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م من العراق  طردە وت ان المنكرة وطرد مة المحتل االم عث والمقاومة لالحتالل منذ يومه االول به دي ال للت مجابهة مجا ق حقيلقد ت

انون االول عام  ب  الحادي والثالث من  ـد عـزة  2011ن العراق واالمة التار ال ـ الصـائـب لـلـرفـيـق الـمـجـا اتـ ـل االسـ من خالل الـتـحـلـ

ـم امـ سـلـ ـة   ـة االيـرانـ كـ ت االمـ ـر لـدور الـتـواطـ ا والقائد االع للـجـهـاد والـتـحـ عث العر االش م االم العام لحزب ال ا الـعـراق ا ـابرا

ـعـد مـجـرد نـفـوذ او  ـدورە ا االحـتـالل االيـرا لـلـعـراق ولـم  م الشائن اف  سل ذا ال د ع ذلك  حينه ...  ما أ ـمـا تـغـلـايران لقمة سائغة  غـل 

عض.  م ال  يتو

 
ـان واالحـتـالل االيـرا الـورـث لـالحـتـالل االمـ عـ صـ  ـم لـمـجـابـهـة تـرـات الـمـحـتـلـ االمـ عث والمقاومة جهود دو ال  مجا

َ
نا حشد  يـغومن 

ذا االحتالل وعمالء اال  ل استخدام  ه  ة عل منة االيران ة الطراز تجلت  فضح مضام االحتالل االيرا للعراق وفرض اله ة عال الل  حتجهاد

ـمـن والـ تـجـلـت  ت ـا والـ ـأتـجـاە سـور لة اليران للتمدد والتـوسـع االيـرا الـفـار الـتـوسـ  ات العم ش ل لة والم ـالعراق الحكومة العم حـات ـ

ة ونائب قائد الحرس الـثـوري االيـرا والـ تـنـص  يئة االران االيران س  م االيرا ( قائد الحرس الثوري االيرا ) ورئ حـة عـ عـد اجالوزة الح

ب حـلـ عد  ن واحتاللها  ح ب ال من وع  ا وال ة  سور ة االيران ة وع اقامة القواعد العسك اطورة الفارس ـمـا ب و غداد عاصمة لالم

ـمـا شـخـصـهـا  ـقـة واقـعـة  ـا حـقـ ـأ ـة  ـ ـة لـالمـة الـعـ ـدات االيـرانـ كذا غدت الـتـهـد ة ـدقـيهدد اقطار الخليج العر واالمن القو العر برمته و

ـا االعـالمـيـون الـعـرب االحـرار وتـ ـل راح يـردد ـر   م االم العام للحزب والقائد االعـ لـلـجـهـاد والـتـحـ د عزة ابرا ح الرفيق المجا   جـلـتووض

ة  ج والـعـرب مـمـا يـؤكـد قـوة حضـور الـحـزب الـفـاعـل  مـجـابـهـة الـتـمـدد االيـرا الـفـار الـتـوسـ و مسـ ث من المسؤول الخل حات ال ت

ـارز لـلـرفـيـق الـمـجـا ـر الـظـافـرة ولـقـد تـجـ الـدور الـ ة الـجـهـاد والـتـحـ ما وسـع االفـق الـقـو الـنـضـا لـمـسـ ة و عـزة ـد النضال والقو لالمة الع

ا  عـث الـعـر االشـ ث اض حزب ال ة ح ة وتوسيع قاعدة الحزب الجما اة الحزب الداخل م ع تصاعد نضال الحزب وع تطور ح ابرا

ـادتـه  ر الـعـراق واسـتـقـاللـه وسـ ات االحتالل االم واالحتالل االيرا وتحقيق تح ـئـنـاف واسـالمخلص والمنقذ  اع ابناء شعبنا من براثن 

ـض  مـقـاصـدە ضـد  ـغـ اسة لـالجـتـثـاث الـ اسل ومارس أقذر س شه ال عد ان أجهز االحتالل ع دولة العراق وحل ج ة بنائة الثوري الشامل  مس

ـه فـكـرە ش االت الواسعة النطاق والس المحموم ل الحظر واالقصاء والقمع واالعتقاالت واالغت ا واستهدافه  عث العر االش نـ الـ حزب ال

ـ  ـة الـظـافـرة وتـرسـيـخ فـكـرە الـوطـ ة لـلـحـزب الـجـهـاد ـن مسـ ـه ولـ ـة  ـة والـطـائـفـ ـ لة العنـ ة ومحاولة لسق سمات االحزاب العم دته السام وعق

ـدت اصـالـة الـحـزب وجـهـاديـتـه وكـونـه الـُمـوحـد لـلـشـعـ ـدعـة والـخـالقـة قـد أ سا ع مـمـارسـاتـه الـمـ ا اال مقرا والقو واالش ب والقو والد

ا الفاعل ا وكرامتها وتحقيق نهوضها الوط والقو الشامل ومواصلة دور ـ وا العرا واالمة والقادر ع الم بها ا تحقيق رفعتها وعز لـمـتـمـ

ـر وصـ  ة الـجـهـاد والـتـحـ عد ظفر مسـ ة البناء الثوري  العراق  ئناف مس ة الشامخة ع العصور وذلك ع اس سان تـهـمـا ور  بناء الحضارة اال

ـة جـمـعـاء عـ تـحـقـيـق ا سـانـ سـا ولـخـ اال ة وتأجيج نضالها القـو واال ة المعا ة لحركة الثورة الع ضة مسعة ومن د قلعة نا  لـنـ من جد

ـة ـخـ ـة الـتـار ـ ـداف االمـة الـعـ ـعـث وا ـداف الـ ة الـجـهـاد الـقـو وتـحـقـيـق ا ـد مسـ ـ ا امـام لـتـصـعـ ر الظافر  الـعـراق والـمـ    المب والتح

ة .  ا ة واالش  الوحدة والح
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ـــــــل النقـــــــاش  ة الــــــ التق اســـــــ ــــــات الس  االدب

ـان  اف  موجبهـا االعـ دات واضحة يتـم  تحد

تملـــت ومـــا عـــ االداة  ظـــروف انـــضاج الثـــورة ا

اال التحـــرك مـــن اجـــل انهـــاء اوضـــاع شـــاذة وغـــ 

ـــــــذا النظـــــــام او ذاك .و  ـــــــسم بهـــــــا  ـــــــة ي ع طب

عــــد االحتــــالل االمــــ والن النظــــام  عــــراق مــــا 

حسب القوان  عيته  ا اصال فاقد ل الس

ـــــة كونـــــه احـــــد افـــــرازات الغـــــزو  واالعـــــراف الدول

ة  لد عضو  االمم المتحدة والجامعة الع ل

ــــــة  م ــــــة واالقل مــــــا مــــــن المنظمــــــات الدول وغ

متلـــــــك  ـــــــع انـــــــه مغتـــــــصب وال ـــــــة، مـــــــا  والع

ـــــــــــو مـــــــــــا جعـــــــــــل القـــــــــــوى  ـــــــــــة و الـــــــــــصفة القانون

ة و  ــــة واالســـــالم ـــــة والقوم ــــارات الوطن والت

ا ومعهــا  عــث العــر االشــ مقــدمتها حــزب ال

المــــالي مــــن جمــــا شعبناتتــــصدى للمحتــــل 

ه من الخونـة وتقـاوم اجراءتـه ومحاوالتـه  واذنا

الـــــــــــــــسلطة ..واتخـــــــــــــــذت  ئثار  ـــــــــــــــة االســـــــــــــــ الخائ

ـــل  عـــة  حـــسب طب اال متعـــددة  المقاومـــة اشـــ

ة و  انـــــــــــت العـــــــــــسك اتها ف مرحلـــــــــــة وتحـــــــــــد

ـات  ة مـن خـالل الفعال اسـ ة والس ا فاعل ا

رات  مختلــــــف تنوعاتهــــــا والتظــــــا ــــــة  الجما

ــــــس  ــــــان مــــــا  ــــــة واســــــقاط ار الهادفــــــة ا تع

اف  ـــاع ة الـــ ولـــدت ميتـــة  اســـ ـــة الس العمل

عــدد مــن اقطابهــا .. ومثلمــا تجتهــد قــوى الثــورة 

عــــث العــــر  ــــادة حــــزب الجمــــا حــــزب ال ق

ـــة عـــ  ـــة الفـــصائل الجهاد ق ا ومعـــه  االشـــ

ب يوم الن الناجز ، فان العمـالء االقـزام  تق

ـــاع التحـــالف االمـــ الـــصهيو الـــصفوي ،   ات

ــدركون ان سـنواتهم معــدودة ووجــدوا   ـانوا 

مهم  ة المناخ المناسب الطالة امد تح الطائف

الها  ــد االمــور  العــراق فرفعــوا اســوأ اشــ مقال

ــة بــ  را ــم التنــاحر واالنتقــام وال ورســخوا ق

ــــــــشعارات وادعــــــــاءات  ابنــــــــاء الــــــــشعب الواحــــــــد 

اطلـــــة ال اســـــاس لهـــــا عـــــ ارض الواقـــــع ومنهـــــا 

ـــل مـــا لـــديهم مـــن  ـــة  ولقـــد ســـخروا  المظلوم

كـــــة القـــــصص  ل لف وســـــائل اعـــــالم ومنابرتـــــضل

ات واختالق االزمات والفو وتعمد  ا والح

ـــــة القـــــانون اللهـــــاء الـــــشعب  ي اع االمـــــن و ضـــــ

ـش  حالــة قلـق دائـم ومــستمر و  ع وجعلـه 

ــــــم  مارســــــوا  دوامــــــة الخــــــوف مــــــن المجهــــــول ل

ــاء او  القتــل المنظــم لالب اشــنع الجــرائم ســواء 

ـــب جميـــع  وات وتخ قة المـــال العـــام والـــ ـــ

ــد  ة مــن دون ان تطــالهم  القطاعــات االقتــصاد

ــــــذب قــــــص  ــــــل ال العقــــــاب العــــــادل .. والن ح

ـــــة قـــــد توضـــــح   ـــــف شـــــعاراتهم الطائف فـــــان ز

جميـــــــــع انحـــــــــاء العـــــــــراق  الجنـــــــــوب والفـــــــــرات 

نـــــــــوى ،  غـــــــــداد والوســـــــــط ون مـــــــــا   االوســـــــــط 

اط مــــــن  ة  شــــــ ارة الثــــــورة الــــــشعب انــــــت  ف

ــالقمع واالعتقــاالت  2011عــام  ــهــت  الــ ج

عـث فيهـا  ب مناضـ ال ـان نـص ات و والتصف

ــــل مــــا لــــديهم مــــن  مــــا انهــــم و ــــل ،  القل ــــس  ل

طنة ومــــن اجــــل االنتقــــام مــــن ابنــــاء  ــــث وشــــ خ

ــــــــــــار  ــــــــــــا واالن المحافظــــــــــــات المنتفــــــــــــضة  د

غــــــداد لــــــم  نــــــوى وكركــــــوك و وصــــــالح الــــــدين ون

ـــــذە  م  ـــــسل متهم ب ـــــاب جـــــ يتورعـــــوا عـــــن ارت

ــــــــــــــــــاب الداعــــــــــــــــــ و  ــــــــات ا االر المحافظــــــــــ

ـساؤالت عـن  د مـن ال ب اثار العد مخطط غ

اتـه .. غـ  ـش وتـرك اسـلحته وال سحاب الج ا

انــت تعمــل  ــل  ــسكت  ان جمــا شــعبنا لــم 

ـــــشطة  ـــــالممكن مـــــن خـــــالل مجموعـــــة مـــــن اال

د حمــــــــــــــــــاس  ـــــــــــــة لتــــــــــــــــــصع ـــــ ة والثقاف اســـــــــــــــــ الس

