصاعد من رواتب الموظـفـ والـمـتـقـاعـديـن الـفـقـراء. و سـ ي وتلك و قسمة ض

نة .  طونهم الن اموال السحت الحرام وستحرق النار  م  هم وظهور ا ــهم وج  جن
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<
ة الظافرة وتفاعلوا مـع خـنـادق  ة شعبهم الجهاد تاب والصحفيون والفنانون العراقيون الذين اصطفوا  مس اء وال المثقفون واالد

عث والمقاومـة   دي ال ا لمجا ظلون ظه انوا وما زالوا وس ة واحدة  ة فو قة القلم والبندق ف مجسدين حق الجهاد والعز وال

تاب العرب  الوطن الـعـر وخـارجـه  اء والمثقف والصحفي وال فاح والقتال والجهاد متفاعل مع اخوانهم االد ح الو وال س

ا الـقـائـد االعـ لـلـجـهـاد  ـعـث الـعـرا االشـ ـم االمـ الـعـام لـحـزب الـ ـ ـد عـزة ابـرا مضام رسائـل الـرفـيـق الـقـائـد الـمـجـا وعامل 

ة  ـثـ ـة الـ اس الـمـشـع  نـدواتـهـم الـحـوار ـانـت لـهـم الـنـ تاب والمثقف العـرب والـ  مة لل ة الق ذە المضام التوجيه ر  والتح

ة و مواقع التواصل االجتما ...  ار ات ومقاالتهم  الصحف والمجالت والمواقع االخ ة  الفضائ الطروحات الصائ ة   والغن

 

ـل الـفـكـري  ـا لـلـوقـوف بـوجـه حـمـالت الـتـضـلـ ـم الـفـكـري والسـ اء العراقيون والـعـرب جـهـاد تاب واالد وسيواصل الصحفيون وال

ـارديـتـهـا الـمـمـزقـة والـ  ـة ) الـ تـلـفـعـت  خـ ة التار س سمونها ( ال د طروحاتها المتهافتة حول ما  ا الواسعة النطاق وتفن والس

ـعـنـة  ـو ال سـ الـحـشـد الشـعـ و ـم لـقـانـون مـا  ـاقـرار سـ ( الـتـحـالـف الـوطـ )  ـا انـفـسـهـم مـن قـوى مـا  ق عليـهـا مـطـلـقـو

ـعـة  وتـهـا اداة طـ ـا  ذبـح ابـنـاء شـعـبـنـا الـعـرا اال وصـ ـد ـلـة واطـالق  ـشـات الـعـمـ ـلـ ة للم ة للممارسات االجرام قة والعلن الصف

ـذ  ـة  الـعـراق وتـنـفـ ـمـنـة االيـرانـ سـتـهـدف تـرسـيـخ الـهـ سـتـهـدف اول مـا  ذ مخططات الـنـظـام االيـرا الـفـار الـتـوسـ والـ  لتنف

ـ  سع االقتتـال الـطـائـ ة و ة والطائف اء النعرات العن م العراق ع اذ ت وتقس ق وتفت ة لتم االجندات والمخططات المشبو

ان عـ نـحـو واضـح ووقـح وسـافـر  االدار الـمـنـحـرف لـلـحـكـومـة  ذا ما  ادة ابناء شعبنا اال و موغرا وا ذ التغي الد والعر لتنف

ـنـوى وجـرائـم ( الـحـشـد  ة  الموصل ونـ ق ر الحق ة التح الضد من عمل لة اليران  الموصل  ات المجرمة العم ش ل لة والم العم

د لهم  ن ابناء شعبنا اال المجا قة ول ة المس اتهم االجرام فضح ن ب القتحامها وقتل ابنائها مما  الشع )  اطراف تلعفر والتأ

ـات الـمـجـرمـة  ـشـ ـلـ ـاب والـتـطـرف والـمـ ـعـث والـمـقـاومـة بـوجـه قـوى االر ـدي الـ االلتحام مع مجا م  المرصاد وسيواصلون جهاد

ـادتـه وعـزتـه  ر الشامل للعراق واستقـاللـه وسـ ر لتحقيق التح ة الجهاد والتح نوى  اطار مس ر الموصل ون لة لاليران لتح العم

سة الشامخ ..  سا ح الحضارة اال  وكرامته ونهوضه الوط وتقدمه االجتما وإلعالء 
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ـ  سـ الـحـشـد الشـعـ اء قانون مـا عد ان اقر نواب التحالف الصفوي ومن معه من االنتهاز والمنافق  برلمان المنطقة الخ

ـات سـتـكـون   ـشـ ـلـ ـذە الـمـ ـث ان  ـش الـعـرا حـ سـ الـجـ ة جزءا اليتجزأ من مـا اب ة االر ات الطائف ش ل ار الم اعت قر  الذي 

ة .  ة الفرس المجوس غة المعمول بها  جمهور ما  الص ا  ا ثان امش شا  صبح ج  العمود الفقري له وس

 

äjéÚl‚ÖæëçË’Ö]ÌÖ^vjÖ]^ãuÎ]Ö]Díé−…^jÖ]Eí£^’¹]

ى  ـا انـ ل االعـالن عـنـهـا رسـمـ ة   ) وق ة الجراء مصالحة ( وطن خ ادرة تار اطالق ماسماە م تابع االعالم محاولة التحالف الصفوي 

ـذە الـدعـوة  ـعـثـيـ  وعـ الـرغـم مـن ان  ـحـجـة انـهـا دعـوة لـلـمـصـالـحـة مـع الـدواعـش والـ المخبول مقتدى الصدر ا مهاجمتـهـا 

ـ  ـ ـو جـزء رئـ ض لـهـا  ـلـد والصـدر الـمـعـ ـو الـمـسـؤول االول عـن كـوارث الـ ـب ان مـن اطـلـقـهـا  سـ ا  للمصالح ولدت ميته  مهد

ـدا ان  عرفون ج م  سة الفاشلة و ا ة ال اس الدخول معهم  عمليتهم الس ستجدون السماح لهم  عثيون واقفون  ان ال فيها .... و

اد .  الد والع ضاء مع اولئك الذين دمروا ال ديهم الب فهم مد ا عثي ال  ال

 

