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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 

  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد
  

  نقض حقوق بشر توسط  رژيم حاآم بر ايرانسرآوب و 
  

شدن سنگسار و ضرورت اقدام عاجل بين المللي براي مقابله با سرآوب » چند برابر«اعتراف خاتمي به 
  فزاينده در ايران
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شدن » چند برابر«به , يروز گذشته آخوند خاتمي در جلسه مشترك هيئت دولت و مجلس آخوند

چه «: وي گفت. سنگسار و سرآوب اعتراف آرد و مذبوحانه تالش نمود خود را بي تقصير نشان دهد
مي آمديم در کنار هم , اشکال داشت به جاي شالق زدن و چند برابر کردن سنگسار در دوره اصالحات

  )83شت  ارديبه20ايرنا (» قرار مي گرفتيم و اين مشکالت را حل مي کرديم؟
اگر خاتمي و شاهرودي و « :دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در اطالعيه يي دراين باره خاطرنشان آرد

چرا حتي يك آلمه به شكنجه ها و , در دعاوي خود جدي هستند, صحنه گردانهاي مجلس ارتجاع
  . »اعتراف نمي آنند, آشتارهايي آه تا همين امروز ادامه دارد

اعتراف خاتمي در حالي است آه ايادي رژيم از «:آمده است) ارديبهشت21(را در اطالعيه دبيرخانه شو
چند سال است در مجامع بين , جمله ديپلماتهاي حكومت آخوندي آه اآثرا از باند خود او هستند

در ضمن معلوم نيست خاتمي در اين . المللي ادعا مي آنند سنگسار در ايران متوقف شده است
, حاال آه رياست جمهوريش در حال افول است و خامنه اي باندش را تصفيه آردهسالها آجا بوده و چرا 

  . به ياد چند برابر شدن سنگسار و شالق زدن جوانان در خيابان افتاده است
های مشروع و حفظ حقوق   آزادی  احترام به« شورای نگهبان ارتجاع روز گذشته با طرح , همزمان

های  اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت« خواهان اجتناب از اين طرح آه. موافقت آرد» شهروندي
بر مبنای بخشنامه ای است که چند روز پيشتر، توسط رييس قوه , مي شود» اضافی و بدون ضرورت

آزاديهاي مشروع تنها , البته از نظر حكام شرع آخوندي. قضائيه آخوند هاشمي شاهرودي صادر شد
بدون «اعدام و قتل عامهايي هم آه تاآنون صورت گرفته نه تنها آزادي پاسداران و تروريستهاست و 

 شخص خميني 1361 سال پيش از اين در سال 22. بوده است» حفظ نظام«نبوده بلكه الزمه » ضرورت
با صدور فرمان معروف خود دستور توقف شكنجه و سرآوب را صادر آرد و البته بعد از آن صدها هزار نفر 

  .ام و قتل عام شدنددستگير و شكنجه و اعد
تنها مصرف اين بخشنامه ها براي ارائه به آشورهاي غربي براي آسب امتيازهاي اقتصادي و سياسي 

اخيرا يكي از آارگزاران رژيم اين حقيقت را به اختصار توضيح داد و در يك مصاحبه گفت آقاي . است
  .خرازي در سفر به خارج به اينگونه بخشنامه ها نياز دارد

چرا حتي يك , در دعاوي خود جدي هستند, تمي و شاهرودي و صحنه گردانهاي مجلس ارتجاعاگر خا
اعتراف نمي آنند؟ چرا آمران و عامالن , آلمه به شكنجه ها و آشتارهايي آه تا همين امروز ادامه دارد

ن هزاز زنداني سياسي را معرفي نمي آنند؟ چرا عامال120 هزار زنداني سياسي و اعدام 500شكنجه 
و آمران شكنجه و قتل زهرا آاظمي را به يك دادگاه بين المللي تحويل نمي دهند؟ چرا عامالن و آمران 

قتلهاي زنجيره اي را افشا نمي آنند؟ چرا در زندانها را به روي هيئتهاي تحقيق بين المللي باز نمي 
از , به ايران سفر مي آندآنند؟ چرا وقتي گروه آار دستگيريهاي خودسرانه را زير فشار بين المللي 