عهم عـــ التـــصدي للخونـــة  ـــشج المـــواطن و

ــــــل  ــــــان مــــــن نتائجهــــــا ازاحــــــة العم الفادســــــدين 

القــــزم نــــوري المــــال مــــن ســــدة رئاســــة مجلــــس 

ــــة االصــــالح  ــــل اخــــر رفــــع را عم ــــأتوا  الــــوزراء ل

ة  زورا لتخـــدير الجمـــا وتـــأخ ثورتهـــا الـــشعب

ــث  ال ح ــستمر طــ ــذا لــم  العارمــة .. غــ ان 

قاتها   رات اقــــــوى مــــــن ســــــا انطلقــــــت التظــــــا

غــــداد والمحافظــــات .. ومــــرة اخــــرى تلجــــأ مــــن 

ـة التخديـر  ة ا لع اسـ قة س س نفسها ط

عــــــض  ــــــدة منهــــــا دفــــــع  ــــــصيغ جد للجمــــــا و

ة ا ركـــــــــوب موجـــــــــة  اســـــــــ ـــــــــة الس رمـــــــــوز العمل

دافهــــــا  رات ومحاولــــــة انحرافهــــــا عــــــن ا التظــــــا

ـــــــالتغي الجـــــــذري والـــــــشامل ومــــــــن  ـــــــة  ق الحق

ب االخرى ال لجأت اليها زمـر العمالـة  االسال

ــــــــــــــاعهم  عــــــــــــــدد مــــــــــــــن  ــــــــــــــه ات انــــــــــــــة توج والخ

ر  محافظـــــــــــــــــــات الفـــــــــــــــــــرات االوســـــــــــــــــــط لتـــــــــــــــــــص

ء  ا ال لـ ن ومن ثم فـصلهم عـشائ المتظا

ة مـــــــن اجـــــــل  ب احتجاجـــــــاتهم الـــــــسلم ـــــــس اال 

ـأس والقنـوط مـن  صال الجمـا ا حالـة ال ا

ــان  نــا  جــدوى االحتجــاج ومقاومــة الظلــم .. و

غــداد  ــم   ــشطاء الوطنيــون دور لعــدد مــن ال

الء وذي  ة وكــــــــ ــــــــ والمحافظــــــــات خاصــــــــة ال

قارالســــتمرار شــــعلة الثــــورة متقــــدة مــــن دون ان 

متهم جــــــرائم الخونــــــة الفاســــــدون ..  ــــــط عــــــ ت

ات تؤكــد عــ ان  ــل الــدالئل والمــؤ ا ان  اخــ

ـــــارى مـــــن ابنـــــاء الـــــشعب  ـــــة بهمـــــة الغ الثـــــورة آت

ــــــــــا تفاقــــــــــم  ج ظروفهــــــــــا ومــــــــــن ارز فعــــــــــل نــــــــــض

ـــــــــة  ـــــــــس العمل ـــــــــارات مـــــــــا  الخالفـــــــــات بـــــــــ ت

مـــا فيهــا التحـــالف الــالوط وتـــردي  ة  اســ الس

حـــــذر منـــــه  الواقـــــع االقتـــــصادي والمـــــا الـــــذي 

اء المـــــــال واالقتـــــــصاد وانعـــــــدام الخـــــــدمات  خـــــــ

ء .. الثـــــــورة  ـــــــل  ـــــــة و ـــــــم وال ـــــــار التعل وانه

ــــــــــــــ  ــــــــــــــب ان شــــــــــــــاء  و ــــــــــــــة والنــــــــــــــ ق آت

 المؤمن .. 
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عــة والخمــسون لثــورة الثــامن مــن  ــام الــذكرى الرا ــذە اال تحــل علينــا 

اط عـــام  اتوري  1963شـــ ـــم الفـــردي القاســـ الـــد والـــ انهـــت الح

امـــــل  ـــــة مـــــن الـــــشهداء وجـــــدي نـــــا وســـــعدون فليـــــح و مقدمـــــة كوك

ــــف الــــسامرا وخالــــد  ــــد اللط م جاســــم و قحطــــان ع علــــوان وابــــرا

ــــــد وعمــــــال آل الجمــــــاس وســـــــداد  ــــــ وم ــــــد القــــــادر النع نــــــا وع

ـــــــة عـــــــ توجههـــــــا القامـــــــة  ـــــــة والقوم تهـــــــا الوطن المتـــــــو مؤكـــــــدة 

ـــة عـــام  ا والعـــراق عـــ ميثـــاق الوحـــدة الثالث الوحـــدة بـــ مـــ وســـور

1963 . 

تها قـــــد  تنفـــــت مـــــس ـــــة الثـــــورة واالخطـــــاء الـــــ ا ـــــد ان حداثـــــة تج ب

ــر  ــد الــسالم عــارف النا ــل المرتــد ع ــشع مــن ق ثمرت عــ نحــو  اســ

ــسا  اط مــن دارە ونــصبوە رئ ــه ثــوار الثــامن مــن شــ ــل الــذي جل للجم

ن الثا  ذ ردة الثامن ع من  ه لتنف  منص
ً
ة مستغال للجمهور

والــــ مارســــت شــــ صــــنوف االعتقــــال والقمــــع  1963الــــسوداء عــــام 

لــه عــ  نهــم ذلــك  ــعثي الــذين لــم ي وكــذلك االعــدام للمناضــل ال

ة ومجـابهتهم للـردة الـسوداء وحـ تفـج  تهم النضال مواصلة مس

مـــــة والـــــ افـــــصحت  ‐ثـــــورة الـــــسابع عـــــ  الثـــــالث مـــــن تمـــــوز العظ

ق  ة عــــــــن الوجــــــــه المــــــــ ا ــــــــة واالشــــــــ ــــــــة والقوم منجزاتهــــــــا الوطن

اط عــــام  ل لثــــورة الثــــامن مــــن شــــ والــــ اســــتهدفها   1963واالصــــ

ــان وحلفائهــم  م المحتلــون االم اد االخــرى المرتــدون الجــدد واســ

ـشه  الصهاينة والفرس والذين احتلوا العراق ودمروا دولتـه وحلـوا ج

ة  الـــصناعة والزراعـــة والتجـــارة  ـــة واالقتـــصاد وحطمـــوا بنـــاە التحت

عــــــث  ــــــدو ال والخــــــدمات ومنــــــذ اليــــــوم االول لالحتــــــالل خــــــاض مجا

واصـــــلون  ـــــا بوجـــــه المحتـــــل وعمالئهـــــم و والمقاومـــــة جهـــــادا ملحم

ـــز وحدتـــه  ـــر العـــراق واســـتقالله وتع م المقـــدس وحـــ تح جهـــاد

ة البنـــــــاء الثـــــــوري لثـــــــورة الـــــــسابع عـــــــ  ئناف مـــــــس ـــــــة واســـــــ  ‐الوطن

اط  ل لثــورة الثــامن مــن شــ ق واالصــ الثــالث مــن تمــوز الوجــه المــ

 . 1963عام 

 

عـــــــــة  ـــــــــا الرا ا  ذكرا اط وشـــــــــهداء ـــــــــة لثـــــــــورة الثـــــــــامن مـــــــــن شـــــــــ تح

عـــث والمقاومـــة  ـــدي ال ا لمجا والخمـــس والـــ ســـتكون حـــافزا كبـــ

مـا  ات للمـ قـدما ا امـام  خاص التـضح م واس لمواصلة جهاد

ب  ــر والجهــاد وحــ الظفــر الحاســم والنــ الــ ة التح يــؤجج مــس

 .  المب

í{{{{{{{{{{{{{{{ËÎæ
êÛéâ]†e÷]gÃ’Ú

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

ـام جـائـ ـات واصـدار احـ ان (( من ضغط ع الحـ ن  مما اسماە الب ح ه حكومة ال ه ماتقوم  نكر  انا اس رة أصدر التحالف الوط العرا ب

ـة ضـد ابـنـاء شـعـبـنـا الصـابـر  ـة مـن اعـمـال اجـرامـ ـه الـحـكـومـة الـعـراقـ ـذا الـتـحـالـف الـطـائـ مـاتـقـوم  ـ  ـنـاك )) و ضد عدد من المواطـنـ 

ـدون وجـه حـق واي تـحـقـيـق  ام مماثلة لمئات من المواطن العـراقـيـ وسـجـن االف اخـرى  د  مختلف المجاالت ومنها صدور اح المجا

ـة  ـنـا ـات و ـلـد ـقـا)  الـ ـمـة السـاعـة وسـجـن الـفـرقـة االو  مـجـمـع االمـن الـعـامـة (سـا ة  مطار المث وتحت مـحـ سواء  السجون ال

ـارات مـن  ـطـة واالمـن والـمـخـابـرات واالسـتـخـ ـش وال ـاط الـجـ دة اضافة ا حـرمـان االف الضـ ة وسجون اخرى عد اظم ارات  ال االستخ

قـة الـمـال الـعـام والـخـاص والـفـسـاد  از و ات الـخـطـف واالبـ م عمل ة وامان  كذلك  تحالف عمار الحك ح ش  رواتبهم او حقهم  الع

ـجـب ان يـثـور  ـطـول الن الشـعـب  د ان ذلك لـم  ل انواعة الذي تمارسه احزاب السلطة ال تنضوي تحت مس ( التحالف الوط ) وا

ة الـمـتـواجـديـن عـ ارض الـ طال المقامة العراق ة ال ا فالغزي والعار لهم تح طان ا و ؤالء الطغاة واللصوص وعمالء ايران وام ق عـراع 

ان .  الظلم والطغ ل ثائر الير  ة ل د وتح  الصابر المجا
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ــاح يــوم الــجــمــعــة  ــان الســاعــة الــتــاســعــة صــ ــكــن بــ لــم 

اط عـام  14الموافق   1963رمضان  الثامن من ش

ـا  ـة فـجـر ارة انـطـالق اول ثـورة شـعـبـ ـة  ـدا سوى 

ــعــث  ــديــن  الــعــراق حــزب الــ حــزب الــثــوار والــمــجــا

ـ بـ  انه الـطـبـ عود العراق ا م ا ل العر االش

ــكــون لــه دور  ــدة و ــة الــمــجــ ــ اخــوتــة ابــنــاء االمــة الــعــ

ـال االسـتـعـمـار االقـتـصـادي  ـل اشـ ارز  التصدي لـ

ا انذاك  او الس

ة لدى قادتهـا  ورغم ق عمر الثورة وعدم وجود خ

اال انــهــا اســتــطــاعــت مــن تــغــيــ عــدد مــن الــقــوانــيــ 

ـاسـيـ  اح السجناء السـ لصالح المواطن واطلقت 

اسي ا وظائفهم وفـتـحـت  واعادة المفصول الس

ة داخل  اس أفاق التعاون مع االحزاب والحرات الس

ـــالد و الـــوطـــن الــعـــر واســـتــطـــاعـــت ان تـــجـــعـــل  الــ

ــة لــبــنــاء  ـ الـعــراق يــنــهــض مــجــددا مــع اقـطــاراالمــة الــعــ

ــار والــلــحــاق  ــأتــجــاە االزد ــل االمــة  حــا ومســتــقــ

ــــب  ــــث اقــــرت خــــطــــوات لــــتــــقــــ ــــاالمــــم االخــــرى حــــ

ـــة  وجــهــات الــنــظـــر بــ ابــنـــائــهــا و خــطـــوات عــمـــلــ

ـار الـ  ـادل االراء واالفـ ـاحـة وتـ سهلت التنقل والس

ــأتــجــاە الــتــطــور والــتــقــدم واالســتــقــرار  ــالــدول  تــنــهــض 

ا ا واس ق ا واف  مثل اور

ـة  ـ ة نـحـو الـوحـدة الـعـ وخطت الثورة خطوات عمل

ـة بـ  ـدا ـة كـ ـة الـثـالثـ ث اقرت الـوحـدة الـعـسـكـ ح

ا وم   سان  17العراق وسور ـاالضـافـة  1963ن

ـــة ومســـاعـــدة  ـــ ـــل االقـــطـــار الـــعـــ ا االنـــفـــتـــاح عـــ 

ـــة لـــثـــورة  ـــة تـــحـــ ـــة والـــعـــالـــمـــ ـــ ـ ـــر الـــعــ ـــات الـــتـــحـــ حــر

ة للنهوض القو الشامل .  دا انت   الشعب ال 

ة النهـوض الـقـو  دا انت  ة لثورة الشعب ال  تح

 .  الشامل  العراق والوطن العر
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خــــامن ومــــرورا  ــــدءا  ي القــــو  حات جــــالوزة النظــــام االيــــرا الفــــار العنــــ تتــــا تــــ

ـــم قائـــد  ـــاقري ومحمـــد عـــ الجعفـــري و محـــسن رضـــا ومحمـــد  ـــس انتهـــاءا  بروحـــا ول

م.  ة وغ يئة االران االيران س  ه ورئ  الحرس الثوري ونائ

 
أقامــة  ة مــرورا  ــة الفارســ اطور غــداد عاصــمة االم ــد 

ّ
ــدء مــن ع حات الوقحــة ت ــذە التــ و

ات  ـش ل اح الم د اجت عد حلب وتمج ن  ح ب ال من و ا وال ة  سور القواعد العسك

ــــم وكذلــــك  مــــن وغ ا ودور الحــــوثي التخــــ  ال لــــة لهــــا للعــــراق وســــور ــــة العم االيران

ــــو مجموعــــة مــــن  الحــــشد الــــشع  العــــراق و ــــس  ــــداتهم المــــستمرة عــــ ان مــــا  تأ

ــذا الحــشد ُبــ عــ غــرار ( الحــرس  ــأن  رتهم  م ومجــا ــد لــة اليــران تأ ات العم ــش ل الم

ة تأ  ق قرأ من عنوانه ...... وال قال  ما  ع   الثوري االيرا ) والموض
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ة  ات واعمدة الصحف اليوم ستحوذ ع برامج الفض ات  ث عن الفساد  الحد

ل  ات غ مستقلة ..، و م اعمدته من وزراء ونواب ورؤوساء  والمتحدثون عن الفساد 

م المفسدون  الفساد فمن  ة  ة المخابرات اس ة الس له  العمل واحد منهم يتهم زم

لهم وزمالئهم من الصامت الذين يرون  الصمت منجاة  م المتحدثون  ؟  قيون  الحق

 لهم من االفتضاح امام الشعب الصامد الصابر . 

