تتصاعد محابهة شعبنا الجهادية بوجه مخلفات المحتلين االميركاا ااباره ها
المخلفات الهيمنة االيرانية الاماتاياتاة عالاق الاعاراد ااالماتاداد االيارانا الافاا ا
التو ع ف

و يا البنا االيمن اا تهداف الاخالاياع الاعاربا ااالماة الاعارباياة

كلها اكا من شا ذلك كله اطالد يد الميالاياتاياات الاعامايالاة اليارا لاتاماا
قتل اابادة ابناء شعبنا ف شامااب باابال ا اغاا باداداد ادياالاق ا اال الاديان
ااخار الاجاراوااي الااو تايااة قاتاال اباناااء الاماتااداديااة اتاهااديااي الاجااواما فاياهااا باال
اا تبا تها بما اجع الفتنة الطاوفية ااالقتتاب الطاوف بل االعرق االعتاوري
كما يحصل ف البصرة ااا ط اغيرها من محافظات العرد الصابرة ..
اقد ترافق ذلك بتفاقي اا تتراء الفساد ا رقة ثراة العراد الانافاطاياة ااماوالاه
من قبل عماالء الاماحاتالايان اايارا اجاالاهة الاحاةاوماة الاعامايالاة الا ي ارقاوا
العتا ات ااالمواب ا جلوها با ماوهي اا ماء ابانااواهاي اهاجااتاهاي اا اهاا هاي
ا ا ت قواوي اثراوهي الفا تة تاتارف فا

احاا الاعاالاي اعالاق ماراف امساما

العالي كله فتصاعد السخط التعب االتظاهرات التعبية مثلماا تصااعاد ك افاا
البعث االمتااماة اتااجاجات ثاو ة الاتاحاريار الاظاافارة الاتا

اتاطايا باالاعاماالء

اتجاهاا الاهاياماناة االياراناياة اتاماعا الاق امااا عالاق طارياق الاتاحاريار التاامال
ااال تتالب التاا االسيادة االاناهاول الاوطانا االاتاوما االاتاتادا االجاتامااعا

االحعا ي الخدمة االنسانية جمعاء .

ُولد البعث من مخاض الشعب واالمة ا ً
بنا با ًرا لهما وتعبير عن ضمير الشعب ونبضه الحي في الميدان بفكره الوطني والقومي والديمقرراطري واالتشراررا ري
االنساني ُ
المو ِحد للشعب واالمة  ،..وبذلك فانه تصدى لالساعمار واالنظمة الرجعية العمريرلرة الرمرسراربرد وحراض رفراح ًرا ال هروا فريره ضردهرا برارر ريربره
االجاماعي الحيوي من العمال والفالحين والكسبة والمثقفيرن والرعرسركرريريرن الرثروريريرن ونردل رو ربرة مرن الشرهرداو نرربران ًرا لرمربرا ره وعرقريردتره الرقرومريرة
واالتشارا ية محققا ثورات الشعب الوطنية والقومية في الثامن من تشباط عال  3691في العراق والثامن من اذار من العال ذاته في سوريا وثرور الربرعرث
في العراق ثور السابع عشر  -الثالثين من تموز عال  3691وما حققاه من منجزات عمالنة في تصفية تشبكات الاجسر الصرهريرونريرة وترحرقرير اال رال
الزراعي الجذري والثور الزراعية في الريف وبيان الحا ي عشر من اذار والرحرا السرلرمري الرديرمرقرراطري لرلرقرضريرة الركرر يرة والرحركر الرذاتري البرنراو تشرعربرنرا
الكر ي ونرار تامي النفط الخالد في االول من حزيران عال  3691ومسير الانيمة والبناو االتشارا ي والدع الفعال لرلرمرقراومرة الرفرلرسرنريرنريرة والرنرضرال
اهدف بذلك العراق نلعة االمة العربية الناهضة  ..نع اساهدف المحالون وحلفا هر وعرمرال رهر الربرعرث والرعرراق واالمرة فرهر
القومي لالمة العربية فا ُس ِ
تعبير ا يا عن نهضة االمة  ...فاصدى مجاهدو البعث والمقاومة لالحاالل و سروا ظهر المحالين االمير ان وطر وه تشر طر من العراق محرقرقريرن
نصر العراق واالمة الااريخي الكبير في الحا ي والثالثين من انون االول عال  1133وموا لين مجابهاه مجابهاه الكرفاحريرة لرمرخرلرفرات الرمرحرارلريرن
وللهيمنة االيرانية الاي تساهدف العراق واالمة وبان هذا االساهداف في االعاداوات االيرانية على المملكة العرربريرة السرعرو يرة وتصردي مرجراهردو الربرعرث
ً
مصدانا لاحليالته وتشخيصاته و انت بيانات القيا ات الثالث نيا ننر العراق للحزب والقيا العليا للجها والارحرريرر
والمقاومة لها والاي جاوت
والقيا العامة للقوات المسلحة بمجابهة االعاداوات االيرانية وتقدي الدع الرفرعرال لرلرمرمرلركرة الرعرربريرة السرعرو يرة لرارجرذيرر الرونرفرة الرعرربريرة الرقرومريرة
الجها ية بوجه الامد االيراني الفارسي العنصري الاوسعي ....
وبذلك حق مجاهدو البعث والمقاومة يحردو ر ربرهر الررفرير الرمرجراهرد عرز ابرراهرير االمريرن الرعرال لرلرحرزب والرقرا رد االعرلرى لرلرجرهرا والرارحرريرر الرحرضرور
الجماهيري الفاعا والجها الكرفاحي الماوا ا بوجه مخلفات المحالين والهيمنة االيرانيرة والرمريرلريرشريرات الرعرمريرلرة اليرران وتصردوا بروعري عرال لرفرضرح
الفسا وسرنات اموال الشعبب العراني وثرواته النفنية ّ
مبصرين ابناو االمة ومثقفيها عبر رسا ا الرفرير الرمرجراهرد عرز ابرراهرير االمريرن الرعرال لرلرحرزب
الانويرية للمثقفين واالعالميين العرانيين والعرب والاي تشر باسهاب طبيعة الصراع الدا ر بريرن االمرة واعردا رهرا الراراريرخريريرن ومسرارلرزمرات الرمرجرابرهرة
الحاسمة ضد السينر والاوسع ضد االمة والابصير بسبا نهوض العراق واالمة بالسير ندما نحو تحقير الرارحرريرر الشرامرا واالسرارقرالل الرارال وتصرعريرد
النضال القومي لالمة العربية بما يحق لها النهوض والاقدل وتحقي اهدافها الااريخية في الوحد والحرية واالتشارا ية ومروا رلرة اسرهرامرهرا الرفراعرا فري
بناو واعالو ر الحضار االنسانية الشامخ.

أ
أ
اثنا عشر ً
عاما مضيا على احتالل العراق واستباحة ارضه وسمائه من قبل اعداء المة ورسالتها،والذين سلموا مقاليد بلللد اللرلضلارا
أ
آ
الى زمرة من شذاذ الفاق يتناوبون على الكراسي ويتسابقون في سرقة كل شيللىء تقع عليه انظارهم وتصل اليه اياديهم ،ومنلذ الليلو
أ
الول لذلك الكابوس البغيض والعراقي ينا ويصروا على مشاهد نزيف الدملاء فلي كلل ملكلان ملن ارن اللوكلن وملع كلل ملوقلف ملن
أ
أ
تلك المواقف المؤلمة تتناقل الفضائيا مؤتمرا وتصريرا ما يسمى بالمسؤلين وقادة الجهزة المنيلة ويليلرهلم ملن سلراق اللملال
ً أ
أ
مستقبال"..وكان الرلاد شلكلل
العا والمتاجرين بدماء البرياء ول يكاد يخلو مؤتمر او لقاء او تصريح من عبارة "حتى ل يتكرر ذلك
أ
أ
أ
أ
مفاجئة يير متوقعة في بلد ينعم شعبه بالمن والطمانينة "بركمة قيادته ويقظة اجهزته المنية"ويضيف المسؤلون المنيون لتلك
أ
أ
أ
أ أ
العبارة المتهالكة ان الجهزة المنية قد اعد خطة جديدة ل يمكن "لالرهابيين"اختراقها وستضمن امن وسالمة المواكنين داخل
آ
المدن وعلى الطرق الخارجية ..وبعد ايا يعاد سيناريو الد في مكان اخر وتعاد معه اللقاءا والتصريرا اللملفلبلركلة ويسلتلعلرن "
أ
أ
خبراء المن الستراتيجيون "قدراتهم الخارقة في الترليل وقدرة الجهزة المتخصصةفي كشف الجريلملة والقلتلصلام ملن ملرتلكلبليلهلا
أ
أ
أ
والمواكنين البرياء هم الضرية في كل مرة وهم الذين يدورون في حلقة مفرية الى اجل يير معلو ...والعبارة الخرى واللتلى بلدا
أ
أ
تشكل حساسية مفركة لدى العراقيين من اقصى الوكن لقصاه هي "المصالرة الوكنية" والتي يرددها كل سياسي الصدفة من على
آ
اختالف اراءهم وخلفياتهم وارتباكاتهم !!ول يعلم الشعب الى يومنا هذا من هم الذين سيتصالرون وعلى اي شيللىء تخاصموا "وفي
آ
أ
اي مضيف او ديوان سيتم الصلح"..ومن هم اهل الرل والعقد والعوارف ..وتمضي السنون ول نجد اث ًرا لتللك اللملصلاللرلة اللملزعلوملة
بل العكس فالسياسيون يشكلون في كل موسم اصطفافا جديدة تضعف النسيج المجتمعي وتعمق الفرقة وتقتلل احلال الشلعلب
أ
آ
في وكن موحد امن ...الشعب متصالح ايها السياسيون وهملومله وتلطلللعلاتله مشلتلركلة ومصليلره واحلد واحلالمله بسلبلبلكلم وبلوجلودكلم
أ
ً
استخفافا بمشاعر الناس ومستقبل الوكن لترقيق احلالملكلم الشليلطلانليلة ...ايلهلا اللعلراقليلون اللنلجلبلاء انلهلضلوا ملن
مؤجلة ...وكلفاكم