†}]]æ»àè†}÷]ðøÛÃÖ]íÎçqæ]æ»ë^fÃÖ]…‚éuäñ^jÖ]ØéÛÃÖ]

ه المثل ( مثـل االطـرش  الـزفـة ) ا احـاديـثـه عـن تـلـعـفـر  ن والذي ينطبق عل ل شارد الذ ث العم ستمع المواطن ا احاد عندما 

ـمـان  ـم الـ علم وخاصة  الـطـرف االخـر و ف انه سمح للحشد الطائ الصفوي  المشاركة  استعادتها  ح ان الجميع  وك

ـتـهـم  الـتـصـدي لـلـمـواطـنـ  ـعـرفـون غـايـتـهـم السـوداء ووحشـ ة االستعادة النهـم  ات  عمل ش ل انهم رفضوا مشاركة الم والعرب 

ه  .  امر  قوله و ناك من ينفذ ما س  ن وتائه ول ادي اليوم شارد الذ ل الع ــهذا فان العم  الرافض لدخولهم المدينة و

 

Û£]»ÐÃßèÙ]‡^Úá^Óè†Ú÷]Œ†ËÖ]°×j]ÄÚ‚×fÖ]h]†}Œ‚ßãÚêÓÖ^¹]ØéÛÃÖ]

ـعـرف  ـارةانـه  ـــــح الـعـ ـ ـعـثـيـ ... اي  ـعـث والـ ـا عـ ذكـر الـ لد المـالـ  ل المجرم مدمر ال لما يتحدث العم دونها و ة و مناس

ـل مـا فـعـل مـن سـوء  ـــهـم ... وانـه  ضعون الشعب والوطن  حدقات عيـونـهـم وقـلـ انو ومازالوا  فاء ووطني  دا انهم اصالء و ج

قون اولئك الصقور المحلقة دوما  سماء العراق ....  هم فانهم ي  اتجا
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ل االحتالل  ا ق ر ق االوسط خاصة تقار دة ال دفها االول واالخ  2003لمن يتابع ج ان  دة  ذە الج ان  لمس  عدە فانه س وما 

ان ع عينه غشاوة   صدقه من  ا عن العراق الذي  ر انت تكتب تقار طنة النظام الوط  العراق ف  ش

 

ـة  ـكـ ـس خـاصـة مـن الـذيـن دفـعـت بـهـم الـمـخـابـرات االمـ ش الدولي الـجـواسـ ر المف ست اغلب مادتها من تقار فكنا نقرأ فيها مواضيع 

سـمـيـهـم ( الـمـعـارضـة  ـض صـفـحـة مـا ـبـ ـانـت تـقـوم بـ ـذلـك وانـمـا  مادە لـلـقـارئ الـعـر ... ولـم تـكـتـ  انت تضع الموالح والبهار لتقدمها  و

ـارة عـن ـدا ان مـن تـلـتـ مـعـهـم عـ انت تعرف جـ ة ) والظلم وع الرغم من انها  لد من ( الدكتاتور ة ) وتقدمهم ع انهم منقذي ال  العراق

ـق  ـعـد االحـتـالل رقصـت وفـرحـت ال ـــهـم ... و ـعـتـاشـون عـ مـعـونـات الـدول الـ تـاو ـسـولـ  ـس ولصـوص وخـونـة ومـ مجموعـة جـواسـ

ة  را وانتصارا للعراقـيـ  وضـلـت طـوال فـ ته تح لد من دمار وخراب واعت ال ـذا الـنـهـج الـمـخـزي لـهـا  13االوسط ع ماحل  عـام عـ 

ـنـهـا فـتـحـت مـثـلـه   ـغـداد لـ ـة نـفـسـهـا تـم غـلـق مـكـتـبـهـا   ة الفاسدة ال العملـ اس ة الس عض رموز العمل تقد  دات ت دا عندما  دا رو ورو

ـقـوا ان  ـل اولـئـك الـذيـن سـ ـامـة مـن قـ ات قامت عليها القـ الء الع ساء ك ا عن  اذ را  ت تق ع الما عندما  شمال الوطن و االسب

سـوا عـمـالء  ـا ومـدسـوسـا  ـاذ ـان  ـر  ات وع الرغـم مـن انـان  الـتـقـ ف العراق ا ل وا ذلك انتها عد االحتالل واعت ل و هم ق ضت وجو ب

ـم  ـن مـن جـحـ ـ سـاء وحـرائـر الـعـراق الـلـوا  ة عن  ه رسم ة الش دة الوطن السور عد االحتالل ج ل اعوام  ته ق ت اء ما المنطقة الخ

ـاء لـذلـك الـوصـف الـمـشـ  ـل عـمـالء الـمـنـطـقـة الـخـ سمع او نـرى احـتـجـاجـا مـن قـ رات ) فلن  العا المحتل ا دمشق وال وصفتهن ( 

ات    للعراق

 

ـل الـغـزاة الـمـجـرمـ  ـب مـن قـ ساء المعتقالت وح الرجال  سـجـن ابـو غـ ما ان اولئك العمالء تغاضوا عن الجرائم ال تعرضت لهن ال

ـعـد  ـة عـبـ الـجـنـا والـذيـن احـرقـوا جـثـتـهـا  ف الـطـفـلـة الـعـراقـ ـان  ـ تهم عندما انتهك الجنـود االمـ نا كذلك اخرسوا الس حركوا سا ولم 

 اغتصابها مع عائلتها . 