 هزار زنداني قتل عام شده در 30ديدار اعضايش با زندانيان مجاهد ممانعت مي آنند؟ چرا محل دفن 
سال به خانواده هاي داغدار اطالع نمي دهند؟ چرا اجازه نمي دهند خانواده هاي 16 را پس از 67سال 
البته واضح ...  آنند و هزاران سوال ديگرهزار اعدام شده سياسي بر سر مزار فرزندانشان اجتماع120

است آه استبداد مذهبي نه قادر به پاسخ دادن به اين سئوالها و نه قادر به متوقف آردن سرآوب و 
شكنجه و اعدام است و اال خشم و نارضايتي مردم در يك چشم به هم زدن اين رژيم را به زباله دان 

  .تاريخ خواهد فرستاد
ضرورت يك , ن در ايران و بخصوص اعتراف خاتمي به چند برابر شدن سنگسارافزايش سرآوب و خفقا

اقدام فوري بين المللي عليه نقض وحشيانه حقوق بشر در ايران را مضاعف مي آند و هيچ بهانه اي 
  »براي آشورهاي غربي براي ادامه مماشات با اين رژيم باقي نمي گذارد

 

  برخي از رويدادهاي مهم ايران
  

  دفاع از آغاجري انتقاد شديد از خاتمي صورت گرفتدر تجمع 
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در تجمع دانشجويي دفاع از هاشم آغاجري و در اعتراض به صدور حكم اعدام وي، از : خبرگزاري فارس
  .عملكرد سيد محمد خاتمي رييس جمهوري به شدت انتقاد شد

www.iran-archive.com 

http://www.iran-nabard.com/


 فارس،اين تجمع در تاالر شهيد چمران دانشگاه تهران و با به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري
محوريت بررسي سوابق مسووالن قضايي، تفكرات آزاديخواهانه مسووالن قوه قضاييه و مقايسه آن با 
روحيه فعلي، خارج شدن شبهه ناك پرونده ايران از آميسيون حقوق بشر سازمان ملل و آزادي بيان 

  . برگزار شد
شوراي مرآزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران، حسين باقري عضو 

 و عدم دستگيري مسببان ضرب و شتم دانشجويان، عدم 78 تير 18در بخشي از سخنان خود به حادثه 
ها و برخورد با آغاجري اشاره آرد و با انتقاد از سيدمحمد  پيگيري قوه قضاييه در رابطه با پرونده آقازاده

  . رييس جمهور ما به يك رمان نويس و نامه نگار تبديل شده است: اتمي گفتخ
ايم تا  امروز هم آه جمع شده: وي با انتقاد از سكوت رييس جمهور در قبال دستگيريها و بازداشتها افزود

خواهيد واآنش نشان  بگوييد چه زماني مي. به حكم اعدام آغاجري اعتراض آنيم از شما خبري نيست
   دهيد؟

سكوت شما يا رضايت در مقابل اتفاقات موجود است، يا نشان بي آفايتي قوه مجريه :باقري تصريح آرد
خواستند رييس جمهوري توانا   ميليون نفر به شما راي دادند و مي20اما ! و يا بي عرضگي انتخاب ما

  . داشته باشند
الب اسالمي، محمد بسته نگار در اين تجمع همچنين سيدمصطفي تاج زاده عضو سازمان مجاهدين انق

و زهره آغاجري خواهر هاشم آغاجري و سعيد رباطي دبير سياسي انجمن اسالمي دانشگاه تهران و 
علوم پزشكي تهران، با انتقاد از تاييد حكم اعدام هاشم آغاجري توسط دادگاه بدوي همدان، به طرح 

  . ديدگاههاي خود پرداختند
  .  حكم قرون وسطايي دانست و از قاضي پرونده آغاجري انتقاد آردتاج زاده، حكم اعدام آغاجري را

تفكر آغاجري در مقابل يك تفكري  :بسته نگار نيز آغاجري را شاگرد مطهري و شريعتي دانست و گفت
  . است آه براي انسان ارزش قايل نمي شود

دانشگاه بايد : غاجري گفتزهره آغاجري با انتقاد از زنداني آردن دانشجويان به خاطر اعتراض به حكم آ
  . از آزادي بيان دفاع آند