أ
كبوتكم وثوروا على كل فاسد ومفسدة وكلفاكم انتظلا ًرا للرلللم للن يلتلرلقلق فلي دوللة ملجلزاة وقليلادة فلاسلدة ول تلللهليلكلم وتلغلركلم تلللك
العبارا المخدرة وشبيهاتها ....

تمر علينا في هذه االيام الذكرى الثالثة والخمسون لثورة الثامن من شباط المبااركاة الاما اياماة عاام  3691والاياي ت ال عالاك الا ا ا
الفردي الدي اياوري القاسمي الشمولي وسياساته االنمزالية ضد االمة المربية ولقد توجل ثورة الثامن من شباط عاام  3691الانا اا
الثوري الجماهيري لشمبنا الماجااهاد باثاورة اتايا ااماياة جاريا اة دكال مامااتات الاديا ايااتاورياة بايانيا الاماسا اريايان الاثاوريايان مادنايايان
وعس ريين وكانل ب ق ثورة الجهاد والفداء بشهدائها االبرار الميامين وبممركايها الجري ة ممركة الدفاع الخالدة اليي ت ل عالاك وكار
الدي اياتورية والشموبية وفي ل الباب واسما امام تطلمات واما شمبنا في الي رير والويدة واليقدم االجيماعي وال اري ...
وبسبب الهوية الوطنية والقومية االصيلة لثورة الثامن من شباط عام  3691فانها واجهل ت ديات ومؤامرات الشياوعايايان واياابايات
المرتدين واليي اف ل الك ردة الثامن عشر من تشرين الثاني السوداء من المام ذاته واليي تاومها الا ازب ماناذ ياوماهاا االو وواصات
الن ا ضدها ييك تفجير ثورة السابع عشر – الثانثايان مان تاماوي والاياي افلا ال عان الاوجاه الاماشارو واالصايات الاوطاناي والاقاوماي
واليقدمي واالنساني وال اري لثورة الثامن من شباط عام . 3691
والمجاهدون البمثيون اذا يسيميدون الذكرى الثالثة والخماسايان لاثاورة الاثاامان مان شابااط عاام  3691فااناها يسايالاهاماون مامااناياهاا
ودروسها الثورية واالتي امية والجهادية في تاجيج ثورة الجهاد والي رير ال افرة بيوفير مسيلزمات نلرها المبين عبر تاجيج وتاصيت
الروح االتي امية واليمرضية الثورية اليي ت افت مواصلة مسيرة جهاد شمبنا وامينا صوب ت قيق ظفارهاا الا ااسا والسايار لتادماا عالاك

طريق ت قيق اهداف امينا الياريخية في الويدة وال رية واالشيراكية.

لم يكن ما حصل في المقدادية من قتل وتهجير ونسف المساجد بالجديد  ،فقد سبقه مهمهتهيهاا اة هابهيهة مههه همهة قهادتههها مهيهتهيه هيهاا بهدة واله هصها ه
وغير ا من المجاميع االة ابية الطا فية التي تهفذ مخطط صفوي م د ً
مسبقا لتفريغ محاف ة ديالى من ا تها ال روبيين وتغيير طابه ههها الهديهمهغهرافهي ..
وكان حزب االمة الب ث ال ربي االشتراكي وبرؤيت الثاقبة قد سبق ان حذة من محاوالا اله ام االيراني بسط نفوذه متى ال راق وت هديهد قهبهضهته مهتهى
ش ب  ..فتم يكهتف ذا اله ام ال هصري المتغطرس بهيمهة ممال من السياسييهن مهتهى مهقهدةاا الهوطهن وتهوجهيههههها لصهالهو نه هام الهمهال لهي وانهته هاة
مصابات المجرمة في بغداد ويقية محاف اا ال راق االخرى  ،بل ممد ومهذ سهواا ما ب د االحهتهالا الهى اتهبها مهدي اسهالهيه لهفهر نهفهوذه مهتهى مهدن
ال راق بالكامل  ..ويمكن اجماا ابرز ذه االسالي والوسا ل به :
ً
اوال  :شراء ذمم ب ض ال خصياا ال ا رية والثقافية والصحفية واساتذي الجهامه هاا وغهيهر هم فهي به هض الهمهحهافه هاا وتههه هيهم سهفهراا مهجهانهيهة الهى
طهران وغير ا من مدن ايران ومقد لقاءاا بيههم وبين مدد من المسؤولين وكان التركيز ب كل خاص متهى مهحهافه هة ديهالهى السهبهاب ك هثهيهري مهن بهيههههها
مقاومتها لتتغتغل االيراني وقبت االحتالا االميركي في محاولة لتركي ها كما ان امتداد حدود ذه المحاف ة مع ايران يج تها ذو ا همهيهة خهاصهة كهاقهرب
طريق الى بغداد بر ًيا نا يك من ثروتها الطبي ية غير المكهت فة ..
ً
ثانيا  :تفريغ ديالى من شبابها الذين م مماد صمود ونهو اي مجتمع من خالا االغتياالا واالمتقاالا ال هوا هيهة والهتهي تهوجهج بهالهتهههجهيهر بهحهجهة
التصدي لالة اب ! كما يتم اغراء ال باب بالزواج من فاةسياا مجهداا لته ام االيراني وت جي هم متى ته هاطهي الهمهخهدةاا و هو مها اكهدته مهدي تهقهاةيهر
صحفية .
ً
ثالثا  :تجريف اةاضيها الزةامية وحرق البساتين وقطع المياه مهها الجباة اصهحهابههها مهتهى تهركههها او شهرا ههها بهابهخهن االثهمهان واالتهيهان بهاشهخهاص مهوالهيهن
بالكامل اليران وةبما م فاةسيو االصل  ..وتخري البهى التحتية والدوة و و ما حصل في الس دية وغير ا ..
ةاب ًا  :اقامة واجهاا لتحرس الثوةي االيراني متى شكل مؤسساا ثقافية ومراكز بحوث ودةاساا ومراكز صحية وغير ذلك ..
كل ذلك كان يجري ويتصامد في محاف ة ديالى وغير ا من المحاف اا ال راقية مهذ سهواا مهن دون ان تهتهحهرر غهيهري اي سهيهاسهي مهن الهمهحهسهوبهيهن
متى ذه المحاف اا متى االقل لالنتصاة لمصالحهم م ان لم تكن مصهتهحهة الهوطهن  ،مهن دون ان يهدةكهوا انهههم سهيهكهونهون مهطهايها ومهبهيهد اذالء لهيهن
لته ام االيراني مباشري بل ل مال واذناب فيا ل اة م  ..اما الموقف ال ربي واالسالمي فان فاج ة بم ههى الهكهتهمهة اذا مها اسهتهذكهرنها مها جهاء فهي الهبهيهان
الختامي لمؤتمر البرلماناا ال ربية الذي لم يتطرق ولو بكتمة الى ما يحدث في ديالى او ماحدث من ممتياا اة ابية كالحرق والقتل وتهديهم الهمهسهاجهد
في صالح الدين ولم يختتف الموقف الدولي وسكوت المخزي من كل تتك الجرا م تاةكين ال راق لقمة سا غة لته ام االيراني .
ان ال اة ال بي لم ي د يثق بمواقف سياسيين تاجروا بدما وبمستقبت وبوجوده  ،لذا قابتوا مواقفهم الزا فة بت تيق حضوة م ما يسمى بمجهتهسهي
الهواب او الحكومة وامالنهم من خالا.