 
ات االغتصاب الـ جـر  اء ... وما عمل ف  المنطقة الخ ة وال مة عب ا لها الراي العام العال اال من سقطت منهم الغ ت وان ج

ـب وال مـن مـدافـع عـنـهـم .. اال ان االقـزام  ـن ال مـن مـجـ عة للسلطة تـان مـنـهـا السـمـاء لـ ة التا ات واالجهزة االمن ش وتجري  سجون المل

اء المفقودة اصـال  ة ولم تصعد ذرة الح الء الع ساء ك ق االوسط عن  دة ال ته ج ك  اذب مف ر  تهم ع تق الخونة صعدت غ

ات الماجدات .  ساء االب حق ال  لديهم عن حقائق مهولة حدثت ومازالت  سجونهم المظلمة 
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س ( التحالف الوط )  لة وما  اقدم جالوزة الحكومة العم

ما  ع اصدار قانون ( الحشد الشع ) من طرف واحد واقرارا 

ة العمالء االخساء  كتاتور ل  د ة  ة االغلب مقراط سمونه د

عنة جرائم  م االيران ل اد ذ ألوامر اس و تنف ه  فما قامو 

ذە  د  لة  العراق توطئة الطالق  اتهم العم ش ل م

ادة  موغرا وقتل وا ات المجرمة  ممارسة التغي الد ش ل الم

ل  جرف الصخر  نوى ومن ق ابناء شعبنا  تلعفر والموصل ون

ا من  ه م توج ل و اف  ا ار و ا وصالح الدين واالن و د

ما قائد الحرس الثوري توطئة الطالق العنان لهذە  قاسم سل

ة وجعلهم رأس  منة االيران لة لفرض اله ات العم ش ل الم

 
ً
العراق وامتداد ضة للتمدد االيرا الفار التوس مرورا  النف

لها .  ة  من والخليج العر واالقطار الع ا ولبنان وال  لسور

 

م  ر س ( التحالف الوط ) بتم ولقد ق جالوزة ما 

ادرتهم المسماة  ( قانون الحشد الشع ) من طرف واحد ع م

ض رغما  غ ذا القانون ال ر  ة ) وقد قاموا بتم خ ة التار س ( ال

ضوا  ئة الذين اع ة المه اس ة الس ة اطراف العمل ف عن 

سحبوا من قاعة مجلس النواب وأعلنوا  ل وا قوة  احة و

ذا  ر  ذا القانون المشخ والفتضاح أمر تم ئهم من اقرار  ت

ة  رة االخ داف والمقاصد ال ء اال ت و ء الص القانون 

حات  س التحالف الوط ذاته اصدرت ت فأن اطرافا من ما 

ذا القانون  عض مواد وفقرات  ل  تدعو ا التلي وتعد

ة  اس ة الس ض ارضاءا لألطراف االخرى المشاركة  العمل غ ال

ة .   المخابرات

 

ذا القانون  ــــع  س الوزراء عن  حات رئ انت ت نا  ومن 

ما  ات ف القوات المسلحة ومنع االنتها ط الحشد الشع  و ل

س مجلس  سموە رئ قة ا من  ارسل ( مقتدى الصدر ) وث

عض  ة تتهم  حمهور س ل س الوزراء ورئ النواب ورئ

ات وتدعو ا ارضاء االطراف المعارضة  االنتها ات  ش ل الم

س اال .   القرار القانون بهدف التخدير ل

 

اق  ذا الس د المهدي   حات عادل ع كذلك جاءت ت

ة المكونات االخرى ع حد  ان القانون اقر ضد رغ اف  االع

ذا القانون المسخ ( قانون الحشد  قينا فأن  ە ... و تعب

ة  س ادرة ( ال س م ة لما  ة القاض  ال
َ
الشع ) سدد

س ( التحالف الوط )  محاولة  ة ) ال اطلقها ما  خ التار

ض  غ ذا القانون ال ــــع  سة لملمة اطرافه المتناقضة و ا

ة  خ ا ة ال س ال ة المسماة  اذ ادررة ال الم الذي اجهض 

ــــخ العراق منها براء .   وتار

 

الحشد الشع )  س (  ر قانون ما  ذلك تم افتضاح تم و

ن ابناء شعبنا  ة الوقحة ..ول عنة ممارساته االجرام بهدف 

ذە الممارسات الشائنة  م ضد  المرصاد وسيواصلون جهاد

د.  اتها ح الظفر الحاسم .. واال  وتداع
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، ألول مرة أن   ا د  افحة المخدرات اإليرا حم س منظمة م شار رئ م من ب األطفال 14كشف مس يران    . المائة من المدمن في

 
ـة، أن  ـحـاث اإليـرانـ عة لوزارة العلـوم واأل اء التا الة إسنا لألن ا خالل حديثه لو د  د حم  الـمـئـة مـن الـمـدمـنـ عـ الـمـخـدرات   14وأ

م ب  اوح أعمار فا أن أعمار  19إ  15إيران ت ستمروا بتجارتهم 58عاما، مض   .عاما  34 أقل من  .«المئة من المدمن اإليراني أن 

 
ـعـد  55تظهر أن   وأوضح أن التقديرات ـعـلـمـون عـن إدمـان أبـنـائـهـم إال  ـؤالء األطـفـال ال  ـاء  ـدء  5إ  3 المائة مـن ا سـنـوات عـ االقـل مـن 

ل أطفالهم  .استهالك المخدرات من ق

 
ـف  اب اإليـرانـيـ عـ مـا وصـفـهـا بـتـضـعـ رة اإلدمان ب األطفال والش ادة ظا اب ز أس افحة المخدرات اإليران س منظمة م شار رئ وعلق مس

ـادة  ـفـا أن حـس الـمـقـامـرة وز ـل الشـاب  إيـران، مضـ ـة لـدى األطـفـال والـجـ ـ م الدي اة واالبتعاد عن الق م وتغي نمط الح ادئ والق ـةالم  سـ

ذا الصدد ما عامالن مؤثران آخران   ة   .ال

 
ـة والـثـقـافـ ـل االقـتـصـاد ـا ـالـهـ ـة لـدى الـمـجـتـمـع اإليـرا  ـ ـل الـجـو ـا ـافـئـة  الـهـ ات غـ الـمـتـ ـسـارع والـتـغـيـ ا خلق ال ـة وسبق أن اعت 

سيج ا ة  أ المخاطر ال تهدد  ار االجتماع ادة األ ة، وز ة واالقتصاد ساع غ المسبوق  الفجوات الثقاف ة، واال تمـع لمجواالجتماع

ـة،  اء والـمـتـخـصـصـ بـهـذا الشـأن خـالل السـنـوات الـمـاضـ ـمـال الـمـسـؤولـ والـخـ ، وانـتـقـد إ له إ مجتمع ذي قـطـبـ ب بتح س ، وت اإليرا