عرفها  و  لها و قاتهم  د ان الشعب اح عليهم  ؤالء االنجاس المنا وما درى 

ل  ه وحدد ل حق العراق واموال ابناء شع شعة  اق وجرائمهم ال ل وقد حدد ال التفص

ستقدم .  ستأخر ساعة وال  ه  أجله المحتوم وال  أت ه العس الذي س  منهم حسا

د.  ز القدير .... وحساب الشعب اال الصابر المجا  أنه حساب  الع

شف عن ا من  قون منح النازح وقد تم ح االن ال  100فوزارة الهجرة وجالوزتها 

ة من جهة اخرى اعلن مكتب  150حالة فساد ما واداري و قة مزورة  وزارة الداخل وث

لغ ا من  مر  بها ال ة ته كة نفط ة احالة  ش العام لوزارة المال ارر دينار  41المف مل

ث الواسع النطاق عن فساد مدراء عام   600و  الحد افق  له ي مليون دينار وذلك 

ة المزورة ف نتائج عمل لجنة تحقيق واحدة كشفت  ن ... اما عن الوثائق الدراس كث

ممارسات الفاسدين  150 كذا يتقافم الفساد الذي ال تحدە حدود  قة مزورة . و وث

 . د وعقاب الشعب العس طش  الشد م  تظر ي الذين ي  ال

 والت ساعة مندم.  
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اوح مـن   ‐ 1  عـدادات الـنـفـط تـ ـقـة  ـات ال ـمـة  300‐100كشف النائب صادق المحـنـا عـن وجـود عـمـلـ ـقـ ـا و ـل يـومـ مـلـيـون  20الـف بـرمـ

   وعـ اك مـع الـنـواب مـاجـد شـنـغـا ـاالشـ ـد )) و  لـمـان (( الـعـتـ  الـ  مـيـ  و  عـلـ  مـؤتـمـر صـحـ د النائب الـمـحـنـا   دوالر لليوم الواحد وأ

  اض وغادة الشمري ان ما ب   100الف ـمـتـهـا  300ا  تصـل قـ ة وال  ال طة   المنض ق يوما من عدادت النفط غ ل نفط  الف برم

  ضعف حـمـولـتـهـا  20ا ج من الميناء تكون محملة   تخ اخرات ال  ان ال ا الفتا ال ارات دوالر سن عة مل عادل س ما  ا  مليون دوالر يوم

ــلــة ومــنــذ عــام    2011الــمــســجــلــة ولــم تــقــم الــحــكــومــة الــعــمــ ضــة مــن امــوال الشــعــب الــعــرا ــا ــقــات الــ ــاي مــعــالــجــة لــهــذە ال ــذا  ولــحــد يــومــنــا 

 الصابر . 

ل بنان.  حرق منهم  اق و اە وظهور العمالء ال حرق ج ه س  ابناء شع رە واعادته ا  تح نه نفط العراق وع  ول

 

ـة ومصـالـح  ‐ 2 ات فـاسـدة والغـراض شـخـصـ م بها شخص ارة عن منظمة تتح اتت ع ن  ان وزارة الهجرة والمهج ات  حت أحدى النائ

ـدت  ـغـداد وا رادة بـ  منطقة ال ه   مكت   ة مع المقاول عقد صفقات مشبو ات  ام شقيق احدى النائ ذە الخروقات ق   ة ومن ب ماد

ـل  ف  ـتـم  ـس الـعـقـد و ـ ولـ غة المـحـ ق ص  الوزارة عن ط  بهذە الصفقات وان العمل يتم  ك  المش وجود اسماء عدد من المقاول

ـمـة  100 ي الـوزارة خـ شـ ـاالسـعـار و  لـتـحـقـيـق الـتـالعـب  ـاشـخـاص مـعـيـنـ ـ الـعـمـل والـتـعـاقـد  ـحـ ـق غـرفـة الـتـجـارة و ملـيـون ديـنـار عـن طـ

ســعــر     االســواق  700لــلــنــازحــ ــا   ان ســعــر  حــ ــاء  200ألــف ديــنــار  ــة  100الــف ديــنــار وقــد قــامــت الــوزارة  ــقــ ــكــذا  ــمــة ... و الــف خــ

 الضـعـف صـل ا    اسـعـار كسـوة الـنـازحـ   ـبـ ـة واالرتـفـاع الـ  السلة الغذائـ ل الفروق    المفردات من قب ة  وكـذلـك وجـود مـفـارقـات كـبـ

ة .   السلة الصح

 

قة اموال الشعب .  كذا يواصل العمالء اللصوص   و

ب .  د ان حساب الشعب العادل آت ق  ب

علم الذين ظلموا اي منقلٍب ينقلبون.   وس

 

ـاسـتـغـاللـهـا ولـقـد   ‐ 3 ا له الـحـق  ة ( لالمام الغائب ) مدع ع أستغالل الحقوق ال  العالق  ام النائب المعمم ع  عن ق كشَف مصدر عرا

ـمـا ال يـزال   الـعـالق رواتـب مـن عـدة وزارات فـ ـد عـ ـذلـك وجـد ان لـهـذا الـنـائـب الـمـعـمـم الـعـتـ ـالـتـحـقـيـق  ـادي  لفـه الـعـ شار الذي   للمس تب

را .  م فيها معارضا نح ق ان     من الدنمارك ال  منحة الالجئ  يتقا

  ال فال..  المعارضة و كذا   و

 حساب النائب   تدخل  لغ عدد الرواتب ال ما   ف ة للفضائي ا .  58ما وجد المحقق رواتب خراف  رات

 وال تذر.   ال ت ة الشعب ال ذا النائب وامثاله من غض  اين سيهرب 

ب.  ل آت ق  و
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ـكـذا     ‐  4 ـف الـمـتـقـدمـات ) و ـعـون الـوظـائـف الشـاغـرة (  ـ ـة يـ ـ ناك ثالثة مدراء عام  وزارة الـ اعلن احد النواب ان 

فهن لقاء تعينهن لهـتـك  ساء ع  ساومون ال ث أخذو  اق من عرا االحتالل ح لغ الفساد ذوته  حكومة العمالء وال

 اعراضهن . 

 

ـس  ـ ـكـون مصـ مـرتـكـبـيـهـا وامـثـالـهـم جـهـنـم و ـنـة الـ يـنـدى لـهـا الـجـبـ وسـ صـ بـهـذە الـجـرائـم الـمـشـ ـز الـقـديـر  ان  الع

 المص . 

 

ـة   ‐5 ـالـغ مـالـ ـمـوجـبـهـا عـ مـ ـحـصـل  ـل مـا  كـة تـحـ ـمـتـلـك  ادي معمم  حـزب الـدعـوة أنـه  كشف مصدر مقرب من ق

ـ مـن  ـذا  4ضخمة من البنك المركزي العرا وقال المصدر أن المعـمـم حصـَل عـ ا مـاليـ دوالر مـن الـبـنـك الـمـركـزي وان 

ر النفط السابق.  ل الشهرستا وز  المعمم مقرب من العم

 

ــالــمــجــان  الــدورات  ‐6 ــ مــفــلــســا مــن الــمــنــاصــب الــمــهــمــة الــ وزعــت  ــة الــجــبــوري ان ال يــ ــ قــتــ ســ وحــش الــفــســاد اال

ـادات االخـرى مـن  ـعـض الـقـ ائه والمق منه وا  ئة ع اق ة وزارة الب ان ذا قد فرق م ان الوحش  قة و ة السا الحكوم

اء ذممهم  دفعها لهم ل االموال الطائلة ال  ة  ا ال سكت خصومه  ان  شان فسادە و لولة دون التحقيق معه  اجل الح

 وصمتهم . 

المرصاد وستحل عليهم سورة غضب الشعب.  ن عيون الشعب لهم  ون ول ذا الوحش اللص كث  وامثال 

 واي غضب .. 

 

ضـائـع  ‐7 ـا عـن تصـديـر  ـل شـو ـالم ) غـرب ايـران جـمـ ة دائرة الصناعة والتجـارة  مـحـافـظـة ( ا اعلن مساعد الشؤون التجار

ف ايـران الـعـراق وتـمـارس احـتـاللـهـا االقـتـصـادي لـه فضـال عـن احـتـاللـهـا  سـتـ كـذا  اري دوالر ع مهران و مة مل ق ا العراق 

 . ا واالعال  العسكري والس

 

ـخـزي الـمـحـتـلـ  ـديـن و ـجـزي  الـمـجـا ض وسيهزمه وعمالئه االذالء وس غ أ االحتالل االيرا ال نه الشعب العرا  ول

 وعمالئهم االخساء. 
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ـخـاف عـ احـد فـمـن خـالل  ـس  ـذا لـ ـاق و ذا السـ عد اخر يتضح ان ايران دولة تحتل العراق وانها تتعامل معه ضمن  يوما 

ــة  ــس الــجــمــهــور ــار رئــ ــ ــة ابــتــداءأ مــن تــعــيــ الــمــســؤلــ الــ ــاســ ــاة الســ ــل مــفــاصــل الــحــ ــطــرتــهــا عــ  ــذا االحــتــالل وســعــت ســ

ـة  ـاسـ ـة السـ ـة  الـعـمـلـ ـة الـمـنـضـ ـاسـ ـتـل السـ ـاديـ ونـالحـظ ان الـ ـحـهـم الـوزراء السـ س الـوزراء وحـ تـرشـ لمان ورئ وال

ح موعد التعي لمنصب ما ؟  لما  ثة ا طهران  خ حث ضون  ا م ي دا لذلك نرا عرفون ذلك ج ة   المتهال

 

ـه خـامـنـ لـ  ـنـاك لـلـو السـفـ ـة الـ يـرسـلـهـا ا  ـالـتـوصـ ـه  ـلـعـب دور الـتـوجـ ـا  م الـمـ عت الحا م الذي  ما ان سف

ة من يرشح للمناصب .   سهل عليهم تزك

 

ـا  الـحـرس  ـعـمـلـون ح ض ان دولة ال ايران تتعمد بتعي سفـراء لـهـا مـن الـذيـن  غ ولو الحظنا ومنذ االحتالل االسود ال

ام الفعليـ  ة الح مثا م  ؤالء السفراء  ة  العراق مهمة  ة وعلن ة لها فروع متعددة  اب و منظمة ار الثوري االيرا و

ـاط   ـم ضـ قـوە  ل الذي س لة ف ذە الشا و ثالث تعي من  د  اتهم والتعي الحا الجد ل مفاصل ح لد  ديرون ال و

ـادلـة بـ الـدولـتـ  ـن الـمـصـالـح الـمـتـ ـة لـ سـانـ ـحـق اال ـا  فـو ـة لـجـرائـم اقـ ـ لـلـعـدالـة الـدولـ ة ومطلـ اب تلك المنظمة االر

ـاتـجـاە  ـنـا  ـات الـمـتـحـدة سـا ـ غـض الـنـظـر عـن مـالحـقـة اولـئـك الـمـجـرمـ لـذلـك التـحـرك الـوال ـا وايـران تـقـتـ المحتلت ام

سـمـة تصـديـر الـثـورة  ـ مـا ـ ـل لـلـحـرس الـثـوري االيـرا بـ خ ع احد ان الـدور الـذي او ول وال ق االن اعتقالهم او عن ط

ـا  ن وسـور ح شط وما نراە من تدخل سافر  شؤون ال و دور كب ومؤثر و ة ومنذ زمن المقبور الخمي وا اليوم  االيران

ل    ونه جهادا مقدسا  س عت ا علنا دون خجل او وجل و حتاج ا عناء وقد اعلنو ال ساطعا ال ا دل من وغ  وال

ل الظال المجرم ...  شك ذا ال اب  ة وار لدان تدل ع دم ف  تلك ال  ان الجرائم ال تق

 

ـلــة  ـا ... اال ان حـكـومـة الـمـ ـار ـا  ـمـا مـطـلـوب دولـ ـو نـائـب مـجـرم الـحـرب سـلـ ـد ( مسـجـدي )  و ان تـعـيـ السـفـ الـجـد

ـا  ە ن ـه بـهـذا الـتـعـيـ واعـتـ يئة الحشد الطائـ اعـلـن تـرحـيـ س  اض رئ اتها المدعو فالح الف اء وع لسان احد نفا الخ

ـ  سـفـارة االحـتـالل االيـرا   ـذا مـن وكـر ال ا لـمـجـامـيـع الـحـشـد الـطـائـ ومـارس دورە  شارا عسك ان مس لحشدە كونه 

 غداد ... 