 
  شوراي نگهبان تقسيم استان خراسان به سه استان را خالف قانون اعالم آرد
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اي به رياست مجلس شوراي اسالمي، اليحه تقسيم  دبير شوراي نگهبان در نامه: خبرگزاري فارس

  . قانون اساسي دانست75سه استان را مغاير اصل استان خراسان به 
در اليحه » فاروج«ماده واحده با توجه به اينكه ) 1(به گزارش خبرگزاري فارس در اين نامه آمده است بند 

شود، داراي بار مالي است و  دولت نبوده و ذآر آن در قانون مستلزم ايجاد شهرستان جديد فاروج مي
  . است قانون اساسي 75مغاير اصل 

ماده واحده در اليحه پيشنهادي دولت را چون ) 2(شوراي نگهبان قانون اساسي همچنين حذف تبصره 
بيني نموده و در مصوبه مجلس  هاي جديدالتاسيس را محل امكانات فعلي پيش  استان منبع تامين هزينه

 قانون اساسي 75صل بيني نكرده است، مغاير با ا هاي جديد را پيش حذف گرديده و منبع تامين هزينه
  . دانسته است

هاي قانوني و پيشنهادها و اصالحاتي آه نمايندگان در  دارد طرح  قانون اساسي بيان مي75اصل 
انجامد، در  خصوص لوايح قانوني عنوان مي آنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي

اهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم صورتي قابل طرح در مجلس است آه در آن طريق جبران آ
  . شده باشد

آباد و آالت در ماده  هاي خليل در انتهاي نامه شوراي نگهبان نيز مشخص نشدن وضعيت شهرستان
  . واحده تذآر داده شده است

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  ره بدرفتاري با زندانيان عراقيدومين جلسه استماع سناي آمريكا در با
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عصر امروز در آميته نيروهاي مسلح سناي آمريكا، جلسه استماعي برگزار شد آه در آن چند تن از 

ريب آه اآنون افسران بلند پايه ارتش آمريكا و مسئوالن پنتاگون درباره مسأله آزار و شكنجه زندانيان ابوغ
  .به يك بحران سياسي در آمريكا تبديل شده، شهادت دادند

روز جمعه گذشته نيز رامسفلد وزير دفاع، ژنرال مايرز رئيس ستاد ارتش آمريكا و شماري از افسران 
  .ارشد در جلسات استماع سنا و مجلس نمايندگان شرآت آرده و در همين زمينه شهادت دادند

سه شنبه ـ ژنرالي آه اولين بار تحقيقاتي را درباره اتهامات مبني بر «:بهشت اردي22ان بي سي نيوز
بدرفتاريها در زندان ابوغريب ناشي از :بدرفتاري با زندانيان در عراق را انجام داده، به آنگره آمريكا گفت

  .بوده است“ نقض رهبري از فرماندهان تيپ به پايين، فقدان ديسيپلين، آموزش و نظارت”
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آنتونيو تاگوبا، آه نويسنده گزارش پنتاگون درباره اتهامات مبني بر بدرفتاري با زندانيان ابوغيريب ژنرال 
بوده است،هم چنين اين احتمال را ممكن دانست آه اعضاي سازمان سيا پرسنل نيروهاي مسلح و 

  .مقاطعه آاران غيرنظامي در اين جرائم شرآت داشته اند
شاهداني آه در زندان با آنها مصاحبه آرده،به وي : اع آنگره گفتاو در شهادت خود در جلسه استم

اين :تاگوبا هم چنين گفت.اسامي افرادي را داده اند آه پرسنل اطالعات نظامي ارتش آمريكا مي باشند
بدرفتاريها ظاهرًا آار پرسنل نظامي با سطح نسبتًا پايين و مقاطعه آاران غيرنظامي در زندان بوده 

تعداد آمي سرباز و غيرنظامي اقدام به سوء استفاده و رفتارهاي شنيع و خشن :فتتاگوبا گ.است
او “ .عليه زندانيان و ديگر غيرنظاميان آرده اند آه ناقض قوانين بين المللي و آنوانسيون ژنو است

