
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا دمحم وعلى آله 

 وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

ه يسحب يكي في أرض العراق شر هزيمة جعلتزم العدو األمرلقد ه  

غالب علوجه تحت وطأة ضربات مجاهدينا األبطال الذين تصدوا 

ولمشاريعه في العراق والمنطقة، فلخص احتالله مكرها وتستر على ما تبقى  زالوا يتصدون له وال

الذين فرضهم على الشعب  الطائفيين الفاسدين من علوجه في العراق، وسلم زمام األمور للسياسيين

صادي وبسبب االنهيار العسكري واالقتالعراقي ودربهم جيدا على تنفيذ ما فشل في تحقيقه عسكريا، 

اإليراني في صفقة  افتح باب العراق على مصراعيه لشريكهاألمريكي فقد أرغمت أمريكا على 

يتسع النفوذ اإليراني في العراق ويمتد إقليميا إلى المنطقة ظ على مصالحها ولاللحف شراكة استراتيجية

 العربية.

لها تخدير الشعب العراقي ن العملية السياسية في العراق صنيعة من صنائع االحتالل أراد من خالإ

وإيهامه بأنه هو من يختار حكومته، وقد بنى المحتل هذه العملية على أسس طائفية مقيتة أراد من 

خاللها زرع الفتنة بين أبناء شعبنا األبي، لكنه خاب وخسأ، فالسياسيون أطاعوا المحتل وعملوا على 

 بالطائفية وتناحروا وتصارعوايونية، فلعبوا في الدستور الذي كتبته أياٍد صهالخطة التي رسمها لهم 

يتبعهم ولم يسر على خطاهم الزالة بل ظل متوحدا ه أبى أن ، لكنوحاولوا جر الشعب العراقي وراءهم

وها هم السياسيون كما عرفه العالم على مدى العصور، ضد مشاريع التجزئة والتقسيم متحابا متراصا 

ات والمناوشات والتطبيل اإلعالمي والتجارة بدماء الشعب بعد أكثر من ثماني سنوات من المناور

في موغلون  اإليرانيين المجوس العراقي متفرقون متناحرون متخبطون في تنفيذ مخططات أسيادهم

التي عمت أنحاء ته المباركة انتفاضالمسلحة و الشعب وما مقاومة، وخيانته الشعب العراقي سفك دماء

 .ضمانة أكيدة إلفشال جميع مخططات العدو التي أوكل تنفيذها ألذنابهالعراق إال 

 حتما على أيدي أبناء شعبنا العراقي األبي زولسيفل اإليراني الرديف لالحتالل األمريكي تدخالأما و

إال دليل على ، وما التصريحات األخيرة للساسة اإليرانيين بصدد الشأن العراقي ومقاومته الباسلة

 ،ذنابهم في الحكومةمن خالل أ ي التدخل بالشأن العراقي وتوسعهم العنصري الطائفي فيهإيغالهم ف

 في العراق  اشاعة النعرات الطائفية فيه مثل ما فعلوإومحاولتهم التوسع في وطننا العربي من خالل 

الشعب ، فوفي مقدمته مجاهدو جيش رجال الطريقة النقشبندية واقفون لهم بالمرصاد ناشعب لكن

لى شماله إثماني سنين قاتل فيها شعبنا من جنوبه  انتصر على  إيران في معركة دامت الذي العراقي

 وانتفاضته المباركة التي عمت أرجاء العراق  ،ومقاومته المسلحة التي هزمت االحتالل األمريكي

ب الذي استطاع شعن الوإ ،ةالطائفيية توسعال اإليرانية مشاريعكفيلة بإفشال اللى شماله من جنوبه إ

ها العسكرية مامه بقوتا العسكرية واالقتصادية لن تقف إيران أمكانياتهبكل إ هاأن يهزم أمريكا وحلفاء

كل أشكال االحتالل من لتحرير العراق  صمودالتالحم وننا ندعو شعبنا للوإ واالقتصادية الهزيلة،

 .لينا نصر المؤمنين((األمريكي الصهيوني الفارسي وهو قريب بإذن هللا، ))وكان حقا ع
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