 

ـذە  ك   ـم واشـ ـل مـن سـا ـلـة و جـبـ  ـاء الـعـمـ دة  جبـ سـلـطـة الـمـنـطـقـة الـخـ و وصمة عار جد ذا التعي  ان 

ــــخ .  ل التار قذفها  مزا ة الشعب  تظر وث ة ال ت ة المتهاو ة الخائ  العمل
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ـنـضـح مـداد اقـالمـهـم  ـاء نـذروا انـفـسـهـم لـخـدمـة شـعـبـهـم وامـتـهـم و م ابنـاء الشـعـب االوفـ اء والفنانون  تاب والصحفيون واالد االعالميون وال

كـيـ وااليـرانـيـ وحـلـفـائـهـم ـالصـوت االعـال الـهـادر مـتـصـديـن لـالحـتـالل والـمـحـتـلـ االمـ لمة الـحـرة و ف وال الحرف ال جة  فة المد  ال

افة .  ة  ة واالسالم ة والقوم عث وفصائل المقاومة الوطن ه ال ش ل ممارسات   الصهاينة ول

ـ كـ ـاالمـوال االمـ ا الواسعـة الـنـطـاق والـمـدعـومـة  ل الفكري واالعال والس فة واجهوا موجات التضل لمة ال ح ال ة ؤالء الفرسان  س

ـمـة وفـعـل ثـوري كـبـ فـهـم الـذيـن شـاركـوا  لنهم ذوي ارادة عظـ شهم المحدود و س لهم إال اقالمهم واصواتهم وقوت ع ة ول ة وااليران طان  ال

ـعـث ) ذ و الذين تصدوا لممارسات الفـسـاد الشـائـنـة وتصـدوا لـقـانـون (اجـتـثـاث الـ اء و اء وال دين المقاتل  خنادق القتال  ال و المجا

ـاسـم  ـمـارسـهـا الـمـحـتـلـون وعـمـالئـهـم  م ال  ر وقلب المفا ش وتزو رة ولممارسات الحظر واالقصاء والتهم ئة والمقاصد ال داف الس اال

ة منهم براء.  ق ة الحق مقراط ة والد مقراط  الد

ـادة  لة اليران ومنهم القتل والخـطـف واال ات العم ش ل س الحشد الشع ومادته المتكونة من الم ل قوة ممارسات ما  فضحون  واليوم 

اح الموصل وجرائم القتل والتدم والخراب  حلب.  ة البناء الشعب ومحاولة اجت  الجماع

 

ــم  ــلــهــا و ــاة والــمــجــابــهــة والــجــهــاد  ــاديــن الــحــ ــة و مــ ــشــعــ ة ومــ ــفــاء كــثــ ــاء والصــحــفــيــون والــفــنــانــون ال ــتــاب واالد ان مــهــمــات الــمــثــقــفــون والــ

ــل درايــتــهــم  ــة مــوظــفــ  ــاســ ــة وســ ــة واعــالمــ ــة وتــعــبــ ــة وفــكــرر ــانــات ثــقــافــ ــل مــا اوتــوا مــن عــزم وارادة وقــوة وامــ ــ ــف تــأديــتــهــا  ضــطــلــعــون 

عث والمقاومة  خنادق القتال والجهاد  دي ال ة مؤازرن مجا ة شعبهم وامتهم الجهاد لة من الزمن لخدمة مس ل للعقود الط للسنوات 

ــات  ــم  فضــح فــ ــم وجــهــاد ــم يــواصــلــون جــهــد ــة و ــة والــقــومــ ــرامــة الــوطــنــ ــادة والــعــزة والــ ــر واالســتــقــالل والســ ــرامــة والــتــحــ وخــنــادق الــ

ـتـاب الـعـرب ال  ـاء والـ ما يواصلون صالتهم مع المثقفـ واالد ان الصهيو وايران  ا وال طان ا و لة الم ة والعم ات المشبو ل صـاالفضا

ـاتـهـم  عث والمقاومة الـبـواسـل وتضـحـ دي ال ات ووقائع نضال وجهاد مجا الحقائق لهم عن جرائم المحتل وعمالئهم  العراق ونقل معط

ـدة نـاقـلـ لـهـمـالصـور  ـة الـمـجـ ـ ـر واسـتـقـالل الـعـراق اال ونـهـوض االمـة الـعـ ـة لـتـحـ ـة فـد ـقـدمـونـه مـن دمـاء زكـ ح الـو ومـا  ة   سـ السخ

ـحـقـ ـر الـعـالـم اجـمـع  قاع الخسائر الفادحة بهـم وتـنـ ح منازلة المحتل وا مة والجهاد والفداء  س ة ال ذل الس والتضح  ـقـةالرائعة لل

ع وصـ ـل نـ ـة الـ تـلـهـم ثـوار الـعـالـم اجـمـع لـمـجـابـهـة االحـتـالل مـن  ـا الـغـنـ ـة وصـور ـة الـ ر الظافرة بوقائعها الجهاد ة الجهاد والتح نـف مس

ـء  دروب  سـا الـ ت ثـر ومـالحـم الـجـهـاد الـوطـ والـقـو واال ـمـ ـة حـافـلـة  سـانـ ـمـة وا ـة وتـقـد ة وطـنـ ة عراق ل مدرسة جهاد ما ش ولون 

ـاء ـتـاب والصـحـفـيـ واالد ـز الـقـديـر  جـهـد وجـهـاد الـمـثـقـفـ والـ ـارك  الـعـ ـلـهـا ولـلـعـالـم اجـمـع  ة واالستقـالل عـ ارض الـمـعـمـورة   الح

ـا ـعـا ا مسـانـدتـهـم ومـؤازرتـهـم  اف جـمـ ـاء الـعـرب اال تاب والصحـفـيـ والـمـثـقـفـ واالد فاء و دعوة ال تاب والفنان العراقي ال  لـقـموال

ـاط  الـعـرا الـجـهـد الصـحـ واالعـال والـثـقـا الـذي يـنـقـل اشـعـاع الـجـهـاد  سـاحـة الـ ف والصوت االعال الهادر ورشة الفنان و ق ال

ـرة ولـخـدمـة ـر عـ ارض الـعـراق الـطـا ة الجـهـاد والـتـحـ ه خدمة مس اج لما ف اجها الو اسها المشع و  موئل جهاد االمة وشعاعها المن ون

ـة   ـة والـمـعـنـ ـة والـعـسـكـ ـاسـ ة والس ة واالجتماع ة والثقاف اس ة والس اة االقتصاد ادين الح ئناف البناء الثوري الشامل  م ة اس ة ـافـمس

ة النهوض الوط والقو والعطاء الحضاري الـ  ر الشامل واالستقالل التام الناجز ومواصلة مس ق التح خ ثابتة ع ع ط ن   سائ

حها الحضاري الشامخ.  ة جمعاء واعالء  سان  خدمة لال
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ـانـه  ـقـة عـنـدمـا اعـلـن  ـه السـا ـاذيـ ـدة ا سـلـسـلـة ا ـة جـد ـاء كـذ س وزراء سلطة المنطقة الخـ ادي رئ در الع اضاف ح

ـعـلـم ان قـوات مـن  ـل الـعـراقـيـ والـعـالـم  ؟؟؟  حـ ان  ة عن الـعـالـم  ا اب ن دولـة تـقـاتـل داعـش عـ  66قاتل االر

ا .  ا ولوجس ا و  ارض العراق ج
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اعدام ثالثة  ن  ح ه حكومة ال ارە لما قامت  ن ا نوري المال عندما اعلن اس ل االر استغرب المراقبون موقف العم

ـحـق  فها  ل الجرائم ال اق ذا العم طة .. وقد   قتل ثالثة من افراد ال امهم  س اليران لق ابي الجواس من االر

ـنـه اجـاز لـنـفـسـه الـتـدخـل  شـان  ـغـداد لـ ـة و ـ ـا والـ ـار ود جة وصالح الـديـن واالنـ اء العراقي  الزركة والح االب

ة .  لوماس م واالعراف الد ل الق ة دللت ع استهتارە  قة خط ذە سا ن و ح  داخ لل
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ـم  ـاد ـة واقـتـ ا الطارم اب من ا ات من المواطن الش خطف ع ة  ة االجرام ات الطائف ش قامت مجاميع من المل

ــحــث عــنــهــم و نــفــس  ــالــ ــة  ــف قــوة امــنــ ــلــ ــامــهــم بــتــ ــنــا ســوى قــ ــلــة ســا ا جــهــة مــجــهــولــة ولــم تــحــرك الــحــكــومــة الــعــمــ

ـل مـن  سـاتـ الـمـنـطـقـة  ـحـث عـنـهـم   غ الـ ـو مسـ ة واال فمـا  د ان تقول ان تلك حادثة شخص انها ت المنطقة  و

ـة  ـقـيـنـا مـن قـام بـتـلـك الـعـمـلـ ـلـة تـعـلـم  ـم  تـلـك الـمـنـطـقـة مـثـال  ان السـلـطـة الـعـمـ ـحـجـز قوم الخاطـفـ  المعقول ان 

ـدون ارقـام   ستـخـدمـون عـجـالت  ل تلك المجاميع خاصة انهم يرتدون زي عسكري رس و سه ة من خالل  االجرام

ان .  ل م ة   طرات عسك ستطيع احد الدخول اليها اال من سكنتها وتن فيها س ة ال  ح الطارم
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ــة :«الــقــدس الـــعــر »لــنــدن ـــ  ــفــة إيــرانــ ،   اتــهــمــت صــحـــ ــت الــداخــ اإليـــرا ــب الـــبــ ــلــة األمــد لــلــتـــأثــ عــ تــرتــ ــداف طـــ ــأن لــديــهــم أ الـــروس 

ـفـة  .  وأشـارت صـحـ ـة لـهـم  الـمـجـتـمـع اإليـرا حة الموال ش ال خططون إلضعاف اإلصالحي وتهم ة القادمة، وأنهم  ات الرئاس واالنتخا

ــة مــنــذ  «اعــتــمــاد» ــقــبــع تــحــت اإلقــامــة الــجــ ، مــهــدي كــرو الــذي  ــم اإلصــال اإليــرا ــة مــن الــزعــ ــة 2010الــمــقــ ، إ الــمــخــطــطــات الــروســ

ـت عـن قـلـقـهـا  ـة. وأعـ ـة والـنـفـسـ اسة الحرب الدعائـ عتمدون س ة لهم، وقالت إن الروس  ة الموال قة االجتماع الستهداف اإلصالحي والط