اء اإليراني حول اإلدمان واخطارە ة اال ة وشدد ع دور المعلم و توع ا التماسك االجتماع ج ث قّل تدر  . ح

  
ــر  ـنـمـا كشـف وز ـة ألنـهـمـواألطــفـال اإليـرانـيـ مـن خـالل الــمـخـدرات بـ ـة اإليـرانـ ـة اإلسـالمـ ـأعـداء الـجـمـهـور ا مـن وصـفــهـم  ـد  ـاجـم حـمـ و

ـة لـتـجـارة الـمـخـدرات  إيـران الـ تـتـجـاوز  ـالـ اح الخ قا أن األر ، سا د الرضا رحما فض ، ع ة اإليرا ـال إيـرا (  100.000الداخل ـار ر  3مـلـ

ـة الـهـائـلـة لـهـذە الـتـجـارة قـد افسـدت الـنـظـام اإلدا ـة السـنـ الد، وأن الدورة الـمـالـ ان اقتصاد ال ا، تهز أر ارات دوالر أم ) سن والـقـضـاء ري مل

الد   .وأسواق البورصة واالقتصاد وثقافة ال

 
ـا الـمـخـدرات 46وقال رحما فضـ إن  ـب قضـا سـ ـب اإلدمـان، وأضـاف    الـمـائـة مـن السـجـنـاء  إيـران ُسـجـنـوا  سـ والـجـرائـم الـ حصـلـت 

ب أ من » و س ائعون 52اإلدمان وتجارة المخدرات  ل ال ش ساء. و قة والقتل والعنف ضد ال   المائة من الجرائم األخرى مثل ال

ـؤالء،  80التجزئة  < كـن  أنفسهم. ولو لم  ار من بيع المخدرات ع المدمن   المائة من موز المخدرات  إيران، ولم يتمكن التجار ال

ستمروا بتجارتهمفلن يتمكن تجار المخدرات   .«من أن 
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  ار والمزارع  تجارة المخدرات غاضا النظر عن التجار ال م   واأل التجزئة الدور األ    الموزع  ا ة اإليرا ر الداخل سب وز هذە اآلفـة  لو

ة    الخط

  

ل مـتـواصـل خـ ش طة بها ازدادت  نما تجارة المخدرات والجرائم المرت ا، ب ات من تجار التجزئة سن حق الع ة اإلعدام   اللوتنفذ إيران عق

ل مؤثر.  ش ار  ات رادعة ضد التجار ال ة عن انزال عق  السلطات اإليران ة. وتتغا  > السنوات الماض

 

ـ مـات الـعـامـة،  ر المسا  لشؤون انخفاض الطلب وتط افحة المخدرات واإلدمان اإليرا  العام لمقر م اق ذاته، انتقد نائب األم  الس ـكو  ا

افحة اإلدمان وتجارة المخدرات، وقال  ذ برامج م  تنف    عام »> دين برست، التأخ ة من اإلدمان   ،2011تمت دراسة برنامج الوقا

دأ انخفاض تعاطيها من عام  ادة العرض والطلب للمخدرات، وأن ي ضع حدا ل ان من المتوقع> أن  ـذا 2015و ـذ  ـن لـألـسـف لـم يـتـم تـنـفـ ، لـ

 اآلن نامج > ح ة  .«ال س الد ب  ال  المخدرات  ب اإلدمان ع س ساء  ات ال ك دين برست، عن ارتفاع عدد وف ا  المائة ، 15وكشف 

ـحـا أن  ـب اإلدمـان عـام »م سـ ـاة   فــارقـن الـحـ ـسـاء الـال   2012عـدد الـ   199وصـل إ  إ  الـعـام الـمـا ـن  ـمـا وصــل عـدد  230امـرأة، فـ

ة أن  .«امرأة ر الرسم  التقار ش   22و ـم عـ سـاء ون  ـجـ ـم مـن    وجـات، وأن األزواج الـمـدمـنـ ـسـاء الـمـ ن مـن الـ المائة من المدمنات 

 اإلدمان وذلك لمنع الرجال من تطليق الزوجة. 

 

ـي، إ ، رسـول خ  مـجـلـس الـنـواب اإليـرا ـة   إيران، أشار عضو الـلـجـنـة االجـتـمـاعـ ار الناجمة عن اإلدمان  شف عن األ ال ما يتعلق   وف

قارب   ما  رة اإلدمان ع  ظا ، وقال  10تأث  إيرا ـل »مالي شـ   ـلـد وانـخـفـض سـن الـمـدمـنـ  الـ   ـة ضـعـفـ س ساء المدمنات ب ازداد عدد 

 .«عام

 

 من  ا أي أ الد سن  ال ة  ة األمور الصح ان ل م  أي  200.000وكشف أن الخسائر الناجمة عن اإلدمان تعادل  ـال إيـرا ـار ر ـارات  6ملـ مـلـ

 وجـه الـخـصـوص اقـطـار   وعـ  الـوطـن الـعـر ـبـهـا ا سـتـخـدم اراضـيـهـا مـمـرا لـتـهـ لدان المـصـدرة لـلـمـخـدرات او  . وتعد ايران من ال دوالر أم

ات الـتـ ش ل المل ة لتم ستخدم عائدات تجارة المخدرات االيران ة ... و ا الجن لدان العالم االخرى وخاصة ام    وا ـعـالخليج العر ة لـهـا ا

   احـدى دول امـ ـة مـتـعـاونـة مـعـهـا   واخـرى ايـرانـ ـ  عة لحزب ن ة تا  لبنان  عنا ض ع ث تم مؤخرا القاء الق ة ح اب شاطاتها االر  ـا و

ـ ـعـد االحـتـالل   الـعـراق   المخدرات  رة االدمان ع شار ظا  ان ذا الصدد ا   شار  ل االموال ... و المخدرات  وغس ة تتاجر  ان  عـد الجن

 ضد تجار المخدرات او مـتـعـاطـيـهـا ,,وعـلـق مـراقـبـو   تضمنها القانون العرا ات الرادعة ال ة المستمرة والعق فا منها جراء التوع  ن عـان نظ