من شواهدي مبني اين آه دستوري به اين سربازان در اين رابطه داده شده باشد، ”:افزودسپس 
من فكر مي آنم آنها با بسياري . اما فكر مي آنم آنها اين آارها را با تصميم خود انجام داده اند. نيافتم

  .“از بازجويان اطالعات نظامي در سطح پايين تر همكاري آرده اند
علني درباره گزارشي است آه در ژانويه گذشته درباره اتهامات بدرفتاري در ابوغريب اين اولين توضيحات 

در اين جلسه استماع هم چنين استفان آامبون معاون امور اط امور اطالعات وزارت دفاع . تهيه آرده بود
ي سه افسر نظام.و ژنرال النس اسميت معاون فرماندهي ستاد فرماندهي مرآزي آمريكا حضور داشتند

  .»ديگر قرار بود بعدازظهر سه شنبه در اين جلسه استماع شهادت بدهند
  

  شود دفتر مقتدي صدر در آربال به بيمارستان تبديل مي
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استاندار شهر آربال از تبديل دفتر مقتدي صدر به بيمارستاني براي معالجه زائران : خبرگزاري فارس
  .ات خبر دادعتبات عالي

به گزارش خبرگزاري فرانسه از آربال، سعد صفوك روز سه شنبه گفت ما اين آار را بر اساس طرحي آه 
دهيم و هيچ مانعي براي تبديل مسجد جامع المخيم به  در آوريل گذشته تصويب شده است انجام مي

  . مرآز پزشكي وجود ندارد
در دو آيلومتري مرقد "السعديه "يي دفتر آنها در محله طرفداران مقتدي صدر پس از آنكه نيروهاي آمريكا

 متري مرقد امام حسين تجمع 200را تخريب آردند، در مسجد جامع المخيم در ) ع(مطهر امام حسين
  . آرده اند

  . صفوك در ادامه تاآيد آرد،مقدمات اجراي طرح تبديل دفتر مقتدي صدر به بيمارستان انجام شده است
يري بين طرفداران مقتدي صدر و نيروهاي ائتالف در اطراف شهرهاي شيعي نشين و از يك ماه پيش درگ

 آمريكايي به دنبال بازداشت يا  در شهرك صدر در شرق بغداد رخ داده است و به همين دليل نيروهاي
  . دستگيري مقتدي صدر هستند

  
  طرفداران صدر براي پراآنده آردن تظاهرآنندگان در نجف شليك هوايي آردند
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شبه نظاميان طرفدار مقتدي صدر براي پراآنده آردن تظاهرآنندگان مخالف حضور : خبرگزاري فارس

  .، شليك هوايي آردند)ع(نيروهاي صدر در اطراف حرم حضرت علي 
نقالب اسالمي به گزارش خبرگزاري فرانسه از نجف دهها تظاهرآننده امروز به دعوت مجلس اعالي ا

عراق، يكي از بزرگ ترين جنبشهاي شيعي در عراق، از نيروهاي شبه نظامي طرفدار مقتدي صدر 
  . را ترك آنند ) ع(خواستند اطراف حرم حضرت علي 

  » .نجف را ترك آنيد« :تظاهرآنندگان شعار مي دادند
يكي از طرفداران صدر از نزديك شده بودند، ) ع(هنگامي آه تظاهرآنندگان به اطراف حرم حضرت علي 

آنها خواست پراآنده شوند و وقتي تظاهر آنندگان به درخواست وي اعتنا نكردند شروع به شليك 
  . هوايي آرد و ديگر نيروهاي مسلح نيز به تبعيت از وي اين آار را انجام دادند

بسته ) ع (پس از شليك هوايي تظاهر آنندگان متفرق شدند و اماآن تجاري اطراف حرم حضرت علي
  .شد

 
   زخمي بر جاي گذاشت25انفجار در آرآوك، چهار آشته و 

اي آردنشين در شهر آرآوك واقع در   انفجار امروز بمبي در بازاري شلوغ در محله: خبرگزاري فارس
  . نفر ديگر شد25شمال عراق، موجب آشته شدن چهار تن و زخمي شدن 

: 50اين انفجار آه ساعت «: اق با اعالم اين خبر افزودبه گزارش خبرگزاري فرانسه از آرآوك، پليس عر
 زخمي بر جاي 25 دقيقه صبح امروز به وقت محلي در يك منطقه پر ازدحام روي داد، چهار آشته و 9

