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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

                حزب البعث العربي االشرتاكي

 ذات رسالة خالدة      أّمة عربية واحدة

                                                      القيادة القومية

 اشرتاكية  حرية   وحدة 

ة يرد جتاوزات على وزير احلرب الناطق الرمسي باسم القيادة القومي

 يرانياإل

 

ن املسؤولني الكبار يف ، بل مفرط يف الغطرسة إىل درجة أ السلوك الفارسي متغطرس

 يراني ينسون مبادئ السياسة وحسن اجلوار وقيم االسالم حينما يتحدثونالنظام اإل

 . ملتعاطفني معهم من العرب حكاما وسياسيني وأتباع، بل ويهينون حتى ا

 ، عندما يبالغون يف قدراتهم وإمكانياتهم ووزنهم احلقيقي يف االقليم والعامل

غطرسة تعميهم عن احلقائق وهم يردون على خصومهم فيأتي  ، ويستهينون بالعرب
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فحسني  )،  عن بعض خيانتهم للعرب واملسلمني الرد غري متوازن وسخيف كاشفًا

، بل  للسعودية يكشف يراني وهو يرد على زيارة ترامب( وزير احلرب اإل دهقان

مريكية لعراق لصاحل الواليات املتحدة األيؤكد على خيانة إيران املاللي ألفغانستان وا

مريكان عنهم رغم كل ما قدموه ، وكأنه يذكر بتخلي األ والصهيونية والغرب عمومًا

 . هلم يف أفغانستان والعراق

اليت انتصرت على العراق وهي يران هي إحلديث عن الشهيد صدام حسني وكأن أما ا

فما حل بالعراق من دمار وقتل هو فعل أمريكي بريطاني  ، اليت أسرت صدام حسني

،  ، أما دور إيران فكان دور اللص اجلبان الذي يتحرك يف الظالم صهيوني صرف

فكل ما قامت به هو إصدار الفتاوى لشل ماليني من سكان العراق ومنعهم من مقاومة 

رار على إعدام الشهيد صدام حسني وتقديم رشوة للمجرم بوش ص، واإل العدوان

قدرت بأربعة مليارات دوالر سلمها املقبور عبد العزيز احلكيم مقابل تسليم أمريكا 

واستكمال الدور التخرييب للعراق بعد انسحاب  ، للشهيد صدام حسني إلعدامه

طلة ويف مقدمتها القوات األمريكية املهزومة حتت ضربات املقاومة العراقية الب

 . فرسان صدام حسني رمحه اهلل
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، فالعراق كما  نه ادعاء فارغإأن العرب ينهزمون فأما االدعاء بأن ايران منتصرة و

على احلاق اهلزمية  يران تدعمها بكل قوتها قادرإأمريكا وكانت احلق اهلزمية ب

الدينية والطائفية  يراني بفضل وحدته الوطنية اجلامعة لكل أطيافهباالحتالل اإل

فعليه  ، وإذا مل يتابع صاحبنا األحداث يف العراق يوميًا والعرقية ومقاومته الباسلة

 . مراجعة ذلك ليكتشف أن القتلى اإليرانيني وعمالئهم باملئات يوميًا

دولة كالعربية السعودية ف ، أما استعراض القوة العسكرية اإليرانية إلخافة العرب

دهقان  قادرة على استحضار قادسية ثالثة وهو ما يعرفهاليت يستخف بها وحدها 

أخذ رجاله مثل وزير جة التهديدات الوقحة للعرب ووسيده خامنئي الذي غري هل

يراني يتوسالن بالسعودية كي تلجأ للحوار ارجية ورئي  لجل  الشورى اإلاخل

 بدل احلرب .

إمنا تعرب عن ضعف  ( أن غطرستكم هذه ال تدل على القوة لدهقان ويف األخري نقول )

ورعب مما قد يأتي وعلى أيدي العرب مرة أخرى فاألمة العربية وجدت لتبقى 

ىل إاء شعبها من احمليط االطلسي أبنإالهية وبنضال طالئعها الثورية وبإرادة 
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اخلليج العربي مهما تكالبت عليها القوى املعادية ومهما كان ضعف حكامها فاخلري 

 . نيف أبنائها إىل يوم الدي

من حكام إيران :  خرية نقوهلا لبعض العرب الذين ما يزالون يأملون خريًاأكلمة 

مة من جتاوزات على األ لسان الدهقان يزال لديكم شك فيما مسعتموه على  هل ما

 . سلوب عنصري ؟ألعربية كلها واستخفاف بقدراتها با

 الناطق الرمسي للقيادة القومية

 شرتاكيحلزب البعث العربي اال

 د شوتريد. أمح

 02/06/2017اجلزائر يف 
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