ـافـة انـواعـهـا ووصـفـو  ـ ـة   الـمـخـدرات االيـرانـ ل تعا سه أنه جاء ل م الخمور ،  اء بتح ــــع الذي صدر مؤخرا من برلمان المنطقة الخ ا ال

 اخر الحواجز وخطوط الدفاع .   ك أنه يهدف ا ــــع   ال
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ـدفـ ـة واليـتـه  اما المنته  او س االم اب فجر االجراء الذي اتخذته ادارة الرئ ل دعم إيران لإلر سه اما ب كيون يتهمون أو ـار ع مـنواب أم ـلـغ مـلـ

  700و ـتـمـ  سـ ـلـول  ـ مـن ا  الـرابـع ع  اذ صوتت اللجنة   مجلس النواب االم ة   ايران سخط لجنة العالقات الخارج مليون دوالر نقدا ا

ـل الـجـمـاعـ ـد إيـران لـتـمـ ـفـتـح  ـامـا  ـاراك أو ـس  ـونـغـرس، وسـط اتـهـامـات لـلـرئـ ـل مـوافـقـة الـ  إيـران قـ ـمـنـع دفـع األمـوال إ  قـرار   ، ع ات الما

ة.  اب  اإلر
 

تد برس"، فقد ّصوت  الة "أسوش   21> ووفقا لو ات المـتـحـدة مـن إرسـال األمـوال عـ  قرار منع الوال ة ع ك ا من أعضاء لجنة العالقات األم نائ

نما عارضه   إيران، ب لة للتعقب إ  قا ة غ الغ نقد ل م ن من أعضاء اللجنة.  16ش  آخ

ـة إليـر  ـالـغ نـقـد ـمـنـحـهـا مـ ـأنـهـا  اما   أو س األم س، ادارة الرئ  إد رو  مجلس النواب األم ة  س لجنة العالقات الخارج ـمـكـن ان واتهم رئ ال 

ة".  اب ل الجماعات اإلر ق لطهران لالستمرار بتم  تعقبها، "سهلت الط
 

ما اتهم ة.  اب  الجماعات اإلر ا " و ل "حزب  ستمر بتم    إيران ال ذە األموال إ اما سهلت وصول  س أن ادارة أو د رو  وأ

 إيران".    كي ائن أم اح ر ل إطالق   مقا
ً
ا المعتادة ودفعت أمواال اسة أم أنها "تجاوزت س  اإلدارة 

 
ار و أنها دفعت مل اما أعلنت  انت ادارة أو سـلـيـح  700و  طـهـران وواشـنـطـن حـول صـفـقـة   بـ ـة نـزاع قـانـو سـ  نقدا إليران ل مليون دوالر أم

 كشـفـوا أن  كـيـ  أمـ ـن مسـؤولـ  عـهـد الشـاە ..... لـ ،  400تعود إ  يـنـايـر الـمـا   ـانـون الـثـا   ـلـغ تـم شـحـنـهـا جـوا  ـذا الـمـ مـلـيـون دوالر مـن 

  اح سـجـنـاء إيـرانـيـ ـل إطـالق  ـة مـقـا ي كـفـد ل عمالت يورو وفرنك س ش ة و ـار و‐صناديق خش ـمـا تـم إرسـال مـلـ  . كـيـ مـلـيـون  300أمـ

   يو ضا   يناير و  22دوالر أ   سلح المذكورة.  5انون الثا  فوائد فسخ عقود ال  إيران و اير نقدا إ  ف اط   ش
 

ـالـغ إليـران مـا لـم تـتـوقـف مـن دعـم  ـة مـن دفـع أي مـ كـ ـمـنـع الـحـكـومـة األمـ ـد  ـس قـولـه إن "الـقـرار الـجـد ـا" عـن إد رو ونقلت إذاعـة "صـوت أمـ

ــل  ــة دفــع إليــران قــ ــأي عــمــلــ ــلــغ مــجــلــس الــنــواب   الــحــكــومــة أن تــ نــه عــ ــل األمــوال، و ــاب وغســ ــة  30اإلر يــومــا مــن الصــفــقــة لــتــتــمــكــن مــن مــراقــ

 الصفقات". 

ـاب  ـمـعـارضـتـه لـالتـفـاق الـنـووي مـع إيـران عـن قـلـقـه مـن اسـتـمـرار دعـم طـهـران لـإلر    الشـهـ ـمـوقـرا اق، أعرب اليوت أنغل، الـنـائـب الـد  الس و

 القرار لم يوافق عليها المجلس.  حا إضافة بنود ع ة، مق س ال ــــخ ال ر برنامجها للصوار  وتط
 

ح ذا المق  إن "
ً
س قائال ح إد رو  مق ت ع ل التص ة، بتأج  وعضو لجنة العالقات الخارج موقرا من، النائب الد د   ما طالب ب

كذا صفقات".    ة ان تطلع مجلس النواب  ك ة األم  الخارج ات دفع مماثلة ع  ولتجنب عمل ا ة من المنظور الس  حساس للغا

د من إضافتها لهذا القانون".  ضا وال اب أ ة ودول أخرى تدعم اإلر ا الشمال ناك كور من إن   وقال 

ـات ـ شـ ـطـة  ـة لـمـنـع إيـران الـمـرتـ ـاقـ ـ ـة اسـ جـراءات وقـائـ  بـ ـسـة لـلـنـظـام اإليـرا ـمـعـارضـتـه ال  مجلس النواب  عرف  ذا النائب الذي   وطالب 

ة".  ة لألسلحة النوو ور  مواد وأدوات  ة من الحصول ع ب دول  ته

، إن الــنــواب   الــمــا ــتــمــ  ســ ــلــول  ـ مــن ا ـ  الــرابــع ع   ــحــات لــلــصــحــفــيــ ـ ـ  ت   ــس مــجــلــس الــنــواب األمــ ــان، رئــ مــن جــهــتــه، قــال بــول را

 .
ً
ة إرسال النقود إليران تحتاج قانونا أصال دا أن ممنوع  لم يتصوروا أ  الجمهور

 
ار و لغ مل كيون 700وأضاف : "إن دفع م دفع ثمنها األم ة وس قة خط ك سا ة إليران ي  مليون دوالر كفد