  . اين خبرگزاري به جزئيات بيشتري اشاره نكرد» .گذاشت
  

  م عراق فاش آردالملل جزئيات ديگري را از نقش نيروهاي انگليسي در آشتار مرد عفو بين
الملل امروز با انتشار گزارشي اعالم آرد، نيروهاي انگليسي با تيراندازي به  عفو بين: خبرگزاري فارس

سوي شهروندان عراقي در جنوب اين آشور، شماري از غيرنظاميان از جمله يك دختر هشت ساله را 
در بسياري از موارد ارتش انگليس آرد، آشته و  در وضعيتي آه هيچ خطر جدي اين نيروها را تهديد نمي

  . حتي در خصوص اين حوادث تحقيق نكرده است
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نيروهاي انگليسي در «: الملل آمده است به گزارش خبرگزاري فرانسه از لندن، در گزارش عفو بين
شرايطي به سوي غيرنظاميان عراقي در جنوب اين آشور تيراندازي آردند و آنها را آشتند آه هيچ 

  » .ر در خطر بودن جان و يا امكان زخمي شدن آنها و يا ديگران وجود نداشته استخطري مبني ب
در بسياري از مواردي آه غيرنظاميان عراقي توسط سربازان انگليسي آشته «: اين گزارش افزود

اي را در اين زمينه ايجاد نكرد و در مواردي آه پليس نظامي سلطنتي  شدند، ارتش انگليس حتي پرونده
 آه مسوول چنين تحقيقاتي است، اقدام به تحقيق در مورد اين آشتارها آرده است، آامال انگليس

هاي قربانيان اين حوادث نيز اطالعات بسيار آمي يا  همچنين به خانواده. محرمانه عمل آرده است
  » .هيچگونه اطالعاتي در زمينه پيشرفت اين تحقيقات داده نشده است

رود به جنجالهايي آه پيش از اين در زمينه شكنجه  ملل آه انتظار ميال در گزارش سازمان عفو بين
زندانيان عراقي توسط نيروهاي آمريكايي و انگليسي وجود داشت دامن بزند، به دست داشتن نيروهاي 

 عراقي از زمان اعالم رسمي پايان جنگ در اول ماه مه 37انگليسي مستقر در عراق در آشتن بيش از 
  .  شده است، اشاره2003سال 

 
  در صورت خلع سالح سپاه المهدي، تعقيب قضايي مقتدي صدر معلق خواهد شد 
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  . استاندار نجف در صورت خلع سالح سپاه المهدي، تعقيب قضايي مقتدي صدر معلق خواهد شد

استاندار جديد نجف امروز در کنفرانس " عدنان الذرفي"به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از منابع خبري، 
در صورتي که مقتدي صدر با خلع سالح شبه نظاميان خود موسوم به سپاه : مطبوعاتي اعالم کرد

  .المهدي موافقت کند، تعقيب قضايي وي نيز به حالت تعليق درخواهد آمد
 مقتدي صدر فراهم مي با انحالل شبه نظاميان سپاه المهدي  زمينه براي حل بحران: الذرفي تاکيد کرد

  .شود، حرمت شهر نجف و مساجد با ورود نظاميان آمريکا يي به اين شهر شکسته شد
استاندار نجف همچنين از افزوده شدن چهار هزار نفر ديگر به نيروهاي دفاع شهري به اين استان خبر 

  .داد
ض به حضور شبه گفتني است شهر نجف و حرم علوي امروز شاهد اجتماع اهالي اين شهردراعترا

نظاميان مقتدي صدر در نجف بود که با شليک گلوله از سوي اين شبه نظاميان اوضاع شهر به حالت 
  .بحراني درآمد

  
  شيوه شکنجه در زندان ابوغريب اجرا مي شد  50
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تهم اصـلي پرونـده شـکنجه زنـدانيان        مـسئول بـازجويي زنـدان ابوغريـب و مـ           Tagubaژنرال آنتونيو تاگوبـا     
   هزار صفحه اي در اين رابطه به سناي آمريکا داد  6عراقي يک گزارش 