تصريحات وبيانات التسمن وال تغني من بتدويل ما حصل في ديالى بالسخرية وطالبوا بمواقف اكفثر ً
حزما توقفف صصفابفات الفةفريفمفة الفمفنف فمفة صفن
جوع
التمادي في تنفيذ مؤامرة افراغ ديالى وغيرها من سكانها العروبيين ان التيارات والحركات واالحزاب الوطنية والقومفيفة واالسفةمفيفة الفمفنفاهضفة لفتفتفد فل
الفارسي ولمحاوالت ابتةع العراق مطالبة اليوم واكفثر من اي وقت مضى لتوحيد مواقفهم لةصطففا مفح حفزب الفبفعفب الفعفربفي االنفتفراكفي ومفنفا فتفيف
والتصدي بةدية لتعصابات االرهابية الموالية لتن ام االيراني وحفمفايفة مفدن الفعفراق مفن الفنفففوا الفففارسفي الصفففوي لفم يفعفد بفعفد االن مفن ايفة نفخفصفيفة
سياسية او ثقافية بمختتف صناوينها القبول بالمهادنة والتخاال وان االوان لةستماع الى صوت الفمفتف فاهفريفن وهفتفاففاتفهفم الفمفنفاهضفة لفتفتفد فل االيفرانفي
بالعراق وبمخططات لتتمدد في وطننا العربي الكبير لقد قال نعبنا البطل كتمفتف ففي الفةفنفوب والفففرات االوسفو وبفغفداد ورففص بصفوت وطفنفي صفريف
محاولة الن ام االيراني الهيمنة صتى العراق ليكون ممرها لبقية اجفزا الفوطفن الفعفربفي ان الفبفعفب ومفن فةل ايفمفانف بفالفعفراق ونفعفبف اصفتفن ففي بفيفانف
رورة ايقا ما يةري في ديالى وغيرها ودان هذا الصمت الدولي المخةل وحذر منذ سنوات من طورة ما يةري في العراق من مخطفطفات ايفرانفيفة
ً
بيا او ً
تيا او صر ً
لم يعد السكوت دا ً
مقبوال فديالى وبقية مناطق العراق تستغيب فهل من يةيب ؟!!
دوليا

تمر صتينا في الثاني والعشرين من نهر نباط الةاري الذكرى الثامنة والخمسون لتحقيق اول وحفدة صفربفيفة ففي الفعفصفر الفحفديفب بفيفن مصفر وسفوريفا ففي
الثاني والعشرين من نباط صام  8591تتك الوحدة الرائدة التي صززت امال الةماهير العربية بتحول هد الوحدة العربية الى واقفح مفتفحفقفق صفتفى ار
الطبيق والك ما اغا معسكر اصدا االمة الجها تةربتها الوحدوية الوليدة فانقضوا صتيها بةريمة االنفصال في الثامن والعشريفن مفن ايفتفول صفام
 8598مستغتين اال طا التي رافقت مسيرة الوحدة ولقد حاول اصدا االمة العربيفة ان يفةفعفتفوا مفن االنفففصفال ففرصفتفهفم الحفةل الفيفا والفقفنفوط ففي
نفو ابنا االمة بيد ان تواصل نضال البعب وتفةير ثورتي البعب في العراق في الثامن من نباط وسوريا ففي الفثفامفن مفن ااار صفام  8591كفان الفرد
الحاسم صتى االنفصال وكان ميثاق الوحدة الثةثية بين مر والعفراق وسفوريفا صفام  8591بفمفا اقفص مضفاجفح اصفدا االمفة ففنفففذوا ردة الفثفامفن صشفر مفن
تشرين الثاني السودا ليةهضوا ميثاق الوحدة الثةثية لكن نضال االمفة الفوحفدوي تفواصفل بفتفففةفيفر ثفورة السفابفح صشفر م الفثفةثفيفن مفن تفمفوز وتصفاصفد
النضال القومي لةمة العربية والذي لن يفت من صضده االحتةل البغيص فمةاهدو البعب والمقاومة يواصتون كففاحهم الوطني والقومفي مسفتفتفهفمفيفن
المعاني الكففاحية لتحقيق اول وحدة صربية بين مصر وسوريفا ففي الفثفانفي والفعفشفريفن مفن نفبفاط صفام  8591ففي اكفراهفا الفثفامفنفة والفخفمفسفيفن لفمفواصفتفة
جهادهم المتحمي وحتى تحقيق تحرر العراق واالمة وتحقيق الوحدة والتقدم االجتماصي والحضاري واالنساني الشامل

 -1مسلسل جرائم بيع عقارات الدولة يتواصل ويسجل باسماء الفاسدين وابناائا ام واوجااوا ام واصا ااراام ووولاماا ياتاواصال ا ان
حقائب السمسونايت المليئة بالدوالرات من مطار بغادا لاتا اريالا اا لالاهاارا وواا ا اا لاااااقاات الرصادو السارا الاماالا ا وباناو
واص ار وال لا ي وال يم وغيرام ووا واا ق باناول لانادا وباارياس وساويسارا ولانادا وغايارااا لاتالالاا اعالا االرصادو قا الا اراء
الفاحش لما نشرت ص ف ال الم ذلك باالسماء وبالملالا وو

ول ن حساب الش ب ات قريب قست وى ب ا جلاا م وجنوب م ووو
وسيستقروا ق سقر وال ج نم وبئس المصيرو
 -2باقر جلر صوالغ المجرم صاحب الدريالت الش ير والسار رقم واحد والذي يتستر عل سرقاوه با عائه ال اذب بانه ً
ابنا لتاجر
للير ق الشورجة وابناء ال اظمية ال رام ي رقوا صوالغ ً
حماال ق الشورجة وليس ذلك عيال ًاا قاالافاقار ارا ولا ان الا اياب ا عااء
ال سوو

ويم روا ويم ر هللا وهللا خير المالرينو
رلة الهطوط الجوية ال راقية ووظاار بفصل ثالثة طياريايان

قصوالغ ي ترا ب ظمة لسانه باا التزوير والسرقات عل ا داا ق
من المزورين والسرا ووو وما رى اذا السار المالر باا الناس وراقب صراع حزب الدعوو مع الماجالاس االعالا لاالاساتا اواذ عالا

رلة الهطوط الجوية ال راقية وايرا او ا وما ا رال ما ايرا او ا قان ا لا اذا الا اام وحاد ال ا ار مان نصاف مالاياار والر واا ات قا
بطوا صوالغ وجالواوه بما اسال ل اب المال وابانيته و

ول ن عين الش ب ل م بالمرصا ووو وسيصب علي م سوط عذابو

 -3العمالء الفاسدون يتهيوبن لالستحواذ على  0111من قصور الشعب ضمن  011الف عقار من عقارات الددولدو وقدد
كشفت مصادر عراقيو موثوقو رفضت الكشف عن اسمائها لوسائل االعالم ان مقترح بيع هذه العقارات ُطرح مدن قد دل
( قادة سياسين متنفذين ) حتى يتمكنوا من شراء القصور وتحويلها الى ملك شخصي باعت ار انهم يسكنون ً
عددا مدندهدا
بصفاتهم ( مسؤولين في الدولو ) ويتهيا جالوزة الميليشيات واالحزاب العميلو لالستيالء عدلدى عدمدلديدات شدراء االمدال
والعقارات التابعو للدول في حال عرضها لل يع وقالوا في تغريدات لهم وتعليقات ( ان االحزاب السياسيو ) هي وحدها
الجهو التي تملك االموال الك يرة) .
واي اموال!!..؟
انها اموال الشعب  ...اموال السحت الحرام ...
منقلب ينقل ون.
وسيعلم الذين ظلموا اي
ِ
 -4المجرمون السراق ال يتوانون عن االعتراف بسرقاتهم امام المال  ...هكذا فعل السارق والدمدحدتدال الدكد ديدر الدخدسديد
مشعان الج وري حين اعترف بعظمو لسانه وفي قناة فضائيو بان رهط العمالء في العمليو السياسيو وهو اولهم سراق

من الدرجو االولى وانه تقاضى رشى واحتال على المحتالين من صنفه في صفاته العداهدرة الدفداجدرة وهدو مدندذ دلدقده
ً
ً
محتاال كدفو ًرا .
شيطانا فاج ًرا
س حانه وتعالى كان
ولكن لعلمه وغيره من المحتالين ان بطش ربك لشديد ...
وسينال السراق والخونو االراذل جزاءهم العادل على يد ابناء شع نا المجاهد الصابر.
وان غدا لناظره قريب