سافرون للخارج".   الذين 
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 الـفـكـر  ـة الـمـسـتـقـاة مـن مـعـ ـاسـ ـة والسـ ـم الـفـكـ عض المصطلحات والمفا فات ب  تعرض تع ة ال ذە الزاو م  تواصل الثورة تقد

ـجـيـتـه  اتـ ـعـث واسـ ـدة الـ ـة مـن فـكـر الـحـزب وعـقـ ـ  قـ نـمـا  ـا و ـا نصـ ـعـثـ ـفـا  ـورة تـعـ ـال  ال تمـثـل   وال سا  واإل  والقو الوط

ة .  ج ات ة واالس ته الفك  عن موقف الحزب ورؤ
ً
قا وشامال ا دق  تعب ع عضها  ل أن  قاتها ،  ة ومواقفه وتطب اس  الس

 

 لـالحـتـالل  ضـ  العرب الـمـنـا  والمناضل  العراقي دين وعموم الوطن  والمجا عث  ال  إغناء ثقافة المناضل ة ا ذە الزاو وتهدف 

ـمـارسـه   الـذي   واإلعـال  والـثـقـا ـا ـه الـفـكـري والسـ ـشـ  ظـل الـ    مـعـ ـد الصـابـر ولـتـكـن لـهـم خـ ل وعموم أبـنـاء شـعـبـنـا الـمـجـا

ة ضد العراق واالمة .  ذ مخططاتهم التدم  تنف ؤالء ع ساعد  ما  ل  ف والتضل شع صور ال  ا  المحتلون وعمالئهم 

 

ـة   الـمـسـارات الصـائـ  أن تـكـون  ـلـهـمـهـمـا الـعـزم عـ ـقـهـمـا و  طـ ـمـا يـنـ ـة و ـاسـ اسا لممارساتنا السـ ما ن   دتنا ال ذلك أن فكرنا وعق

 يـتـعـرض فـيـهـا مـفـهـوم الـحـزب  ة شعبنا الظافرة ال ة من مس ذە المرحلة الجهاد   ة و ة الخ ة والقوم دافها الوطن غ أ ل ة ل والخ

ئة  ة المه اس ة الس د العمل  صع  ظل االحتالل وممارسات عمالئه ع ه  ش شع صيغ ال  ا ة ا  والممارسات الح

 

ذا العدد مفهوم (    تناول   الثوري وس  العقال  )المنهج االقتحا

  

   ـكـون قـدي   الـطـرف االخـر و الهجـوم عـ وع   الم ادر  و الطرف الذي ينظم خطة معينة و ض الدفاع فالمقتحم  االقتحام نق

ا  ه نفس  عل ه والتأث ا اغتة الخصم وار  قمة الهجوم اي م  مرحلة تقع  ة ألنجاح االقتحام واالقتحام  ور افة االستحضارات ال

قـع ة النه  الثور و المنهج المرسوم عادة    سالم والمنهج او االسلوب االقتحا  االس ە ع ج ل   الدفاع  قوي ع ا وجعله ال   وماد

ـافـة جـوانـبـهـا ولـهـذا فـان الـمـنـهـج  ـات االقـتـحـام مـدروسـة مـن  ـانـت حسـا ـدة اذا  ـه نـتـائـج جـ ـؤمـن لصـاحـ ـادأة و ـادرة والـمـ  خانة الـمـ

 العقل والدراسة.  حتاج ا ل   التهور واالنفعال  حتاج ا  ال   االقتحا

 

ـحـة وكـذلـك  صـفـحـاتـهـا الـرا ـة وتـوقـع الـنـتـائـج الـمـتـوخـاة  ـة وظـروفـهـا االجـتـمـاعـ  دراسة القض ة تحتاج ا ة قض  أ االقتحام  وع  فال

  ـدة  ـار صـيـغ جـد ـد مـن اعـادة الـدراسـة مـجـددا وابـتـ ة فـال   االرواح كـبـ ـانـت احـتـمـاالت الـخـسـارة  تقـديـر الـخـسـارة الـمـتـوقـعـة واذا 

اقل الخسار.   صاحب االقتحام  ث تعود النتائج ع ح  االقتحام 

 

ط بهم ..   تح ة ال ب ات ال مستوى التحد كونون   ان واحد وعادة ما  ة  ة والعقالن الثورر  ان الثوار الذين يؤمنون   غ

اط عام  عث ثورة الثامن من ش  الثوري فجر ال ذا المنهج االقتحا   ل االقـتـحـام الـثـوري  1963وع ة  ة ثور انت ثورة اقتحام   وال

ـاع  ـاتـ ـم الـيـوم  ـم و  وطـرد  مـجـابـهـة الـمـحـتـلـ    الـعـقـال عث والـمـقـاومـة الـمـنـهـج الـثـوري االقـتـحـا دو ال ما جسد مجا  و العقال

   قـدمـا  ـ ـر الشـامـل لـلـعـراق والـمـ  والـتـحـ ـ الـمـبـ  تحقيق النـ ار وح م بوجه مخططات حلف اال المنهج ذاته يواصلون جهاد

ة التقدم والنهوض واالرتقاء.   مس
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 سالَةٍ خَالِدَة  رِ حزْبُ البَعْثِ العَرَبي االْشتَِراكي                                                         أُمةٌ عرَبِيةٌ وَاحِدَة      ذاتُ
 تراكية قيادة قطر العراق                                                                              وحدة   حرية   اش                  

 
 

أ :  ما  ا  عث العر االش ادة قطر العراق لحزب ال أسم ق  الرفيق ابو ع االم الناطق الرس 
َ

 ح

 

ـلـة اليـران تـحـت مسـ ( الـحـشـد الشـعـ )  مـمـارسـة  ـات الـمـجـرمـة الـعـمـ ـشـ ـلـ ـعـن وجـود الـمـ
ُ
س مـجـلـس الـنـواب يـوم امـس قـانـون  أقَر ما 

ة والتغي الد ادة الجماع ات القتل واال ل وممارسة عمل ات  لة اليران ممارسة االنتها ات العم ش ل يح لجالوزة الم قة ت ة مس  را . موغسلط

 