من : به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سي ان ان ژنرال تاگوبا امروز در برابر مجلس سناي آمريکا گفت        
  .م تالش کردم در گزارش خود صداقت را رعايت کنم و مطابق با وجدانم عمل کن

  .  صفحه اي من به داليل چنين اقداماتي اشاره کردم 6000در اين گزارش : وي گفت 
وارنر که رياست مجلس سنا را در اين جلسه به عهده داشت از تاگوبا پرسيد که آيا مقامات عـالي رتبـه                      

يـز مقـصر   در ايـن اشـتباهات رهبـران ن   : امنيتي نيز در اين اقدامات شرکت داشته انـد ، تاگوبـا پاسـخ داد       
  . هستند 

از سوي ديگر ژنرال کامبن معاون وزير دفاع آمريکا نيز که در اين جلسه حضور داشت در تـالش بـراي کـم                       
بـا بازداشـت شـدگان گوانتنـامو دقيقـا      : کردن حساسيتهاي مربـوط بـه شـکنجه زنـدانيان عراقـي  گفـت             

  . مطابق قوانين عهدنامه ژنو برخورد مي شود 
  . جه در زندان ابوغريب اجرا مي شد  شيوه شکن50: وي گفت 

من گزارش صليب سرخ را در مورد اين زندان         : کامبن با اعتراف به گزارش صليب سرخ در ماه فوريه گفت            
  .ديدم و توصيه هاي الزم را در اين زمينه دادم  

  . با اين حال ژنرال تاگوبا گفت که اين گزارش را هرگز نخوانده است 
کا در اين جلسه در مورد شکنجه زندانيان عراقي ابراز تاسف کرد با اين حال اين امر                 معاون وزير دفاع آمري   

  . را که انتشار تصاوير دليلي است برشکست سياست آمريکا رد کرد 
در ادامه ژنرال تاگوبا گفت هيچ دستور کتبي در زمينـه شـکنجه زنـدانيان عراقـي وجـود نداشـته اسـت و               

  .   در ارتش آمريکا اقدام به اين کار کردند سربازان مطابق با آموزشهاي خود
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

   ايراني در عراق اسيرند 15تنها : فرماندهي ارتش آمريکا 
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 در  ايراني15تنها : خبرگزاري آسوشيتد پرس امروز به نقل از فرماندهي ارتش آمريکا در بغداد اعالم کرد 
  بازداشت نيروهاي ائتالف هستند  
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به گزارش خبرگزراي مهر به نقل از آسوشيتد پرس ، فرماندهي ارتش آمريکا در بغداد اعالم کرد هم 
و نيروهاي . زنداني ايراني در بازداشت نيروهاي ائتالف هستند 15اکنون هم چون اواخر ماه گذشته تنها 

  . د هستند تا به نقش دقيق ايران در عراق پي ببرندائتالف در حال تحقيق و بازجويي اين افرا
مقامات آمريکايي همچنان ادعا مي کنند  که دولت ايران در امور : اين خبرگزاري در ادامه مي افزايد 

داخلي عراق دخالت مي کند و خواهان تشکيل يک جمهوري اسالمي مشابه نظام حکومتي ايران در 
  . عراق است 

دولت آمريکا تمام مدارک مطمئن و : ک مقام دولتي آمريکا اظهار داشت اين در حالي است که ي
محکمي که نشان مي دهد ايران در ناآرامي هاي عراق دخالت نمي کند را کنار گذارده و به شدت 

برگزارشهاي تاييد نشده و بي پايه و اساسي که ايران را متهم به دخالت در امور داخلي عراق مي کند 
  .تکيه مي کند 

فتني است نيروهاي ائتالف اسامي زندانيان در بند اين نيروها را دسايت اين نيروها به آدرس اينترنتي گ
cpa.org 4طبق بررسيهاي به عمل آمده و تطابق نسخه اخير اين ليست با محتويات .  منتشر مي کنند 

  .  است  نام از نامهاي زندانيان ايراني از اين ليست حذف شده15ماه پيش آن ، مشخص شد 
علي رغم پيگيريهاي به عمل آمده ، صليب سرخ جهاني و نيروهاي ائتالف هنوز هيچ اطالعات و خبري 

  .  نفر منتشر نکرده اند 15راجع به اين 
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