لثورة  8شباط (  41رمضان ) التي فجرها حزب المجاهدين والثوار حزب البعث الثعثراثي ااشثتثرا ثي ثا  4691مثاثا ثا ةثايثا فثي
قلوب ووجدان مناضلي الحزب ا ها اول ثورة يقو اها الحزب في الوطن العراي وهي ثورة شعبيا اال معنى الالثمثا فثقثد قثامث
منضمات الحزب في اغداد والمحافضات امعاو ا تنضيمات المثا ثتثل الثعثلثاثر لثلثحثزب اثبثغثداد وديثالثى واا ثبثار وا ثنثاد ود ث
معنو بير من جماهير شعبنا اتنفيذ هذة الثثثورة فثي يثبثا يثو الثجثمثعثا ( 8شثبثاط ثا  ) 4691وا ثلثنث الثثثورة فثي الثتثا ثعثا
يباحا وحضي اتاييد جماهير بير ول تحدث مليات لاريا وى اعض جيوب المقاوما في وزارة الدفاع مقر بثد الثاثريث
قا وحرض الحزب الشيو ي العراقي نايرة لى مقاوما الثورة في الااضميا وشارع الثا ثفثا رعث ثلقثا الثحثل والثمثودة الثتثي
تراط الحزايين والتي تعود الى جبها ا 4698وراما قبل ذالك اقلثيثل وووا ثتثهث الثعثمثلثيثات الثعثلثاثريثا ةثلل اللثا ثات ااولثى
للثورة وازل اذ ر مناضلي حزانا مع دد بير من جماهير شعبنا وه يحملثون ا ثلثحثا الثيثيثا شثفثنثيثا ويثقثفثون فثي ثاحثات
اغداد د ما للثورة ووو وقد مي ثورة شعبيا او ثورة الفقراء ا ها ا تمدت لى اماا يات متواضعا ول تتلقى ا د ةارجي و
وا تيا الثورة الفتيا ان تحقق ا جازات بيرة رع مرها القنير واء لى الملتوى الداةلي او الفارجي فقد ا تيثا ث ان
تنجز الوحدة العلاريا اين العراق ومنر و وريا في  41يلان ا  4691واثنث ثلقثات طثيثبثا ومثتثمثيثزة مثع الثقثوى الثوطثنثيثا
والقوميا واا لميا داةل العراق وةارجا ومثع ثافثا اقثيثار الثوطثن الثعثراثي ودول الثجثوار واعثلثل دول الثعثالث واطثلثقث ثرا
اللجناء الليا لين وا ادة المفنولين الليا يين الى وضائفه ود م افا حر ات التحرر الثوطثنثيثا والثثثوريثا والثقثومثيثا فثي
الوطن العراي والعال ذالك الحال فقد عيرت العديد من القوا ين لنالح المواطن وهوة هدف الثورة و
تحيا حل وتقدير اايال هذة الثورة والمجد والفلود لشهدائها و ل شهداء العراق وااما ولتان هذة الذ رى فثريثا لثد ث جثهثاد
رفاقنا في افا جبهات القتال واايال المقاوما الوطنيا والقوميا واا لميا وه يليرون مثلحث اثيثولثيثا اثتثحثريثر الثعثراق مثن
ملء امرياا وايران و

المتابع لالحداث التاريخيه يجد ان مركز الشر والعدوان على العروبه واالسالم مصدره ايران.
فبعد ان اقدم المسلمين على تحرحريحر بحالر فحارع محن عحبحاريحه الحاحار و االوسحان الحى عحبحاريحه الحرححمحن فحبحدخ ان يحرحسحاحاا اسحالمح ح ويحخحلحصحان الحاحيحه ه ورسحالحه
اوردروا باتجاه الايل من االسالم والعرب فاضعاا خمسه االف حديث وسباها للرساخ الكري مرمد صلى هللا عليه وسل  ،ل ياطق الرساخ صحلحى هللا عحلحيحه
وسل بكلمة ما ا الى ان تصدى ل ا علماء االمه وازالاها ،وعملاا على تخريب االوساب وحرقاا رواويا الشعريه التي تشكل سجل التاريخي.
ا
وعمدوا على اغتياخ الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عحاحه الحفض ف حلحه قحالحمحا عحلحيح ح الحى يحام الحديحن عحلحى يحد الحفحارسحي الحمحجحاسحي ابحي لح لح فحيحروز ورفحعحتح ح
احالم المري ه باالمبراطاريه الفارسية لالستمرار با ج العدواوي الى ياماا هفا وه من قتحل الحعحلحايحة وبحاالمحكحان محرا حعحه ك حتحاب رمحاء عحلحى وح حر الحكحرخحا..
لرسن العلاض ،كما او اظ ر العداء والمكر للخلفاء العباسين فكلما ازرهرت الخالفه اظ روا فرقه سياسية مغطا بغطاء رياحي لحلحاحيحل محن الحدولحه الحعحبحاسحيحه
وه وراء قتل الخليفه الراضي باه وه من زيااا ل االكا عمله فحي بحغحدار وهح محن سحرقحااالحرحجحر االسحار وقحتحلحاا الحرحجحيحا عحلحى يحد ابحا طحاهحر الحرحرمحطحي وواليحة
الفريه هي التي رفعت الراثيين لم ا مة المحراكحز االسحالمحيحه بحالحيحمحن وهحي الحتحي بحاركحت الحغحزو لحبحالر افحغحاوسحتحان وهحي الحتحي رفحعحت الحرحرع الح حارض وححزب هللا
والمليشيات العراقيه التابعه ل ا لمراربة ال اره الساريه والاقاف مع وظام بشار البع ي في ساريا وهي التحي قحتحلحت  ) 061الح بحعح حي فحي الحعحراا ،وهحي الحتحي
باركت احتالخ العراا وساهمت بتخريبه والزالت
 ،فعلى سبيل الم اخ ايران هي التي فجرت ماكب امير الكايت وهي من قتلت الراصل السعارض في ط ران وباكستان واغتيحاخ الحدبحلحامحاسحي وحجحيحب الحرفحاعحي
في مدريد ومصطفي المرزوقي السكرتير االوخ للسفار الكايتي بال اد والدبلاماسي حمد الجليطي في كراتشي واست داف السفار الفروسيه
واست داف السفار االمريكيه عام ٣٨٩١وتفحجحيحر محك حتحب الحخحطحام بحان امحريحكحان) ،والحمحرحاولحة الحفحاجحلحة الخحتحطحاف طحالحره الحجحابحريحه بحعحد اقحالعح حا محن الح حاحد
واختطاف الطالره كاظمه وهباط ا في مش د واختطاف طالره كايتيه بمطار بيروت من قبحل حمحاعحه تحطحلحق عحلحى وحفحسح حا ابحاحاء الصحدر وتحفحجحيحر فحاحدا محريحديحان
خالخ اوعرار الرمه االسالمية في الكايت وتفجيرات مكه المكرمه والخروقات واالظطرابات والمشحاكحل فحي محاسح الحرحا وتحفحجحيحر السحفحاره الحعحراقحيحه فحي بحيحروت
عام ٣٨٩١من قبل وارض المالكي المس وخ العسكرض لرزب الدعا المرتبط بايران فايران هي التحي ربحرت وسحيحسحت ومحالحه لح حفا الحرحارث الحجحبحان الحفض هحب
ضريته  ٦٢ج يد  ٣٣١ريح من بيا الش يد السفير عبد الرزاا لفته والمستشار الصرفي حارث طاقه ومساعدته بلريس الحراوض زو حه الشحاعحر وحزار قحبحاوحي،
ان ما كرواه ال يشكل جئ امام الجرال التي ارتكبت ا ايران ماف مائت الساين وصدا قاخ الخليفه عمر بن الخطاب رضي هللا عاه .الرالل :ياليت بحيحاحي وبحيحاح ح
بل من وار.
لن يرتاج المتابع لكح ير عااء في رصد سجل اإليفاء واالرهاب واالغتياالت والتعفيب واالغتصاب وقتل السجحاحاء و بحح الحاحاع عحلحى الح حايحه وقحتحل الحمحعحارضحيحن
السيحاسحيحن وححرا السحفحارات والحبحعح حات الحدبحلحامحاسحيحة واجحاعحه الحدمحار والحفحاضحى فحي الحعحراا وبحاالرلحه والحرحرحالحق محن خحالخ الحرحبح عحلحى بحعح محرتحزقحتح ح محن
المليشيات التي وضفت ا لتفجير المرقدين وباقي التفجيرات للجاامع ورور العباره لخلق الفته الطالحفيحه وقحتحل الحعحراقحيحن بحكحل طحاال حفح ح حاء لح فحي تصحريحح
ذ
احد المس ولين االمريكيين في م تمر الرريه ورعى المجتمعين بترري الدعاوض ضد ايران وازالم ا فحي الحعحراا بشحان هحفه االرلحه والحرحرالحن الحتحي صحار يحعحتحرف
ب ا االمريكان والبريطاوين وغيره  ،وقد افصح الجاراخ االمريكي كيسي قالال ان ايران هي الحمحسح ولحة عحن الحتحفحجحيحرات محن خحالخ ضحبحط محاار محتحفحجحر ايحراوحيحة
الصاع وقد ابلغاا وارض المالكي عن مس وليه فيلق الردع والمليشيات المرتبطة به..متااسين ان المالكي ها الفض يافف سياسات ايران التدميرية في العراا .