خـا وانـقـسـامـا و  ذا القانـون الـمـسـخ قـد احـدث  ر  ادة قطر العراق للحزب : ان تم أسم ق  الرفيق ابو ع االم الناطق الرس 
َ

ا  اضـحـواضاف

ـادرة ا سمونها " مـ سف الفع لما  ل طرف من اطرافها وال اع واحتدامه ب   عن تعميق ال
ً
ة واطرافها المتصارعة فضال اس ة الس ـسـالعمل ـة لـ

ة المنهارة وا اس ة الس م اشالئهم واشالء العمل ا من جالوزة التحالف الوط تجاوز مأزقهم الخانق وترم  مطلقو
َ
ة" ال اراد خ ة . لمتالتار  هاو

 

ة والـ تـجـلـت  ت ة لالوامر االيران س ( الحشد الشع ) جاء استجا ــــع قانون ما  ادة قطر العراق للحزب ان  اسم ق د الناطق  ـوا حـات ـ

ـادة البـنـا  ـا لـمـمـارسـة اال ـا سـور ـة وعـبـور ـة لـالرا الـعـراقـ احة القـوات االيـرانـ عـبـنـا ء شـمحمد ع الجعفري قائد الحرس الثوري االيرا حول اس

ة وسـواحـل الـ ة ع السواحل السور شاء قواعد ايران أ اقري  ة محمد  ان االيران ة االر ئ س  حات رئ ة وت ة الح مـمـا  ـمـنالسوري وقواە الثور

ـات ( الـحـشـد  ـشـ ـلـ مثل توطئـة لـمـ ما  من  ا وال لة اليران  سور ات العم ش ل ة ال تمارسها الم ادة الجماع ات القتل واال عـ ) الشـعن عمل

ر الموصل .  معركة تح لة  ه الحكومة العم سم ة عما  اذ فضح الدعاوى ال ما  نوى   لممارسة القتل والتدم  تلعفر والموصل ون

 

ـحـات السـ ـ ـانـاتـنـا والـتـ ـدنـا  بـ ـمـا ا ـنـوى و ـر الـمـوصـل ونـ ادة قطر الـعـراق لـلـحـزب : ان تـحـ أسم ق د الرفيق ابو ع االم الناطق 
ّ

ـقـوشد ة ال ا

ـل والـعـ ـنـوى  ـد  الـمـوصـل ونـ عث والمقاومة وابنـاء شـعـبـنـا الـمـجـا دو ال ضطلع بها مجا ر الشامل للعراق ال  ة التح   راقيتحقق اال ضمن عمل

ـر الشـامـل لـلـعـراق  ـر ... وحـ تـحـقـيـق الـتـحـ م االم العام للحزب والقائد االع للجهاد والتـحـ د عزة ابرا ادة الرفيق المجا ق تـقـاللـه واسـله 

ة الشامخ.  سان ح الحضارة اال ة ونهوضه القو ومشاركته الفاعلة  بناء  ز وحدته الوطن  التام والناجز وتع

 

 الرفيق ابو ع االم 

ادة قطر العراق للحزب اسم ق  الناطق الرس 

ن الثا   ٢٧  م ٢٠١٦ 
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د  ا ابناء شعبنا المجا

ـن الـثـا السـوداء عـام  ـ ـ مـن  ـاركـة  الـعـام ذاتـه  1963تمر علينا اليوم الذكرى الثـالـثـة والـخـمـسـ لـردة الـثـامـن ع ـاط الـمـ الـ اغـتـالـت ثـورة الـثـامـن مـن شـ

عثيون الردة منذ يومها االول وواصلوا نضـالـهـم حـ تـفـجـ ثـورة السـا ه المناضلون ال تها ... ولقد جا تنفت مس ثمرة االخطاء ال ا ـ بـع مس الـثـالثـ مـن   –ع

ة ة المعا ضة لحركة الثورة الع ة القلعة النا سان ة واال ة والقوم منجزاتها العمالقة ع الصعد الوطن مة ال اشادت  ـمـعـسـكـر اعـداء ممـ تموز العظ ا حـدا 

العدوان الـثـالثـيـ الـغـاشـم عـام  ان استهداف العراق  مر عليها ف ل ما  جعبتهم من مخططات الت ـ الصـهـيـو  1991الثورة إلفراغ  والـعـدوان االمـ االطـلـ

ان مـن الـعـراق وتـحـقـيـق  2003الفار واحتالل العراق  العام  ة حازمة افضت ا طرد المحتل االم عث والمقاومة مجابهة جهاد دو ال والذي جابهه مجا

انون االول عام  ب  الحادي والثالث من  ـدقـة الـرفـيـق  2011ن العراق واالمة التار ال ما شخَص ذلك  ا العراق لقمة سائغة إليران  ... ولقد سلمت ام

م بوجه ترا عث والمقاومة مواصلة جهاد دي ال مجا ر مما حدا  م االم العام للحزب والقائد االع للجهاد والتح د عزة ابرا ـان ت االمجا لمـحـتـلـن االمـ

من والخليج العر واستهداف االمن القو العر  ا ولبنان وال ة والتمدد االيرا الفار التوس  العراق وسور منة االيران نـفـر تـحـالـف  بواله س رمته واليوم 

ـمـقـدمـة لـتـ ـت  التجزئة والـتـفـتـ نوى  ة واستهداف الموصل ون ة االيران ك ت االم دة الشاملة ع التواط ل قواە لشن الردة الجد ار  ـاال ـم الـعـراق  فـتـ ت وتـقـسـ

 له . 