 «الخصم الرو لإلصالحي  إيران» المقال ال عنونته 
ً
ـالد، مـوضـحـة ـار اإلصـال  الـ ـشـاط الـرو ضـد الـتـ ، من الجانـب السـلـ لـلـ

ــا  ــشــدديــن.  وشــدد الــمــقــال عــ أن خصــومــة روســ ــاع مــع الــمــحــافــظــ والــمــ ــد لــإلــصــالحــيــ  ســاحــة ال ــدو ظــهــر خصــم جــد أنــه عــ مــا يــ

ــة إ مــقـال الــقــســم  ــفــة اإليـرانــ . وأشــارت الصـحــ ة لــمـواجــهــة الــخـصــم الــرو ــون أي خــ ــمــتــلـ ــن اإلصــالحــيـ ال  ــة، لـ ــ ــسـت غــ لـإلــصــالحـيــ لــ

ـت ـه، وكـتـ جـومـا غـ مسـبـوق عـ اإلصـالحـيـ اإليـرانـيـ فـ ت  ة، ال ش ة من وزارة الدفاع الروس اء المق ك لألن الة سبوت  أن الفار لو

ــة أن الــمــواقــع  ــق األوســطــ ــحــاث ال ة  الــمــعــهــد الــرو أل  عــن خــبــ
ً
ــالــة نــقــال ــت الــو ــا. وكــتــ ــحــرضــون الشــعــب اإليــرا ضــد روســ اإلصــالحــيــ 

ا، وتقول إن موسكو تخطط لتوافق مع واشنطن للطعن   ة ضد روس شن حملة دعائ ة  كة العنكبوت عة لإلصالحي اإليراني ع الش  التا

يــران،  ــ بــ ــ الــمــنــتــخــب، دونــالــد تــرامــب، ســتــ ــس األمــ ــدة مــع الــرئــ ــغــة جــد ــمــهــد لصــ  ، ــمــ بــوتــ ، فــالد ــس الــرو ن الــرئــ ، و ظــهــر اإليــرانــيــ

ـأنـهـا  ـا، وأنـهـا تصـور مـوسـكـو  ـاب  إيـران ضـد روسـ ـل نـهـار الشـ ة للغرب، وأنها تحرض لـ ة موال حة واسعة من المعارضةاإليران  أن 
ً
فة  مض

م.  الد شددين    داعمة للم
 

فة  ت صح ـة جـزءا  «اعتماد»وكت ـك الـ تـعـكـس وجـهـات الـنـظـر لـوزارة الـدفـاع الـروسـ ـ الة سـبـوتـ س من الواضح لماذا تهاجم و  أنه ل
ً
سائلة م

ـة ـل األوضـاع الـداخـلـ . وأوضـحـت أن تـحـلـ ـل كـبـ شـ ـاە  ـ ذە االنتقادات غ المسبوقة تـلـفـت االنـ ، وأن  ا اإليرا الداخ  من المكون الس

ع  ـن اتـخـاذ مـواقـف مـن نـ ـا، لـ ـ ـس أمـرا غـ ـة لـ ـة واإليـرانـ ـل وسـائـل اإلعـالم الـروسـ ـل مـن قـ ـاإلشـارة إ  «األحـمـر»للجانب المـقـا ـدي (  الـتـقـلـ

ـرام، وخـاصـة أن إيـران  ـمـر مـرور الـ ـمـكـن أن  ، وال 
ً
ـس مـوضـوعـا سـهـال ـد لـ دة لالتحاد السوفي )، واسـتـخـدام لـغـة الـتـهـد ضة الحد اسة الق س

ب تطور عالقاتها مع الغرب.  س ج من عزلتها   دأت تخ

ـمـكـن تـفـسـ تـهـجـمـهـا عـ  ن، وأنـه ال  ث ة ومعروفة لل ة  قوم ق أوسط حاث ال فة النظر إ أن نظرة المعهد الرو لأل ولفتت الصح

ا.  ة ب إيران وروس م العالقات الثنائ سهولة، وأنه يتعارض مع المعاي ال تح  أحد أجنحة النظام اإليرا 
 

ـة الـمـمـنـهـجـة، وأن الـمـسـاحـة  «اعتماد»ووصفت  عانون من الدوغـمـائـ رمل  دارة العالقات العامة  ال ة و أن مسؤو وسائل اإلعالم الروس

ت  ه مغلقـة. واعـتـ ا ش ة  روس ـ عـ اإليـرانـيـ أ اإلعالم ـ ـب ال يـ ـقـة جـدا، لـهـذا السـ ـا ضـ ـة أن حـلـقـة الـقـدرة  روسـ ـفـة اإليـرانـ ن الصـحـ

ا.  رم السلطة الضيق  روس ذا المحافل والجماعات ال تمثل  ار، ألن  ع االعت ك  الة سبوت ته و  أخذوا ما كت
 

دت  ـسـع الـهـجـمـة  «اعتماد»وأ ـة الـقـادمـة  إيـران، وأنـه مـن الـمـرجـح أن تـ ـات الـرئـاسـ ـك تـحـاول أن تـؤثـر عـ مـجـرى االنـتـخـا ـ ـالـة سـبـوتـ أن و

ع الــمــا تــحــولــت مــراســم  ــا واالجــتــمــا  إيــران. واألســبــ ــارات الــ تــطــالــب بــتــغــيــ جــذري نــحــو االنــفــتــاح الســ ــة ضــد الــتــ ــة الــروســ اإلعــالمــ

ا،  ة ضد النظام اإليرا وروس رة احتجاج ، إ مظا اش رفسنجا ، ع أ  ص مصلحة النظام اإليرا شخ س مجمع  يع جثمان رئ ش

دوا شــعــارات ضــد الــنــظــامــ اإليــرا والــرو ومــنــهــا 
ّ
، ورد ــدة لــزعــمــاء الــجــنــاح اإلصــال ــرون بــهــتــافــات مــ ــتــف الــمــتــظــا ــكــتــاتــور»و  «ال لــلــد

ة»و اسيج»و «رسالتنا واضحة إلغاء اإلقامة الج ة وكر للتجسس»و «ال لل ا»و «السفارة الروس  .«الموت لروس
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ـر أصـدرە  ة  تـقـ ـب والـمـخـدرات، مشـ ـكـة مـعـقـدة لـجـرائـم الـتـهـ ة تمكن حزب  من بـنـاء شـ ف ة، ك ك " األم بول كشفت مجلة "فور

ـ ـة،  ـ ـا الـجـنـ ، إ أن الحزب اختار منطقة أم مانيول أوتولن ة، جون حنا، و ك ات األم موقراط احثان  مؤسسة الدفاع عن الد ـار اعـتـال

اب، إ جانب ضعف أداء الحكومات فيها.   أنها ترزح تحت وطأة الفقر واإلر

 

ـا الشـمـا ـة إ أمـ عـ ف تلعب دورا مهما  الهجرة غ ال ا الحزب  تلك المنطقة، وك دير ات المخدرات ال  ر إ ش ـةوتطرق التق ، لـ

الدە.  ة إ  ع افحة الهجرة غ ال ة لم ة كب م د دونالد ترمب أنه سيو أ س األم الجد ه الرئ   وقت يؤكد ف

 

ـمـا تـعـا ة الفاسدة، فـ اس ات التطرف العال تنميها النخب الس ــــج المخدرات وش ات ترو ر، أن التعاون ب عصا ة أوضح التق  ذراع إيران

ــات الــمــتــحــدة، مشــددا عــ أن  ــات إ الــتــوجــه شــمــاال نــحــو الــوال ــة، األمــر الــذي دفــع بــتــلــك الــعــصــا ــاب الــرقــا ــة مــن غــ ــ ــا الــجــنــ ــعــض دول أمــ

ـات الـمـخـدرات  ـ ـات  شـ ش ل فا أن تورط الم من"، مض ـ"ذراع إيران األ محارة الحزب الذي وصفه  دأ  جب أن ي ات  ئصال تلك الش اس

ــات  ــ شــ ــذە الــفــرق  ــط  ــات تــحــتــوي عــ رمــوز، وتــرتــ ــمــســمــ ســمــيــهــا  ــلــه لــفــرق مــتــعــددة  شــكــ ة، مــن خــالل  ــة مــكــشــوف مــنــذ فــ ــنــ ــا الــالتــ ــأمــ

و كـومـانـدو  مـ ة "ب ة، وعصا ولومب ة وحركة "فارك" ل ك ة "لوس زتاس" المكس ا عصا المنطقة، وأبرز ات والجرائم األسوأ سمعة  العصا

ـات عـلـيـهـا،  ـا حـزب   وقـت سـابـق وفـرضـت عـقـ ـشـ ـلـ ـات الـمـتـحـدة اسـتـهـدفـت مـ ـر إ أن الـوال ـمـا ألـمـح الـتـقـ ـة.  ـلـ از تال" ال اب دي ال 

دت المجـلـة، أن ارتـ د األمن األم أ اي المخدرة تهد و نتاج مادة ال يع و ة، لتص ات إجرام اطهامع ش ارت ا تتعلق  ب أدلة ضد  ـاطس

ـــعـــض رجـــال األمـــن  اء ذمـــم  ســـتـــخـــدم تـــلـــك األمـــوال   ـــمـــا  ـــم الـــمـــتـــطـــرف، فـــ ـــم مصـــادر دخـــل الـــتـــنـــظـــ ـــمـــثـــل أ حـــزب  بـــتـــجـــارة الـــمـــخـــدرات 

ــق  ــاتــه لــغــســل األمــوال  ال ــمــا تــتـم االســتــفــادة مــن عــمــلـ ــالد، فــ ــ الــفــســاد والــجــرائـم داخــل الــ ــو مــا ســاعــد عــ تــفـ ، و ــاســيــ الــمــحــلـيــ والسـ

ـة. وتـ ـة الـثـانـ ـا مـنـذ الـحـرب الـعـالـمـ ـت  أسـوأ أزمـة نـازحـ إ دوألورو ـ سـ ـة، الـ   ـة، وعـ رأسـهـا سـور  طـرقاألوسط إلدارة معاركه العسكـ

ـة،  ـة عـ مـنـاطـق حـيـ ـابـ جـمـات إر ، وشن  خططون للتغلغل  الداخل األم حسب المعلومات، فإن مرتزقة الحزب قد  ر إ أنه  التق

ـر إ أن حصـول الـحـزب عـ  ، وتوصل التق سهم  غسل أموال حزب  أنه  شف عنه  ندي، الذي تم ال ال ة البنك اللبنان ا إ قض مش

ـل  ـكـون سـاعـد  تـمـ ـمـكـن أن  ـة،  ـكـ ـتـاس" الـمـكـسـ ـة "لـوس ز جنيها من شحنات المخدرات ال يتقـاسـمـهـا مـع عصـا ة من األراح ال  س

ة  واشنطن عام  ال سف السعود  .2011الخطة الفاشلة الغت

 

l]^éÏÖ]h†ãi
ادي، محمد فائز برات، لـم تـالحـقـه ا اراجواي، وع رأسها الق ة  حزب  والمتمركزة  ال ب ادات ال ر، من أن الق ـم لـمـحـاستغرب التق ا

ب أموال إ حزب  منذ عام  ة ته ة تورطه  قض ة، ع خلف ـقـا، 2006الدول ـنـه ال يـزال طـلـ ـات، لـ ه واشنطن عدة عـقـ ، وفرضت عل

ـ عمل لصالح نفوذ الحزب  ذات الدولة. وخلص التقـ ل، الذي  اراجواي، حسن خل ا  ال ادي الذي عينه حزب  سف  إضافة إ الق

ـات الـ تـتـعـامـل مـعـه، ومـن  ـ ند  أساسها  ع استهداف الشـ س ة،  اب شطة الحزب اإلر مكن من خاللها وقف أ نالك عدة  خطوات  أن 

ــات،  ــ ــذە الشــ ــل مــن يــتــعــامــل مــع  امــة عــ  ــ  ــات أ ــارزون  حــكــومــات تــلــك الــدول، إضــافــة إ فــرض عــقــ ضــمــنــهــا بــنــوك ومســؤولــون 

ـالد  ـة تـهـدد أمـن الـ ـ شـاء قـاعـدة جـنـ ـة وعـدم السـمـاح لـه بـ ـنـ ـل الـدول الـالتـ شـاطـات الـحـزب   ـب  ـلـة ل ورة تحرك إدارة تـرمـب الـمـقـ و