المثقفون واالدباء والك تاب والصحفيون العراقيون والعرب يتلقفون رسالة الرفيق المجاهد عزة ابراهيم االمين العام للحزب والقائد االعلى للجهاد وال ت ح ري ر ال ى
االخ عباس الجنابي ورفاقه واخوانه باجزائها الخمسة والتي غدت م ادة خص ب ة ل ل ح وارات االع لم ي ة وال ف ك ري ة والس س ي اس ي ة ف ي ا ات ال ف ائ ي ات واع م دة
الصحف والمواقع االخبارية ومواقع التواصل االجتماعي بم امينها الغنية بالفكر االيماني الرسالي التنويري الوطن ي وال ق وم ي ال دي م ق راط ي اال ت راو ي وال ق وم ي
وحد للشعب واالمة والمحدد لسبل استنفار طاقاتها وقدراتها الك فاحية وامكاناتها الجهادية والتي تسهم في مجابهة مخلفات المحتل ي ن وال ت ص دي
واالنساني ُالم ِ
للهيمنة االيرانية والتوسع الفارسي االيراني العنصري الذي استهدف العراق واالمة العربية ولها وامنها القومي برمت ه ف ك ان م م ه م ا ا ب ت ص اع د ج ه اد االم ة ب وج ه
االعتداءات االيرانية ضد المملكة العربية السعودية والجرائم االيرانية المرتكبة في البحرين واقطار الخليج العربي وله وما ساهمم على ن ح و ف ع اي ف ي ت رس ي
الوعي الوطني والقومي بالمصالح االساسية للمة العربية واذواء الشعور الوطني والقومي وتصاعد القدرات المعنوي ة وال ن ف س ي ة الب ن اء االم ة ال ع رب ي ة ف ي ج ب ه ة
ن الهم وو فاحهم وجهادهم المتقد بوجه اعداء االمة ومخططاتهم المسعورة الت ي تس ت ه دف ت روات االم ة ومص ي ره ا ومس ت ق ب ل ه ا ب م ا ي ج ج و ف اح ه ا ال م ش روع
لتحقيق تحررها ووحدتها وتقدمها الح اري واالنساني  ...ولخير االنسانية جمعاء.

جرائم قتل ابناء عبنا في المقدادية وهدم الجوامع تجيء متصلة بجرائم المحتلين وحلفائهم الصهاينة في تدمير العراق وقتل ابنائه و م ا ان ت ل ا ال م م ارس ات
تجيء في اطار ممارسات التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي لصالح مخططات ادامة الهيمنة االيرانية والتوسع االيراني الفارس العن ص ري ع ل ى حس اب ال ع راق
واالمة العربية وتجيء هذه الممارسات الشائنة مترافقة بممارسات االقتتاي العرقي والطائ في والعشائري في ال ب ص رة وواس ف ي اط ار ت اج ي ج ال ف ت ن ة ال ط ائ ف ي ة
والعرقية المقيتة واالقتتاي العشاري والطائ في والعرقي البغيض في محاولة بائسة لتمزيق النسيج االجتماعي البناء عبنا واستهداف الوحدة الوط ن ي ة ال ع راق ي ة
التي ستظل عصية على اعداء العراق واالمة محروسة بجهاد ابناء عبنا الصابر والت حات اسخي ة ل م ج اه دي ال ب ع و وال م ق اوم ة وال ذي اف ت دوا وح دة ال ع راق
واالمة باموالهم وارواحهم وانفسهم وهي اغلى عندهم من حدقات العيون ..
ولذلا ّ
هب عبنا هبة رجل واحد بوجه جرائم المقدادية التي لن تمر دون حساب عسير وعقاب صارم في رب المجاهدون اعناق المج رم ي ن وي رب ون م ن ه م
ول بنان ويصونوا وحدة العراق واالمة بما ي عها على طريق النهوض والتقدم واالرتقاء الح اري واالنساني .

تفاجئ الوسط الشعبي في العراق بتبرع مقتدى الصدر قائد احدى الميليشيات الطائفية السائبة بمبلغ  3مليار دوالر دعما لما
يسمى بالحشد الطائفي وقد تناقلت مواقع اخبارية ك ثيرة بان ملكية هذا الدجال تصل الى  33مليار دوالر وعلق قسما منها تهكما
بان هذه الثروة ورثها من عائلته والتي كانت تعتاش على مساعدة الدولة قبل االحتالل .

في خطوة تكاد تكون درامة مبكية في مسرحية مفضوحة وهزلية قامت حكومة العميل الصغير حيدر العبادي في تكريم احد
مجرمي مذبحة المقدادية المدعو جاسم السعدي مدير شرطة ديالى لدوره في حفظ االمن في المقدادية ! في حين ان كل
المؤشرات والدالئل تشير ان ذلك المجرم هو من كان يغطي على جرائم الميليشيات الطائفية المجرمة التي ارتكبت االبادة
الجماعية في المقدادية ولدوره هذا تم تكريمه ! في الوقت الذي كان بفترض ان يحال الى محكمة عسكرية لمحاكمته وينفذ فيه

القصاص العادل .

زار العميل الصغير العبادي مدينة المقدادية المنكوبة بعد اسبوع من ارتكاب ميليشيات طائفية سائبة مدعومة منه شخصيا
وذلك للتغطية على جرائمها من خالل تصريحاته التي اشاد بها بجهود ميليشيات الحشد الطائفي واالجهزة االمنية القمعية دون
ان يتطرق الى تلك الجرائم في مسرحية مكشوفة في الوقت الذي يعرف العالم ان تلك الميليشيات المجرمة تعمل تحت مايسمى
بالحشد الشعبي وهي التي ارتكبت الجرائم البشعة التي يندى لها الجبين ..

قال تعالى في محكم ك تابه العزيز
بسم هللا الرحمن الرحيم
(( وفضل هللا المجاهدين اجرا عظيما ))
صدق هللا العظيم
في سفر القائد شهيد الحج ال كبر( صدام حسين رحمه هللا) واسكنه فسيح جناته ولعن من ضلمه من عمالء ايران السوء والمبريالية
المريكيه والصهيونية.
مقولة عظيمه تسري في دم اصحاب المبادئ والذي لم تهزهم كل مؤامرات ونوايا اعداء العراق واعداء حزبنا العظيم حزب البعث العربي
الشتراكي مهما كبر التامر والجرائم لم تهزهم قيد انملة والمقولة هي( اذا اهتزت عندك المبادئ فتذكر قيم الرجوله ) سبع كلمات خالدات
ولكل كلمة معنى قالها قائدا بعثيا يعيش في ضمائرنا وجسدها تجسيد حي عندما صعد على مشنقه الموت حيث ارعب شانقيه واعدائه
وباعتراف مجرمين مثل موفق الربيعي والقاضي الظالم منير حداد وكانت اخر كلماته رحمه هللا عاش العراق عاش العرب عاشت فلسطين
حرة عربية وصدى هذا الصوت الهادر هز مضاجع العمالء وبقى خالدا مثل جده ( الحسين) رفض الظلم وحافظ على العقيده حتى
الشهادة ..واننا بعثيوا المرحلتين مرحلة النضال اليجابي ومرحلة النضال السري عندما نمارس العمل النضالي اليومي من اجل نشر فكر
البعث ومن اجل تحرير عراقنا الحبيب وطرد العمالء والمحتلين ورغم الخطر الكبير الذي يسير معنا ومهما كان وفي اصعب الوقات
كان لهذه المقولة وقعها ال كبر في نفوسنا بحيث لم نهتم للحزب الصفويه ومليشياته وعمالئها ومن لف لفهم ,لنك تشعر دائما هنالك
(قدوه) وهنالك عقيدة لها رجالها في اصعب الوقات ولزمنه مهما كانت المرحلة سلبيه او ايجابيه فنحن لها ,واو دان اسرد لرفاقي العزاء
ومن يحبنا هذه الحادثة رغم بساطتها ال انها تسجد مقولة القائد رحمه هللا حيث لبد لنا ان تختبر انفسنا في الصعوبات ,والحادثة هي
اني واحد رفاقي في عام  4002ذهبنا نبحث عن مسؤولنا الحزبي قبل الحتالل حيث وجدناه يسكن وعائلته في بستان على الطريق
العام في بلد قريب على منطقة (مكيشيفه )بعد ان رحل من البصره  ,فرحنا بلقائه ك ثيرا لننا نريد ان نستمر ونجابه المحتلين وعمالئهم
بعد ان اوغلوا في قتل مناضلي البعث و حتى غوائلهم وفي الليل حيث كان الجو بارد شتوي وفي الساعة العاشرة ليال تفاجئنا بدخول
قوه اميريكيه غازيه مدججه بالسالح طوقت البيت والديوان الذي نحن فيه جالسين حيث كنا خمسة رجال وجه اربعه منهم السالح
علينا وبادءو يصرخون علينا برفع ايدينا الى العلى واردو ان يخرجونا من الديوان لياخذونا او يقتلونا بدم بارد وهذا ديدنهم  ,اربكنا
الموقف ودخولهم دون ان نسمعهم ,وفي تلك اللحظات تذكرنا مقولة القائد رحمه هللا حيث يجب ان تذكر رجولتنا في اصعب المواقف
وبكل هدوء تكلمت مع مسوؤلهم بالغه النكليزية ولو كانت ركيكة حيث قلت له ماذا فعلنا  .نحن الثنين من اهالي البصرة جئنا لناخذ
اقاربنا وعائلته الى البصره خوفا عليهم لن هذه المنطقه فيها مشاكل ونخاف عليهم من القتل وانهم لحد الن يرفضون ان يذهبوا معنا
خوفا على امالكهم من السرقه استمع لي الجندي المريكي الغازي المحتل وجادلني وبعدها اتصل بمسوئله في قاعدة قريبه ونقل له
ماقلته واعطاه عددنا فتغير وجه من غاضب يصرخ الى مبتسم ويبدو ان امره المريكي قال له اتركهم تركونا