ـلـة ات الـمـجـرمـة الـعـمـ ش ل اب والتطرف والم له يواصلون مجابهتهم الحازمة لقوى االر عث والمقاومة  الموصل والعراق  دو ال م مجا ا  ـر إل  و يـران لـتـحـ

ة والق افة القوى والفصائل الوطن نفار طاقات  ر الحق الشامل للعراق وتحقيق استقالله التام والناجز واس نوى ضمن التح ة لمجابهـة الـردة ومالموصل ون

ـر مسـتـ ـق تـأجـيـج ثـورة الـتـحـ ـة والسـ قـدمـا  طـ ق وحدتـه الـوطـنـ س احتالل العراق وتم رة لتك دة واجهاض مخططاتها ال  الـمـعـا لـهـمـالشاملة الجد

ن الثا السوداء عام  غة لمقاومة ردة الثامن ع من  ل ـثـة  1963والدروس ال ـا الـخـبـ ـمـقـاصـد ـدة  ـفـاح الـمـلـتـهـب ضـد الـردة الـجـد فـهـا  مـجـرى الـ وتوظ

ة.  اتها العدوان  وغا

ـأجـالل شـهـداء ردة  ـن  ـدة ومسـتـذكـ اسنا المشع لمواصلة جهادنا الدؤوب بـوجـه الـردة الـجـد ة السوداء ن ـ مـن الـثـوس دروس مقاومة الردة ال امـن ع

ـد االمـ نـوري ابـن مـديـنـة الـثـورة الـذي أعـ ـف عـ ة الـراوي ونـائـب الـعـ ر السعد ورفاقه ون سان ظا ـة دمـتـن الثا السوداء ابناء الفلوجة ن ـ ـ ـ ـ ه الـردة الـ

عث والعراق واالمة االبرار.  م من شهداء ال اء وغ ة ابن الموصل الحد ف وممتاز قص  السوداء وصاحب الرما ابن النجف اال
 

عث والعراق واالمة االبرار.   المجد لشهداء ال

دة.  ار وعمالئه االخساء أزالم الردة الجد  والخزي والعار لتحالف اال

 ولرسالة امتنا المجد والخلود. 

Ñ]†ÃÖ]†ŞÎì^éÎ
ن الثا  ة  ٢٠١٦ الثامن ع من  الد  م
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أ :  ما  ا  عث العر االش ادة قطر العراق لحزب ال أسم ق  الناطق 
َ

 ح

ستهدف ابن   لة اليران ال ات المجرمة العم ش ل اب والتطرف والم نوى لقوى االر  الموصل ون عث والمقاومة  دي ال شعـبـنـا اء تتواصل مجابهة مجا

االت .  القمع واالعتقال واالغت دة  اداتهم المجا عث والمقاومة وق دي ال  المقدمة منهم مجا نوى و  الموصل ون    اال

 

ادة قطر العراق للحزب :  أسم ق  واضاف الناطق 

ـات ـا ـالـد سـهـم  ـث مـارسـوا قـتـل االطـفـال ود  مـحـور غـرب الـمـوصـل حـ   ـمـا ـادة قـاسـم سـلـ ـقـ لة اليران  ات الحشد العم ش ل  لقد تصاعدت جرائم م

ـر والصـور ا  مـن الـتـقـار ـثـ  الـ  للالجـئـ و سان والمجلس ال ت منظمة حقوق اال نيها ... وقد ب  رؤوس سا  القرى ع ن  دموا المسا ـو  لـحـ ة والـ

نة .  ة المش ذە الممارسات االجرام  توضح 

 

 الـعـام لـلـحـزب والـقـا ـم االمـ ـ ـد عـزة ابـرا ـادة الـرفـيـق الـمـجـا ـقـ ـعـث والـمـقـاومـة  ـدي الـ أن مـجـا ادة قطر العراق للحزب  أسم ق د الناطق   ئـد وأ االعـ

دعون ابناء ش لة اليران و ات العم ش ل اب والتطرف والم ة لقوى االر اسل لهذە الممارسات االجرام ر يواصلون تصديهم ال د عبنللجهاد والتح ا المجا

ـة والـتـمـدد االيـر  مـنـة االيـرانـ ة واله ة االيران ك ت االم ان والتواط  االم  التصدي لممارسة المحتل ة  نفار طاقاتهم الجهاد  الس   ا    الـتـوسـ الـفـار

 برمته .   العر  واستهداف االمن القو من والخليج العر ا ولبنان وال  العراق وسور

 

 للوقوف بوجه التمدد االي ة انظمة وجما نفار طاقات االمة الع ورة القصوى الس  ال ادة قطر العراق للحزب ع أسم ق  وشدد الناطق   را  الفار

   االيـرا ـذا الـتـوسـع الـفـار  وخصـوصـا وان  ـذا الـتـوسـع الـخـطـ ـة  ة من مـغـ  مجلس االمن والمنظمات الدول  وتجاوز الشكوى فقط ا  التوس افـق يـ

ـرتـه  ة الـعـراق اليـران ومـجـا ع ص النظام ب شخ س مجلس مصلحة   رئ  والي  ا ــــح ع  ومنها ت  االيران حات الوقحة للمسؤول تـدخـل ـالـالت

ة لنقل ا ارات االيران ط عمل المخابرات واالستخ ش  بت حات نائب قائد الحرس الثوري االيرا  العراق وت  السافر  ا عومات عن لملالعسكري والس

  ـة  ـة والـمـحـلـ ـ ـافـة الـقـوات االجـنـ   ـات الـتـجـسـس عـ  عـمـلـ ـة عـ ـادة الـعـراقـ ة والوحـدة والسـ ب اله ء  ما ي  العراق  ات االوضاع  لـعـراق  امج

لها.  ة   والذي يهدد االمة الع  التوس  الفار  العراق وتوسيع التمدد االيرا ة ع منة االيران ز اله  لصالح تع

 

 الـفـ ـالـتـصـدي الـفـعـال لـلـتـوسـع االيـرا ـة  ـة مـطـالـ ـة والـدولـ ـمـ  الصعد االقـلـ افة ع ادة قطر العراق للحزب ان الدول  أسم ق  واوضح الناطق   وعـدم ار

حات الخجولة والموارة ..   الت  االقتصار ع

 

ـة وتـحـقـيـق الـظـفـرالـحـاسـم  ـ ة للعراق ولالمة العـ اسل الجهاض المخططات المعاد عث والمقاومة كفاحهم ال دوا ال له سيواصل مجا ـد االوازاء ذلك  ـ

 .  العراق واالمة المب غ ن ل  و

م.  ز الحك  الع  إال من عند   وما الن

 

ا  عث العر االش ادة قطر العراق لحزب ال أسم ق  الناطق 

  ن الثا  من  ة  ٢٠١٦ الثالث ع الد  م
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