 .  القو
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 مـع  ـاتـ  اتصـال   مـعـّزي   ع جرت معّزي ابنة المعارض اإليرا  »قالت   «  :«الـقـدس الـعـر ـعـد أن وّجـه رسـالـة إ ج،   مـديـنـة كـ  والـدي مـن سـجـنـه  اخـتـ

سكتوا صوت الحق دون أن   حلب، فهم ي   عد أن دان جرائم النظام اإليرا  حلب الصامدين، و ا  .«أ
 

ــالمــهــا  ــجــرت  ــعــت  ــا«:وتــا  ســور ــة   جــرائــم وحشــ ــة، لــقــد ارتــكــب الــنــظــام اإليــرا ح بــهــا، عــن الــثــورة الســور   ــب مــواقــفــه الــ ســ ــان مــعــّزي قــد «اخــتــطــفــوە  ، و

 جـهـة مـجـهـولـة ومـازا ـد إ ـة واقـتـ ـارات اإليـرانـ  ألجـهـزة االسـتـخـ ـعـ  تـا ـل مـجـهـولـ )، مـن قـ ـانـون الـثـا (الرابع من   ل ماختطف األرعاء الما  إ
ً
ە مـجـهـوال صـ

   شـهـ ة. ووّجـه الـمـعـّزي رسـالـة مـن داخـل سـجـن رجـا ـلـه لـلـمـرة األخـ عد زارة جمـعـتـه مـع أ ـد ‐اآلن،  ـل لـه داخـل السـجـن و ج، مـع زمـ ـا الـقـاسـم  ـمـديـنـة كـ أ

 «:فوالدوند قال فيها  ـش األسـدي ومـرتـزقـة الـنـظـام اإليـرا  لـلـجـ ـة والـهـجـوم الـهـمـ ـل الـروسـ  وتـحـت رحـمـة الـقـنـا ـشـ  وال غـذاء وال دواء وال مسـ ال ماء وال خـ

 ت كة ونحن الشعب ضان معا، ألن آالمنا مش  والشعب المناضل السوري ي ة، قلوب الشعب اإليرا  األنفاس األخ مة ح الظلم تحملنا حت وقفتم وقفة عظ

اة  مدى الح كتاتورت  من الد ب    .«العبء ال
ً
ـة »وتابع معّزي رسالته قائال  التـطـورات الـثـور د أعاص شا ب س لدين وعن ق ال ال   إن الثورة لم ولن تخمد 

   النظام  من   خالص الشعب لدين تؤدي إ ة لل أن ما تفعله إيران  .«والشعب  وقال  ساني الالإ الدكتاتوري، وعمالءە   إيران  م  ووصف معّزي نظام الح

أ  منحه فرصة اللقاء   ح ا النظام اإليرا  نوا ك  ش ان  ا  أن والد دت  سان. وأ  الغضب والخجل لدى اإل ـان »فقالـت :  له سورا جرائم حرب تث لـقـد 

ـقـا  ة االختطاف مدبرة ومخططا لـهـا مسـ انت عمل ددا، لقد  ان م له،  لقاء أ  منحت له   الفرصة ال ك  ش    مـعـّزي  .«أ ـجـرت فـإن عـ وحسـب مـا قـالـتـه 

ب.  طان ولم يتلق العالج المناسب، إضافة لتعرضه للتعذ ة اعتقاله من مرض ال  خالل ف  عا

ما  تظر والد ف ي  مجهول ورما مخ جرت وأختها فروق وعائلتهما من مص  والـدنـا ونـتـخـوف »وتتخوف   مص ، نحن قلقون ع كتاتوري ووح إنه نظام د

ـنـات ـالمـهـا  .«من تكرار مأساة الثمـانـ ـجـرت  حـت   »و    وسـجـنـت أ ـث أعـدم عـ ـة، حـ  إيـران طـوال الـعـقـود الـمـاضـ ـم  لـقـدعـانـت عـائـلـتـنـا مـن نـظـام الـحـ

  نات القرن الما قارب الـ .«ثمان  ما  ـفـذ بـهـم  30ول
ُ
 الـذيـن ن ـاسـيـ ـلـغ عـدد السـجـنـاء السـ ـمـا   ، ـنـات الـقـرن الـمـا  ثـمـانـ  حتفـهـم   إيرا ا  س ألف سج

 نحو  م روحا ة ح  ف م اإلعدام  ـمـا  3000ح ـمـعـزي،   عـلـ ـشـف عـن مصـ ـالـ ـة عـدة  سـانـ ـة و ـت مـؤسـسـات حـقـوقـ ـجـرت. وطـالـ  حسب مـا قـالـتـه  سج

ار إيـرا ـة إن إ ـاق قـالـت مـنـظـمـة الـعـفـو الـدولـ ذا السـ   د معّزي. و ة والدعم للس م الحما ة عدة تطالب بتقد  مدن أور رات   اسـتـخـدام ن عـخرجت تظا

ــفــضــح فــهــم الســلــطــات  ــة، "إنــمــا  ــي خــالل الســنــة الــمــاضــ  األطــراف، واألعــمــاء الــقــ ــ ــات الــجــلــد، و  ذلــك عــمــلــ ــمــا  ــة"،  ســانــ ــة والإ ــات قــاســ هــوم لــمــفــ"عــقــ

ة".  ة متنا طبق بوحش ُ ف أنه   العدالة،وك

  ــانــون الــثــا ــن مــن  ـ ـ  الــثــالــث والــعــ ـ  ـ ــر لــهــا   تــقــ  2017وأوضــحــت الــمــنــظــمــة،  ــل مــعــتــاد  شــ ــا؛ يــتــعــرضــون لــلــجــلــد " ، أن مــئــات مــن األشــخــاص ســنــ

محافظة أصف اد   مدينة نجف آ  جلدة   ألرع ة، تعرض صح  حالة حديثة، سجلتها منظمة العفو الدول ن عامة. و  أما انا  ـانـون   5، يوم هانإيران،وأح

 المدينة".  طة   صادرتها ال شأن عدد الدراجات النارة ال قة   دق ار غ ا بنقل أخ م مذن عدما وجدته إحدى المحا  يناير،  ـر حـاالت وال  الثا نـاول الـتـقـ  ي

ـق األوسـط وشـ  ال ـة   لـمـنـظـمـة الـعـفـو الـدولـ ـ ـب، مـديـرة الـمـكـتـب اإلقـلـ ـة األخـرى. وقـالـت رنـدا حـبـ ـات الـجـسـد ناول العقـ نما ي ـا، إن  مـالاإلعدام، و ـقـ أفـ

 عـام  ـي،   األطـراف، واألعـمـاء الـقـ ـ  ذلـك الـجـلـد، و ـمـا  ـة،  ـدنـ ـات الـ ل مكثـف لـلـعـقـ ش ـة نـظـام الـعـدالـة الـذي 2016"استخدام السلطات  سـانـ ز الإ ، يـ

رامة اإل  ال  اعتداء صادما ع ة تعت سان ة والالإ ات القاس ذە العق ة". وأضافت: " ذە الممارسات الوحش   ا ع عا قانون  طا تهك الحـظـر سانض ة، وت

 الــرعــب؛ ألن الســلــطــ ة يــثــ  اآلونــة األخــ   ــب أن "جــلــد صــحــ ــدت حــبــ ــب وســوء الــمــعــامــلــة". وأ  الــتــعــذ  عــ ــفــرضــه. الــقــانــون الــدو تــنــوي ات الــمــطــلــق الــذي 

دة  السنة الجد ة، مرورا   السنة الماض ا   شهدنا ة ال ات القاس ذە العق  فورة   من 2017االستمرار   أن أ  ع نص القانون اإليرا مـة"  100". و "ج

الجلد.  عاقب 
ُ
 ت

ــقــدمــون مشــورة "ا  إيــران    ـ ـ ــاء مــن مــنــظــمــة الــطــب ال  الــقــلــق أن نــرى أطــ ــا. وأضــافــت الــمــنــظــمــة: "مــمــا يــثــ ــواجــه عــدة ســجــنــاء خــطــر أعــمــائــهــم ق  و اء" لــخــ

   خـرق خـطـ ـمـكـن إتـمـام ذلـك، األمـر الـذي يـنـطـوي عـ ـف  ـة أم ال، وكـ ـة الـطـبـ  إعماء شخص من النـاحـ   مكن الم شأن ما إذا  ا  مة العل داب مـهـنـة  آل للمح

 الطب". 

ـد، ثـ  عـدة أصـابـع مـن الـ  األطـراف مـن خـالف" أي بـ  ذلـك "بـ ـمـا   األطـراف،   األقـل، مـن بـ ـــع حـاالت، عـ ـة أر  أصـابـع مـن م بـوسجلت منظمة العفو الدول

 القدم األخرى. 
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ــث اصــبــح مــنــتــدى  ــقــة حــ ــحــق وحــقــ ــذا الــحــوار حــوار طــرشــان  ــان  ــة ولــقــد  ــســ ــقــة الــ  مــؤتــمــر الــحــوار حــول وثــ ســ ــغــداد مــؤخــرا مــا    ــقــد 
ٌ
ع

ـة  ـسـ  الـوصـل بـهـذە الـ ـد ـل  ـة و ـخـ ـة والـتـار ـة الـوطـنـ ـسـ سمـونـه الـ  ما  الحرص ع د   تزا لمات والخطب الجوفاء ال القاء ال سابق  لل

ـتـهـم  ـسـ  )) بـ ـدمـاء الـعـراقـيـ ـديـهـم  اك (( الـمـلـطـخـة ا  عـدم ا ـحـرصـون عـ لـهـم  عات االنحرافات وممارسات الفساد و حمل االخر ين ت و

 
ّ
مونة  الم

ـض  ـغـ ـل االحـتـالل الـ  قـ ورتـهـم عـمـالء لـلـمـحـتـلـ  مـنـذ صـ ـدمـاء الـعـراقـيـ ـنـة  ـل ورؤوسـهـم واجسـامـهـم الـنـ ـديـهـم  قة من تلطـخـت ا م حق و

ـذا اي طـائـل سـوى ا ـد  م العـتـ كن من وراء مؤتمر  ولم  ان وااليراني  والجدد االم  القدا مارسون خدمتهم للمحتل عدە وما زالوا  ء لـقـا و

ـة وفضـا ـأجـهـزتـهـم االعـالمـ ـلـه وظـلـوا يـنـعـقـون  ـ  سـ ـٌل ا ـب  ـا ..... وذ ذا  ال تقر لهم  الە ول  ل ل منهم ع  فيها   غ لمات ال ـاال تـهـم ئـ

ا.  ة ورواد س انهم من عشاق ال ا   اغلبها تمول ايران  المحمولة وال

ه الصابر.  ة واموال ابناء شع ة تقاسم المناصب ومواقع النفوذ والجاە ونهب ثورة العراق النفط س ؟؟ .... انها  ة  س ة   وأ

قة .  حق وحق . ....  أنه حوار الطرشان  ذا  واي حوار 

   خلق شؤون     و
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؟ .   ط  ش و رجل االعمال ال ف ال و لل او ملل ك ة دون انقطاع ودون  عة والمتتال حاته المتتا اته وت  يواصل ترامب خطا

النص :  ه   والذي قال ف حه المث حاته ت  ت م ما  ن أ  ول

ــذا الــغــز  ــكــون ولــقــد مــثــل  ــجــب ان  ــان   االطــالق ومــا  ــة عــ كــ ــات الــمــتــحــدة االمــ ــــــخ الــوال  تــار ــان أســوأ قــرار  و (( ان احــتــالل الــعــراق وغــزوە 

ـقـصـدە تـرامـب  ـل مـا   وتـحـلـ  تـفـسـ ـجـتـهـدون  ـون  ـة الـنـحـل وراح الـمـفـ ـه خـلـ ە ومـعـلـوم مـا تـعـنـ  حـد تـعـبـ ة النحـل )) عـ  خل الهجوم ع

ة النحل ) النكراء .  ب خل ا عن فعلة (  ة النحل وما يروم فعله تكف  خل

حات   الت ان للعراق   االم  ورثوا المحتل  االيران ارى مع المحتل  نفط العراق وراح ي الء ع ورة االس ر  جا ما راح  لة الف متقا