وانسحبوا لعنهم هللا .حمدنا هللا وشكرناه فسالوني رفاقي عن كيفية حضور هذا العذر عندك ونحن في دقائق صعبه بين الحياة

والموت فقلت لهم وهللا تذكرت في هذه اللحظة مقولة القائد صدام حسين رحمه هللا فزادتني قوه وثبات امام الغزاة المجرمين
وهنا البد من التاكيد باننا حتئ نضالنا السري يختلف عن كل نضاالت االحزاب السرية في العالم اجمع الن من المعروف ان
الخالف يكون مع السلطة وتبداء السلطة بمطاردة المعارض اي (عدوا واحد فقط) ولكن نحن في العراق وفي حزب البعث
العربي االشتراكي نمارس نضالنا السري واعدائنا يحيطوننا ب  063درجه مثل دول محتله طامعة احزاب دينيه صفويه مليشيات
عميله وذمم تم شرائها.

وهذا الذي يؤكد مشروعية نضالنا واعتزازنا بفكرنا وعقيدتنا الننا على الطريق الصح  ,ولماذا ك ثراالعداء على حزبنا سوف اتركه
لموضوع اخر وايضا لحنكة ومعرفة رفاقي لهذا العداء منذ تاسيس حزبنا العظيم عام  ,7491واننا بصبرنا ونضالنا نقرع ناقوس
اليقضه والنهضة لرفاقنا حتى يعبروا معنا باذنه تعالى الى ضفة االنتصار والتحرير وعودة وطننا الحبيب لقيادة االمه العربيه وهذا
ليس صعبا على حزبنا والذي استطاع ان يهزم اكبر دوله بالعالم عسكريا واقتصاديا هي امريكا الدوله االمبريالية الغازية والتي
احتلت قطرنا ضلما وعدواننا حيث اعطى حزبنا  763الف شهيد لحد االن.

واننا نحفز رفاقنا والذي بقى عندهم شي من الحميه والرجولة وااليمان بالبعث ان يلتحقوا بنا ونكون جميعا تحت راية البعث
هذه الراية الخفاقة التي رفع ساريتها بقوة وشجاعة فائقه قائدنا وملهمنا وحادي ركبنا الرفيق االمين العام للحزب الثائر والمناضل
الرفيق عزة ابراهيم والذي نراه نحن المناضلين يمثل كل الحزب وشرعيته بعد ان خار البعض وخان وتخاذل وانكشفت كل
االقنعه المزيفه الن هذه المرحلة مرحلة الرجال المؤمنين الصادقين والذين يتذكروا مبادئهم ورجولتهم في اصعب الضر وف
انتفضوا وازالوا غبار االحتالل البغيض بكل همه ال نضير لها وان كل الدالئل والمعطيات نتيجة لتضحياتنا وصمودنا تشير ان
النصر قادم انشاء هللا تعالى وعند ذلك الينفع الندم ( وقول اعملوا فسيري هللا عملكم ورسوله والمؤمنين ) اال ان نصر هللا قريب
وليخسائ الخاسوئن ..

في السبعينيات من القرن الماضي اصدر وزير االصالح الزراعي امرا بمنع اصطحاب اطفال موظفي وموظفات الوزارة اثناء الدوام الرسمي النهم
سوف يعطلون ابائهم عن اداء مهامهم الوظيفيه والوزارة تعيش موسم زراعي مهم  ..ظلت ام سالم حائرة وهي موظفة في الوزارة فقد سافر
زوجها مع ولدها سالم الى اهله ولم تبقى معها في البيت سوى ابنتها احالم الطالبه في الرابع االبتدائي  ..توكلت على هللا وحضرت الى الوزارة
بوقت مبكر قبل مجيء الموضفين او المسؤولين في الوزارة  ...وصلت الى غرفتها واختفت ابنتها بين االضابير النها خافت من العقوبه
خاصة وان الوزير انذاك الرفيق المجاهد عزة ابراهيم عضو قيادة قطر العراق لحزبنا المناضل حزب البعث العربي االشتراكي وحرصت ان
يخرج جميع الموضفين في نهاية الدوام لكي اليراها اي من الموظفين او المسؤولين وعندما انتهت حركة خروج الموظفين خرجت مع طفلها
وقفت امام المصعد ولم تمضي سوى لحظات حتى شعرت انها بجانب السيد الوزير ومرافقه  ...وعندما نظرت اليه فاجئها بابتسامة وسئل
الطفله عن اسمها وفي اي مرحلة دراسية هي وعند وصول المصعد للطابق االرضي قال لوالدتها احضري يوم غد لمك تبي الستالم هدية
البنتك طالما انها متفوقه دراسيا  ..اليوم احالم خريجه كليه وتعمل موظفه في وزارة النفط
تحيه الصحاب المباديء الذين يبنون الحياة بطريقه تربويه رائعه .

فوجئت اوساط الفقراء من المتقاعدين باستقطاع مبالغ تبدا من ( )03الف دينار وتزيد على المئة الف من رواتبهم التي تصرف كل شهرين ..
ويمكننا القول انه منذ بداية العام الحالي لم يعد المواطنين من ذوي الدخل المحدود وخاصة المتقاعدين قادرين على اللحاق بسباق زيادة
االسعار الذي شمل البضائع الغذائيه والمالبس الرجاليه والنسائيه والوالديه وبقية البضائع بشكل عام وخاصة التي تتعامل معها العائله
العراقيه في حياتها اليوميه .
ان الظروف االنسانيه الصعبه التي يمر بها المتقاعدين في العراق تحتاج الى رعايتهم وليس الى استقطاع رواتبهم وخاصة وان الواحد منهم
مصاب بعدة امراض مزمنه وان راتبه اليكاد يسد ثمن ادوية هذه االمراض فكيف بمتطلبات المعيشه االخرى وكان االجدر بحكومة
المليشيات العمليه ان تنتبه الى رواتب وامتيازات المسؤولين سواء الوزراء او اعضاء مجلس النواب او بقية المسؤولين التي تستنزف
رواتبهم وامتيازاتهم ميزانية الدوله الماليه خاصتا اذا عرفنا ان رواتب الرائسات الثالث ثالثة مليارات دوالر ومخصصاتهم مليار دوالر سنويا
ناهيك عن بقية المبالغ التي تصرف الى فائت حسبت على السياسيين مثل مخصصات و رواتب الخدمه الجهاديه وسجناء السياسيين و
رواتب لمن سفر الى ايران كونه يحمل الجنسيه االيرانيه و رواتب وامتيازات لمن اعتقل بسبب جنايه او جنحه او سرقة المال العام المهم
انها حصلت في زمن حكم حزب البعث في العراق اضافا الى رواتب ومخصصات بقية المسؤولين وحماياتهم كذلك ان حاالت الفساد المالي
و االداري مستمره بين اوساط المسؤولين هيه االخرى عامل مهم في عجز الميزانيه فلماذا تستقطعون من رواتب المتقاعدين والموظفين
المساكين وتتركون رواتب كبار المسؤولين على حالها.

تواصل الثورة تقديم هذه الزاوية التي تعرض تعريفات ببعض المصطلحات والمفاهيم الفكرية والسياسية المستقاة من معين الفكر الوطني والقومي
بعثيا ً
تعريفا ً
واإلنساني والتي ال تمثل بالضرورة ً
نصيا وإنما هي قريبة من فكر الحزب وعقيدة البعث واستراتيجيته السياسية ومواقفه وتطبيقاتها  ،بل ان
ً
بعضها يعبر تعبي ًرا ً
وشامال عن موقف الحزب ورؤيته الفكرية واالستراتيجية .
دقيقا
وتهدف هذه الزاوية الى إغناء ثقافة المناضلين البعثين والمجاهدين وعموم الوطنين العراقيين والمناضلين العرب المناهضين لالحتالل بل وعموم ابناء
شعبنا المجاهد الصابر ولتكن لهم خير معين في ظل التشويه الفكري والسياسي والثقافي واإلعالمي الذي يمارسه المحتلون وعمالئهم في ابشع صور
التزييف والتضليل بما يساعد هؤالء على تنفيذ مخططاتهم التدميرية ضد العراق واالمة .
ذلك ان فكرنا وعقيدتنا التي هما نبر ً
اسا لممارساتنا السياسية وبما ينير طريقهما ويلهمهما العزم على ان تكون في المسارات الصائبة والخيرة لبلوغ اهدافها
الوطنية والقومية الخيرة وفي هذه المرحلة الجهادية من مسيرة شعبنا الظافرة التي يتعرض فيها مفهوم الحزب والممارسات الحزبية الى ابشع صيغ التشويه
في ظل االحتالل وممارسات عمالئه على صعيد العملية السياسية المهترئة
وسنتناول في هذا العدد مفهوم( النقد والنقد الذاتي)
يعد النقد والنقد الذاتي من اهم الممارسات في حياة الحزب الداخلية وهو الركن االساس والفاعل في ممارسة الديمقراطية المركزية فهو يعبر تعبيرا حقيقيا
عن الجوهر االصيل للديمقراطية المركزية ويفعل حياة الحزب الداخلية وينشطها بالنقد والنقد الذاتي الذي يمارسه اعضاء الحزب النفسهم وتمارسه
المنظمات والقيادات الحزبية بما يصعد من فاعلية الحزب الك فاحية ويقوي عالقته بالجماهير ويديم زخمها ....ويعتبر النقد والنقد الذاتي من اهم ضمانات
الحرية والقدرة على التصحيح والنقد معناه ان نقيم اللعمل التطبيقي واالفكار العامة والومية وذلك كلي ندرك معالم المسية ونك تشف االخطاء التي قد ال
تزال فيها والنقد يستلزم التقييم االيجابي والمفيد في المسيرة كما يستلزم ايضاح كل ما هو سلبي على كافة المستويات ولكي يكون النقد بناءا وفعاال فهو
يستلزم تقديم الحلول والبدائل النهاء السلبيات وممارسة النقد بحرية وموضوعية هي اساس ضروري لالشتراكية والدمقراطية ولكي تتوفر القدرة لمثل هذه
الممارسة فال بد من معرفة وافية لما يجري من اعمال وافكار واراء وهذا يستلزم مستوى معين من التعليم والشعور بالمسؤولية ...
اما النقد الذاتي فهو تقييم اعمال او افكار او جماعة او هيئة واذا كان النقد واجبا على كل مواطن وحقا له فان النقد الذاتي هو كذلك يضا فان معرفة الفرد
الفكاره واو ان تعرف الهيئة بنفسها قيمة اعمالها وافكارها وتعترف بها في ذلك من اخطاء ونواقص فذلك هو قمة العمل النضالي وارقى اشكال الشعور
بالمسؤولية والنقد الذاتي يعتبر من افضل اساليب تصحيح المسيرة وتجنب االخطاء النه ثمرة ادراك ذاتي للخطا والعزم على تجاوزه
وينبغي لكي يكون النقد الذاتي نقدا متكامال ان يحدد الخطا العملي او الفكري واسباب وقوع هذا الخطا وطريق تجنبه في المستقبل ويشير التقرير المركزي
للمؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي االشتراكي في العراق الى ( الصعوبة الفائ قة في الموازنة بين نقد االخطاء والسلبيات في المسيرة السابقة دون
االنجراف النزعة السلبية الهدامة) ويؤكد التقرير ان النقد الذاتي يجب ان يرافقه ( استخالص عناصر االيجاب والقوة من تلك المسيرة وابقاء جدوة العمل
الثوري متقدة والحفاظ على روح التفاؤل وفتح االفاق المشرقة امام مناضلي الحزب وجماهير الشعب) ..
وفي هذه المرحلة مرحلة الجهاد والتحرير يك تسب مبدا ممارسة النقد والنقد الذاتي اهمية كبيرة في تصويب مسيرتنا النضالية والجهادية وعلى نحو مبدئي
ودقيق وصارم بما يضعنا الى امام على طريق التحرير واالستقالل والتقدم الحضاري.

هنا نحن في بداية العام الميالدي الجديد ( )6102وننتضر سوية منذ سنوات االجراءات العملية والمقبولة والصحيحة لعودة
الك فاءات العلمية العراقية التي هاجرت او تركت العراق لعدة اسباب بعد غزوة عام ( )6112من قبل امريكا وبريطانيا وبقية
حلف االشرار
وتلك الك فاءات معروفة لكل العراقيين فقد اعدت ثورة البعث العمالقة  21_01تموز عام  0621جيش من العلماء في مختلف
االختصاصات العلمية وبدات بعد ذالك ثورة علمية شاملة في كافة انحاء العراق وفي المجاالت الصناعية والزراعية والعمرانية
والتربوية وفي مجال التصنيع العسكري والطاقة الذرية ولكن بعد احتالل العراق نفذت ميليشيات مدعومة ومرتبطة بايران
واسرائيل مثل منضمة بدر والعصائب وجيش المهدي ومجاميع اخرى ك ثيرة عمليات وخطف وتصفية عدد من العلماء
والك فاءات المختلفة مما اضطر االخرين الى الهجرة وترك العراق وتوزعو على كافة انحاء العالم وهذة االمكانيات العراقية تشمل
مختلف االختصاصات العلمية واالنسانية وفي كل مجاالت الحياة

وقد تذكرت هذا الموضوع بعد ان تميزت الك ثير من الك فاءات العراقية ونشرت عدد من صحف العالم هذا التميز واشارت الية
الفضائيات وتمت االستفادة من هذة االمكانيات والطاقات المبدعة في خدمة العراق واعادة بنائة
وموضوع المهجرين من الك فاءات وغير الك فاءات واحد من المواضيع المهمة التي ي تحتاج الى اجراءات عملية تسهل عودتهم
وفي المقدمة منها تحجيم الميليشيات وبناء مؤسسات قانونية خاصة وفي هذة الك فاءات امكانيات جيدة يحتاجها العراق العادة
بناء وترميم ما خربتة امريكا وبريطانيا وحلفائهم عند غزوهم للعراق عام  6112وما دمرة االرهاب بعد ذالك ان اصدار عفو عام
واطالق صراح السجناء السياسيين وكافة المعتقلين والغاء االجتثاث وتعويض المتضررين وصرف رواتب المشمولين بالجتثاث

والغاء الحضر على تنضيمات حزب البعث العربي االشتراكي سوف يسهم بالستقرار وخدمة الوطن والمواطن ويسهم في تطوير
البالد .

حصلنا على معلومات مفادها ان من قام بارتكاب جرائم الحرق والقتل والتفجير في قضاءالمقداديه هم من عناصر مايسمى
أ
حزب هللا االيراني بمساندة مجرمي فيلق العماله بدر  .وان ذريعة هذه االفعال هو استهداف خاليا ناءمه تابعه لداعش  .وهذا هو
أ
أ
السبب في عدم استطاعة العبادي الدخول الى المقداديه الن من كانوا بداخلها ال يمتثلون الوامره بل ينفذون االوامر الصادره
أ
أ
لهم من قم وطهران  .ومن المرجح ان تتكرر هذه الممارسات في المحافظات االخرى بما فيها محافظات الفرات االوسط والجنوب
أ
أ أ
وبنفس الحجه المذكوره اعاله او حجج اخرى .

أ
افادت مصادر خاصة للـ( الثورة ) بانه تم القاء القبض على عصابة متخصصة في مجال سرقة المحال التجارية والدور السكنيه في
أ
أ
أ
محافظة المثنى مكونه من خمسة اشخاص ايرانين اربعه رجال وامراه واحده  .وقد القي القبض عليهم في سيطرة منطقة
أ
الهويشلي التابعة والمحاذية لمحافظة ذي قار .ولدى التحقيق معهم افادوا بانهم كانت لديهم النيه نقل نشاطهم الى محافظة
أ
أ
ذي قار وانهم قاموا بسرقة عدد من الدور والمحالت التجارية في محافظتنا  .وانهم كانوا يستقلون سياره تحمل لوحات ايرانيه
أ
حصلوا عليها من داخل العراق  .ولدى االستفسار والتحقيق معهم عن كيفية دخولهم العراق وعن مستمسكاتهم افادوا بانهم
أ
أ
أ
اليحملون اي مستمسكات وانهم دخلوا العراق ضمن االيرانين الذين اقتحموا منفذ زرباطيه الحدودي بحجة زيارة االربعين .