ا .  رات خارج وداخل ام حاته التظا ما اثارات ت  ف

   مديح وذم يواصل نهجه الذي  عضهم ب الهم ل ة برؤوساء الدول واستق حاته واتصاالته الهاتف  ت
ً
له مواصال ذلك  ث  ك د انه ال  ع ب

 لعام  انون الثا ن من شهر   الع ة  ك ات المتحدة االم ه رئاسة الوال ه منذ تول  الجرار .... .  2017ف ل ع  والح

   ترامب مرساە ل  ان   وا

ة الشهور القادمة ..  ه مس ب عل  ذا ما ستج
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   الـفـكـر الـوطـ ة المستقاة من مع اس ة والس م الفك عض المصطلحات والمفا فات ب  تعرض تع ة ال ذە الزاو م  تواصل الثورة تقد

ـة  ـاسـ جيته السـ ات عث واس دة ال ة من فكر الحزب وعق  ق نما  ا و ا نص عث فا  ورة تع ال  ال تمثل   وال سا  واإل اقـفـه ومـو والقو

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

ـل  لـالحـتـالل  ضـ  الـعـرب الـمـنـا  والـمـنـاضـلـ  العـراقـيـ دين وعموم الوطن  والمجا عث  ال  إغناء ثقافة المناضل ة ا ذە الزاو  وتهدف 

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

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

ـة و   الـمـسـارات الصـائـ  أن تـكـون  ـلـهـمـهـمـا الـعـزم عـ قهمـا و  ط ما ين ة و اس اسا لممارساتنا الس ما ن   دتنا ال ة الـخـذلك أن فكرنا وعق

 يـتـعـرض فـيـهـا مـفـهـوم الـحـزب والـمـمـارسـات  ة شعـبـنـا الـظـافـرة الـ ة من مس ذە المرحلة الجهاد   ة و ة الخ ة والقوم دافها الوطن غ أ ل ل

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

 الثوري )  العقال ذا العدد مفهوم ( المنهج االقتحا   تناول   وس
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ـافـة  ـأ  ـ ـكـون قـد   الـطـرف االخـر و ـالـهـجـوم عـ ـوع   ال ـادرر  ـ ـو الـطـرف الـذي يـنـظـم خـطـة مـعـيـنـة و ض الدفاع فالمقـتـحـم  االقتحام نق

ـا وجـعـلـه  ـا ومـاد ـه نـفـسـ  عـلـ ه والتأثـ اغتة الخصم وارا  قمة الهجوم اي م  مرحلة تقع  ورة النجاحه واالقتحام  ال االستحضارات ال

سالم.   االس ە ع ج ل   الدفاع   قوى ع

 
ـدة اذ ه نتائج ح ؤمن لصاح ادأة و ادرة والم  خانة الم قع  الثورة ألنه  و المنهج الموسوم عادة    ـان المنهج او االسلوب االقتحا انـت ا 

 الــعــقــل والــدراســة  ــحــتــاج ا ــل   الــتــهــور واالنــفــعــال  ــحــتــاج ا  ال  ــافــة جــوانــبــهــا ولــهــذا فــأن الــمــنــهــج االقــتــحــا ــات االقــتــحــام مــدروســة مــن  حســا

ـحـة وكـذلــك تـقـديــر  ـفــحـاتـهـا الــرا ـة وظـروفــهـا واحـتـمــاالتـهـا وتــوقـع الـنـتــائـج الـمـتــوخـاة   دراسـة الـقــضـ ـة تـحـتــاج ا ـة قضــ  أ ـاالقــتـحـام  ـوع  فـال

ث ح  االقتحام  دة  ار صيغ جد د من اعادة الدراسة مجددا وابت ة فال   االرواح كب انا احتماالت الخسارة  ود تع الخسارة المتوقعة واذا 

اقل الخسائر .   صاحب االقتحام   النتائج 

 
ط بهم.   تح ة ال ب ات ال مستوى التحد كونون عادة  م من طراز خاص و  آن واحد  ة  الثورة والعقالن  ان الثوار الذين يؤمنون   غ

ـاط عـام   ـعـث ثــورة الـثـامـن مـن شـ  فـجـر الـ ـذا الـمـنـهـج الـثـوري االقــتـحـا    االقـتـحــام  1963وعـ ـل مـعـا ـ ـة  ـة ثــور ــانـت ثـورة اقـتـحـامـ   والـ

ـاع  ـاتـ ـم الـيـوم و ـم و  وطـرد  مـجـابـهـة الـمـحـتـلـ    الـعـقـال عث والمقاومة المنهج الثوري االقتـحـا دو ال ما جسد مجا  و الثوري العقال

  ــات الــمــحــتــلــ ــر لــمــجــابــهــة تــر ة الــجــهــاد والــتــحــ  مســ ــاعــه  ــجــب اتــ ــذا مــا  ار و ــم بــوجــه مــخــطــط حــلــف اال الــمــنــهــج ذاتــه يــواصــلــون جــهــاد

ة الـنـهـوض والـتـقـدم   مسـ ـ قـدمـا  ـر واسـتـقـالل الـعـراق والـمـ  وتحـقـيـق تـحـ  تحقيق الن ض وح غ  ال ان وورث االحتالل االيرا االم

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

ـ ـة ونـ ـاء  الـطـارمـ ـأخـتـطـاف الـمـواطـنـ االبـ ـلـة اليـران والـ تـجـلـت  ـاتـهـم الـعـمـ ـشـ ـلـ  نـوىيوما أثر آخر يـزداد افـتـضـاح عـمـالء ايـران وجـرائـم مـ

ــل جــالوزة  ــة مــن قــ ــات والــجــرائــم الــمــرتــكــ ــذلــك واعــالنــه عــن مــا ســمــاە االنــتــهــا ــادي  اف الــعــ ــدة مــن الــعــراق واعــ ــاب  مــنــاطــق عــد واعــدام الشــ

ـمـا جـرت الـعـادة مـن  ـان  ـسـ ـــهـا الـ ط ذە اللجان ح  ف امر  س طانته  و و تعمد  ل لجان للتحقيق فيها و شك ( الحشد الشع ) وقام ب

ــو الــمــســؤول عــن  شــعــة و ــجــري مــن جــرائــم   عــمــا 
ً
ــان مســؤوال ــأنــه  ــان  ح الــمــســؤولــون االمــ ــلــه والــذي  ــل الــمــالــ قــ ــادي ومــن قــ ــل الــعــ قــ

ــاســلــة مــع مــقــاومــتــهــا  ــة الــ ــاز والــذي تــقــاومــه الــمــقــاومــة الــعــراقــ ــأمــتــ ــة  ــكــ ــة امــ ــو صــنــاعــة ايــرانــ ــاب والــذي  ( احــتــالل الــمــوصــل ) ومــمــارســة االر

لة اليران .  ات المجرمة العم ش ل  للم
 

ـلـة اليـران تـطـبـق اوامـر الـمـحـتـلـ االيـرانـ الـذيـن مـكـنـتـهـم امـ  ات العم ش ل أن الم ادة قطر العراق للحزب:  أسم ق  ـا واضاف الناطق الرس 

ــمــة  ــان مـن الــعــراق والـحــاق الــهـ ــعـث والــمــقـاومــة لــقـوات الــمــحـتــلـ االمــ ــدي الـ ـعــد طــرد مـجــا مـن احــتـالل الــعــراق وقـدمــتــه لـقــمــة سـائــغـة لــهــم 

ر.  م االم العام للحزب والقائد االع للجهاد والتح د عزة ابرا ح الرفيق المجا دقة ووض د ذلك  ما ا  المنكرة بهم 
 

ـحـاتـهـم ـ ـا االيـرانـيـ وت ـاد ـلـة تـطـبـق اوامـر اسـ ـات الـعـمـ ـشـ ـلـ ـان الـمـ ـادة قـطـر الـعـراق لـلـحـزب  ـأسـم قـ د الرفـيـق ابـو عـ االمـ الـنـاطـق   وأ

لها واستهداف االمن القو العر برمته من واقطار الخليج العر  ا وال  . الوقحة حول توسيع رقعة االحتالل االيرا ع العراق وسور

ـد عـلـنـا جـهـارا  ـة الـذ ـان االيـرانـ ـيـئـة االر ـس  ـحـات رئـ ـ حات الوقحة تـجـلـت  ت أن الت ادة قطر العراق للحزب  أسم ق  وشدد الناطق 

ـة قـاصـ ـه  سمـ ه ما  حات نائب قائد الحرس الثوري االيرا بتوج من وت ا وال ة  سور س القواعد االيران ا مـة ونهارا وع المأل لتأس

ــل الــحــق ) والــحــق مــنــهــا بــراء  ــلــة اليــران ومــنــهــا حــزب  وعصــائــب ( ا ــة والــعــمــ ــات االيــرانــ ــشــ ــلــ ــذا مــا يــؤكــد جــرائــم الــمــ ــعــد حــلــب و ــن  ــحــ الــ

م  حلب .  اء وغ النج سمونهم  اس ومن   وكتائب ابو الفضل الع
 

ـشـ ـلـ ـة لـهـذە الـمـ دون ان تمتد الممـارسـات االجـرامـ ان جالوزة النظام االيرا ي ادة قطر العراق للحزب ا القول  أسم ق لص الناطق 
ً

 ـاتوخ

ـ ـ ادة قطر الـعـراق لـلـحـزب ابـنـاء االمـة الـعـ أسم ق ا اقطار الخليج العر ود الناطق الرس  ن و ح من وال لة اليران ا ال نـظـمـة ة االعم

ـدي الـعـراق الـبـواسـل لـمـجـابـهـة االحـتـالل االيـرا وطـردە مـن الـعـر  ة مـجـا اق وجما ا التصدي الحازم للتمدد االيرا الفار التوس ون

ة جمعاء.   ومواصلة النهوض الوط و القو للعراق واالمة الع

 الرفيق ابو ع االم 

ادة قطر العراق للحزب أسم ق  الناطق الرس 

انون الثا  ن من   م ٢٠١٧ السادس والع
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د  ا ابناء شعبنا المجا

انون الثا عام  ون لمنازلة ام المعارك الخالدة ال اندلعت فجر السابع ع من  دء العدوان الثالثي الـغـاشـم عـ الـعـراق  1991تمر علينا اليوم الذكرى السادسة والع مع 

ة والطرق والجسور فأستهدف سوق الفلوجة وج  ة والتحت شا واستهدف الب االقتصاد ون ج ة وع ته ثالثة وثالث دولة وثمان ـة الـذي النوالذي ش ة وملجأ العامـ ا

ه ا من  ة الهجوم عل ـ مـن  400راح ضح سلم منه ح بيوت الشعر  الصحراء واستمر العـدوان الـغـاشـم ا له ولم  شمل العراق  د وتواصل الهجوم الغادر ل يـومـا  42شه

ـدي  ـن قصـفـهـم الـتـمـهـ ـام قـالئـل ولـ سـتـغـرق عـ وفـق الـعـلـم الـعـسـكـري اال سـاعـات او ا دي والذي ال  القصف التمه ات فقد اسموە  ة المسم ـ مـن الـهـولسخ مـ اسـتـمـر ا

ام ختمه المجرم بوش االب بوقف اطالق النار من جانب واحد  فجر الثامـن  ستغرق سوى ارعة ا جومهم الذي لم  عد  دأ  ـاط عـام والـارع يوما لي ـن مـن شـ ـ  1991عـ

اوة ثم شن ابناء  اسل ذلك العدوان الغاشم  شنا ال سلل االيراني ا داخل العراق ولقد واجه ج انة و عدە صفحة الغدر والخ دأ  ـجـوم اعـادة شعبلت ـل  جومهم المـقـا نا 

ـاء والـوقـود والـهـاتـف ... ولـقـد واصـل ابـنـاء شـعـبـنـا اال ـهـ ن بناء ما تهدم واعادة خدمات الـمـاء والـ ـقـاومـون الـحـصـار الـجـائـر الـذي سـبـق  البناء واالعمار والذي انجز خالل شه

ن من اذار والذي عدە ولمدة ثالثة ع عاما ح شن الحلف االم االطل الصهيو الفار عدوانه  الع ـ ا احـتـالل الـعـراق  الـتـاسـع اف العدوان ورافقه وامتد 

ـم االمـ الـعـام لـلـحـزب والـقـائـد اال  ـ ـد عـزة ابـرا حدو ركبهـم الـرفـيـق الـمـجـا عث والمقاومة  دو ال سان من العام ذاته والذي قاومه مجا ـوا عـمن ن ـر حـ ك  لـلـجـهـاد والـتـحـ

انو  ب  الحادي والثالث من  م  طردة من العراق محقق ن العراق واالمة التار ال ان االوغاد وطردو ت  2011الول عام ن اظهر المحتل االم ..، وضمن التواط

ـاب واسـعـا امـام الـتـمـدد االيـرا  ـة الـ فـتـحـت الـ منة االيران ا العراق اليران لقمة سائغة وكرست اله ة سلمت ام ة االيران ك ـمـن الـتـاالم ـا ولـبـنـان والـ وسـ عـ الـعـراق ا سـور

له.   واقطار الخليج العر واستهداف الوطن العر 

د  ا ابناء شعبنا المجا

اسل شنا ال  ا مقاتلو ج

عث والمقاومة دو ال  ا مجا

دة ة المج  ا ابناء امتنا الع

ـلـة  الـعـراق مـمـارسـات الـفـسـ ـاتـهـم الـعـمـ ـشـ ـلـ ن لمنازلة ام المعارك الخالدة يـواصـل جـالوزة الـنـظـام االيـرا ومـ الشـائـنـة ونـهـب ثـروات الـعـراق و اد  الذكرى السادسة والع

ن مما ف حق المتظا واصلون ممارسات القمع  ل و اء  ه سط خدمات الماء وال ه وحرمانهم من ا ة واموال ابناء شع من معاناة ابنـاء شـعـبـنـا وادى  اقممقدمتها ثروته النفط

ال مـالحـقـتـهـم مـ ـة عـلـيـهـم و ادة وفـرض االتـاوات الـمـالـ القمع واال ن ومالحقتهم  د اعداد النازح و المهج ـلـة واجـهـزتـهـا ن قـا تصاعد السخط الشع وتزا ـل الـحـكـومـة الـعـمـ

د جهاد ابناء شعبنا بوجه تحا له ادى ا تصع ن ذلك  ذلك علنا نواب من الموصل ... و َح  ما  لة اليران  ات العم ش ل ة والم ز لف القمع ة وال ت منة االيران ار واله اال

ل اح الم من واجت ا وال ة  سواحل سور ناء القواعد االيران احة العراق و حات جالوزة النظام االيرا حول اس ـنـوى والـمـوصـل  شاتع نحو وقح  ت ـا ونـ لـة لسـور العم

ا اليـران ـمـا (( قـائـد الـحـرس الـثـوري االيـرا )) سـفـ شاري قاسم سل ة قام النظام االيرا بتعي كب مس منة االيران ز اله ـمـثـل دور الـمـنـدوب السـا االيـرا    ولتع الـعـراق لـ

ـنـوى ـم نـ مـه عـ السـ الـمـحـمـوم لـتـقـسـ ت العراق وتقس ة تفت لة لهم ليواصلوا عمل ات العم ش ل لة والم وامرە الحكومة العم ـر وا الذي تأتمر  لـمـوصـل تـحـت دعـاوى الـتـحـ

ات السود لتـحـالـف اال  انت الن ا ممارسات الفساد والنهب والقمع ... وقد  رون ع ل ي علقون عليها  ـــــح االزائفة ال اضحت الشماعة ال  ـ ر وعـمـالئـهـم االخسـاء عـ ت

س  سمونها " ال ه الفتة ما  عد ما اسماە استعادة الموصل  ذات الوقت الذي يرفعون ف قاء  العراق  ناك حاجة لل ـلـهـم ة لمسؤول ام ان  ــهتانا فهـم  ة" زورا و التارخ

سمونه المصالحة والوفاق ع مواقف متنا ــــع ما  ح مشار ارون  ط غداد ) الذي راحوا ي س ( مؤتمر حوار  ما عقدوا ما  ا  ا عمل ـة  قضةضد ـجـة عـمـلـ ـ ـ ا أي نـ ال تف

ـشـ ـعـث والـمـقـاومـة ومـقـاتـلـو جـ ـدو الـ له فأن ابناء شعبنا اال ومـجـا ة والمضللة. وازاء ذلك  الغات الغ الواقع سـتـلـهـمـون دروس نـا  اطار المنافسات والم ـل  ـاسـل واالصـ الـ

ر الشامـل والـعـمـيـق لـلـعـراق وتـحـقـيـق اسـتـقـاللـه  م الملح وح التح ن لمنازلة ام المعارك الخالدة لمواصلة جهاد ام والـنـاجـز ومـواصـلـة نـهـوضـه الـتـالذكرى السادسة والع

ة جمعاء.  سان ة واال  الوط والقو والحضاري ولخدمة العراق واالمة الع

عث والعراق واالمة .   المجد لشهداء منازلة ام المعارك الخالدة وشهداء ال

ار وعمالئهم االذالء.   والخزي والعار لتحالف اال

 ولرسالة امتنا المجد والخلود. 

ادة قطر العراق  ق

انون الثا   م ٢٠١٧ السابع ع من 
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د  ا ابناء شعبنا المجا
سالء شنا ال  ا مقات ج

انـون الـثـا عـام   اسل   السادس من  شنا ال س ج سعون لتأس ـابـو   1921تمر علينا اليوم  الذكرى  السادسة وال ـاظـم    خـان  الـ ج مـو الـ ـدأت  او وحـداتـه   مـن فـ والـذي 
ـه  االجـتـمـا  مـ كـيـ  مـن  الشـعـب بـ

ً
ا و فاعـال سه  جزءا  ح ة تأس دا اسل منذ  شنا  ال ان ج الته  االخرى ولقد   شك غداد وتتالت  ـة  والـمـثـقـفـ  ن اب ـسـ بـنـاء  الـعـمـال والـفـالحـ  والـ

ـمـة فـعـالـة   ثـورا ت  شـعـبـنـا اال  ثـورة مـا ـم مسـا ـاز فـلـقـد  سـا ـأمـتـ ـا   ا  وقـومـ شا وطن اسل  ج شنا ال ان ج ذلك   وثـورة  1958تـمـوز  عـام  14وثـورة   1941عـام ـس الثور ... و
اط عام  اتـه  1968الثالث من تموز  عام  –وثورة السابع ع   1963الثامن  من ش ـالتـه  وتـطـورت  تـجـهـ شـكـ ش الـعـقـائـدي  الـمـهـ الـوطـ والـقـو  فـلـقـد تـوسـعـت  ت  الج ال ب

ان الصهيو   االعوام  اسل   معارك العرب مع ال شنا ال ل ولقد شارك ج ا عن ذي ق ه  كث ة المـدرعـة  السـادس والـثـا   1973و1967‐ 1948وتطور تدر ... فلقد صالت االل

ما صال صقور الجو  الب ان الصهيو  ...  د ال ة  المشاة اال  وحمت دمشق من خطر  السقوط  ب ل صوالتـهـم  الـمـعـروفـة   ذرى  الـجـوالن  واسع  والثالث   تل عن  مع أل
ـدورە  الـمـشـهـود   الـدفـاع  عـن كـرامـة وعـزة   الـعـراق  ضـد الـ ـاسـل   شنا ال ما نهض  ج ناء ..،  ة  رمال س رة الزك دمائهم  الطا ـلـول عـام عـدو ورووا  ان  االيـرا الـغـاشـم   الـرابـع  مـن ا

للت  بتحقيق  ن الـعـراق واالمـة الـمـبـ  الـثـامـن مـن آب عـام  1980 عة بنجيع الدم  الطهور ت ـطـولـة  مشـهـودة  1988ع ثما  سنوات حسوم م ـاسـل بـ ـشـنـا الـ .. ولـقـد واجـه جـ

مة   العدوان الثالثي الغاشم  عام  ات  جس مة فعالة    2003وعدوان الحلف االم االطل  الصهيو الفار  واحتالل العراق عام   1991وتضح م مقاتلوە  االشداء مسا وسا
انون  االول م  طردة  من العراق   الحادي  والثالث من  ان  وطرد ـ  2011م عا  مقاومة  االحتالل  االم  وك ظهور  المحتل االم ـ الـعـراق واالمـة  الـتـار محـقـقـ ن

م  العراق لقمة سائغة  سل ة  ا  ة االيران ك ت  االم متها  المنكرة و اطار  التواط ة ع  ا  وللتغط أم ب  مما حدا  ـد إل  ال ح  الـرفـيـق الـمـجـا ـدقـة ووضـ ما شـخـَص ذلـك  يران 
ر والقائد العام للقوات المسلحة .  م االم العام للحزب والقائد االع للجهاد والتح  عزة ابرا

 
افح  ا أبناء شعبنا الصابر الم

اسل شنا ال  ا مقاتلو ج
اسلة   ا ابناء قواتنا  المسلحة ال

دة ة المج  ا أبناء امتنا الع
ـطـال يـواصـلـون  جـهـاد  ـه  اال ـاسـل  فـان مـقـاتـلـ شنا ال س  ج سع لتأس د  الذكرى السادسة وال ه ابناء  شعبنا المجا ـرا    ـم الوقت الذي   ف ـلـه تـحـ ـر  الـعـراق  الـمـلـحـ لـتـحـ

سـعـون  عـ ـلـة   ار  والـحـكـومـة الـعـمـ نوى والموصل  وتـحـقـيـق االسـتـقـالل الـتـام والـنـاجـز ذلـك ان  تـحـالـف اال ر ن ضمنه تح قا  و  وعم
ً
حـو مـحـمـوم  ألطـالـة  أمـد  الـمـعـركـة   نـشامال

ـم  ذلـ سـتـغـرق اال ثـالثـة اشـهـر و ـأنـهـا ال  ـادي  ـه الـعـ سغرق  عامـ ورد عـلـ أنها  س َح  قائد  قوات التحالف  الدو  ـالموصل   ال  سـعـون لـجـعـل مـعـركـة الـمـوصـل  غـطـاَءا  ك  لـه 
امـن   ـالـ سـ  ( الـتـحـالـف الـوطـ ذاتـه  ـاع  بـ اطـراف  مـا  ل وتصـاعـد حـدة  ال ة   ة المخابرات اس ة الس ـة مـع لتصاعد حدة تناقضات  العمل ـسـ سـمـونـهـا (  الـ ـــــج  لـورقـة مـا  و الـ

م  االيران اد ذا  الوامر  اس له تنف ه ... وذلك  مرون   از  المأزق  الخانق القاتل  الذي  لة الجت عدونها وس ة )  ال  ة  ع العراق  والتـمـدد االيـرا    ي التارخ منة االيران سيخ  اله ل
ذا ما افصحت ع ستهدف  االمن القو  العر برمته و من واقطار الخليج  العر  والذي   ا ولبنان  وال اتجاە سور حات الـوقـحـة لـجـالوزة الـنـظـام االيـرا نه الفار التوس   الت

من..  ا وال ة  سواحل سور ورة بناء قواعد ايران  وال تؤكد ع 
 

د اال   ا ابناء  شعبنا المجا
اسل شنا ال  ا مقاتلو ج

ة ة واالسالم ة والقوم  ا فصائل المقاومة الوطن
ة الـ ـفـهـا   مسـ ة  لتوظـ ة والقوم ة والوطن فاح ته ال اسل  ومس شنا ال س ج سع لتأس عا  معا الذكرى  السادسة وال ستلهم جم ـر  الـظـافـرة  السـائـرة قـدمـا  عـ جـهـال د والـتـحـ
ة   داف امتنا  الع ة النضال القو  وح تحقيق  ا ة  البناء الثوري  الشامل  و مواصلة  مس ئناف  مس ق النهوض  الوط واس ة  .  اط ا ة واالش  لوحدة والح

رامة .  ف وال اسل   معارك ال شنا ال  المجد  والخلود لشهداء ج
عث  والعراق واالمة.   المجد لشهداء ال

ار وعمالئهم  االخساء.   والخزي والعار لتحالف اال
ر والقائد العام للقو  م االم  العام للحزب والقائد االع للجهاد والتح د عزة ابرا ار للرفيق  المجا ة العز واألجالل واال ـس  ات تح سع لتأسـ المسلحة  الذكرى  السادسة وال

اسل.  شنا ال  ج
 ولرسالة امتنا المجد والخلود. 

ادة قطر العراق  ق
انون الثا   م 2017 السادس من  
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