أ
حصلنا على معلومات مؤكدة بوصول تعليمات الى المستشفيات والمراكز الصحية تقضي برفع اجور التذاكر وبقية الخدمات التي
أ
أ
تقدمها هذه المؤسسات من تحليالت و فحوص واشعر وما الى ذلك من خدمات عالوة على عدم وجود اي خدمه صحيه مجانية
أ
مستقبال وقد ولد ذلك تذمرا شديدا في االوساط المجتمعيه والشعبية .

( ويمكرون ويمكر هللا وهللا خير الماكرين)
صدق هللا العظيم
في عام  3002وفي بداية االحنالل الغاشم لبلدنا العراق العظيم من قبل الدول الغاشمه وفي مقدمته امريكا القذره وايران السوء
واسرائيل اللقيطه شرع عمالء ايران وفي مقدمتهم ماللي الك فر وا إال لحاد في القاء المحاضرات وتوزيع المنشورات في الجوامع
والحسينيات والشوارع والبيوت وفي كل مكان واحدى منشوراتهم تقول بان صفحة البعث قد انطوت وجاءت صفحتهم البيضاء
اعني (عمالء ايران الصفويين) فبشروا الشعب بالعيش الرغيد والحياة الكريمه لكل العراقيين وباالخص شيعة العراق وهذا يؤكد
طائفيتهم المقيته منذ اللحظه االولى وحقدهم على كل ما هو وطني ومنشورهم يقول (هلموا واستفيقوا ايها العراقييون لقد
اصبحت مواد البطاقه التموينيه 74مادة سوف توزع على كل عائله مجانا) ولن يبقى شاب عاطل عن العمل او شاب غير متزوج
سوف تتك فله حكومة الصفويين وهذه اول بشره نزفها للعراقيين والقادم اك ثر من المتوقع؟
مرت االشهر والسنين وبدء كل شيئ ينكشف حيث القتل والسرقه والفساد والكذب واالرتماء
ياحضان ايران المجوس وممارسة كل ما هو محرم باسم الدين وتمزيق العراق االبي الواحد الموحد وجعله طوائف ومذاهب
والكل يقاتل من اجل الوجود ومن اجل االمان ولقمة العيش ...والبطاقه التموينيه بموادها االربعة عشر واحيانا اك ثر والتي
نضجت عن فكر قيادة حزب البعث العربي ااالشتراكي في وقت حصار ظالم لم يشهده التاريخ المعاصر فرض على العراق من
قبل اعتى دوله هي الواليات المتحده االمريكيه والتي منعت على شعبنا حتى قلم الرصاص.....وهذه البطاقه التموينيه اعترفت
بها االمم المتحده وبالفكر النير الذي اوجدها وقاتل من اجل توفيرها وعلى راسها امينها (العام كوفي انان ) حيث قال لوال هذه
الطاقه التموينيه لماتوا كل العراقيين ونتيجه لكذبهم ودجلهم (حكومة االحتالل وعمالئه) اصبحت مفردات البطاقه التموينيه
مادتين فقط واحيانا ثالثه ولم تاتي في وقتها لكي يستلمها المواطن مقابل ذلك اصبح عمالء ايران بعمائهم السود والبيض من

اغنياء العالم وذلك بنهب خيرات العراق كولها والشعب اصبح االن يعاني من المجاعه الحقيقيه واخر تقارير االمم المتحده

والمنظمات االنسانيه تقول ان نسبة لمجاعه في العراق اصبحت اك ثر من  %03لقد تحققت وعود العمالء من الصفويين
واذنابهم باالزدهار والعيش الكريم؟
بحيث اصبح العراق في مقدمة كل الدول بالفقر واالميه والفساد والطائفيه والقتل والمليشيات
السائبه والمجرمة وهجرة علمائه والتخلف بكل شيئ  ...بعد هذا كله ماذا تقولون لشعب العراق وباالخص المحافظات الجنوبيه
والتي وعدتموها بكل الخير واالزدهار؟ اال خسئتم ايها العمالءاالميين لقد فضحكم هللا تعالى بحيث لم تصلوا الى قطره في بحر
على ما قدمه حزبنا العظيم حزب البعث العربي االشتراكي لشعب العراقي من حياة كريمه ومنجزات عظيمه شهد له االعداء قبل
االصدقاء .. .
فهذه الجامعات الشامخه والمعاهد والكليات والمدارس والمصانع التي سرقتموها
والشوارع والجسور ودور الثقافه والعلم واالمان الذي ىفقده الشعب العراقي بعد تنجيسكم ارضه وهذه المستشفيات
والمستوصفات والحدائق ومدن االلعاب الطفالن االعزاء وجيوش من العلماء في كل االختصاصات الذين قتلتم الك ثير منهم
وهرب البعض هربا من الموت  ..وهل كان في زمن البعث العظيم ان يدخل احد بدون جواز سفر ارض العراق مثلما هو االن
مباح لكل ماهو ابن زانيه يا اوالد الزنا؟ اال لعنت هللا عليكم لقد كشفكم شعب العراق وفي مقدمته المحافظات الجنوبيه وكشف
دور ايران اللعين والتي تريد تحقيق حلمها الذي اصتدم بصخرة العراق وهو تصدير ما يسمى الثورة االيرانيه اي تحقيق حلم
االمبراطوريه الفارسيه وهاهي محافظات القطر كافه وفي مقدمته محافظات الجنوب تنتفض عليكم وكلها تنادي بصوت واحد
(باسم الدين باكونه الحراميه) وانني وهللا وبعض رفاقي تواجدنا في بعض التضاهرات في البصره وهي موثقه بالصور ان لسان
حال المتظاهرين يقول اين انتم من حزب البعث ايها المجرمون والذي بنا العراق وانتم هدمتموه .
لقد وعى الشعب العراقي اهدافكم القذره واهداف سيدتكم ايران السوء وما هو اال زمن قصير وسيجرفكم تيار الشعب بقيادة
مناضليه وعلى راسهم مناضل الحزب الكبير الرفيق المجاهد عزة ابراهيم اطال هللا في عمره ...
وعند ذلك سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ...
وان نصر هللا لقريب

لم تكن الجريمة البشعة التي ارتكبتها الميليشيات الطائفية المجرمة في المقدادية بمعزل عن هدف استهداف محافظة ديالى منذ
االحتالل الغاشم في  3002والى يومنا هذا كونها محافظة قريبة على حدود دولة السوء الجار الحاقد ايران فلو الحظنا ان ماجرى
لهذه المحافظة منذ ذلك التاريخ وما سمعناه من تصريحات للولي السفيه الدجال المشعوذ الخامنئي من ان ديالى خاصرة ايران
وبذلك اعطى اشارة واضحة الى عمالئه وعلى راسهم المجرم وضابط الحرس الثوري االيراني هادي العامري الذي سبق له ان قاتل
جيش بالده عندما كان يدافع عن الحدود الشرقية في القادسية الثانية حيث قام هذا العميل الذليل بادخال مجاميع من شراذم
الحرس الثوري الفارسي الى المحافظة ومنحهم الهويات المزورة تحت مسميات عديدة لغرض استيطانهم فيها واالستفادة منهم
في المشاركة في تغير ديمغرافي للسكان وكان هؤالء المستوطنون يقدمون الدعم العسكري للميليشيات الطائفية والمشاركة في
كل جرائمهم ضد المواطنين وقامت هذه الميليشيات بجرائم تطهير عرقي وطائفي في عديد من مدن ديالى ومنها جلوالء
والسعدية وبلدروز وغيرها حيث استباحتها واحرقت الدور وهدمت المساجد وقتلت الشباب واعتقلت المائت منهم في اوقات
مختلفة تختارها حسب خطة وضعها لها المجرم قاسم سليماني وهم يقومون بتنفيذها بحذافيرها والستكمال ذلك المخطط
االجرامي القذر كانت محطتهم التالية وليست االخيرة المقدادية فقامت ميليشيات طائفية قاتلة مجرمة مدعومة من عناصر
الحرس الثوري االيراني وتحت غطاء حكومي وفرتها لهم شرطة ديالى وقواتها االمنية تم استباحت المقدادية حيث احرقت
المساجد وهدمت البيوت وقتلت المائت من شبابها ومن تبقى من اهلها انذر باخالئها او يكون مصيرهم الموت فاضيفت هذه
الجرائم الى الجرائم التي اقترفت قبلها في جرف الصخر وبيجي والدور وسامراء وتكريت والرمادي وغيرها  ..ان هذه الميليشيات
عندما احرقت المساجد واحالتها الى حطام لم تابه لتلك الماذن العالية وما احتوته تلك المساجد من ك تب الذكر الحكيم التي
احترقت ومزقت كل ذلك من اجل ان يقدمو خدمة لوليهم السفيه وليحققوا امنيته حول محافظة ديالى لكنهم سيخسرون
ويخساون الن اهل ديالى خاصة والعراق عامة اليمكن ان يكونوا يوما من االيام عبيدا واذالء للفرس  ..وان النصر قادم باذن هللا
ال محال .

