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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
    اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
آژانس بين المللي   - پروژه اتمي رژيم ايران.......، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا(بزرگن و دولتهای رژیم ایرا

  رژیم ایرانو چالشهاي جهاني با انرژي، شورای امنيت ملل متحد 
  

  ترين تهديد براي آمريكا است   ايران بزرگ: وزير امور خارجه آمريکا 
  ٢٠٠۶ مارس 29 -1385 فروردین 9شنبه چهار 

اي به داليل ديگري تهديد   ايران غير از تالش براي ساخت بمب هسته: وزير امور خارجه آمريكا گفت
هاي خود را تغيير ندهد آمريكا و متحدانش ابزارهاي براي مقابله با   شود و اگر ايران روش  محسوب مي
  . ايران دارند

فكر : گفت, به مجلس سناي آمريكا" سبه گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايران آاندوليزا راي
  . رو هستيم  ترين تهديدي است آه ما با آن روبه  آنم ترديدي وجود ندارد آه ايران بزرگ  مي

المللي از موضع آمريكا مبني بر دستيابي ايران به   رايس خواستار حمايت بين, به گزارش آسوشيتدپرس
  . فناوري هسته اي شد

اي انجام   اآنون الزم است ما نه تنها براي آنچه ايران درباره بعد هسته: فزودوي در ادامه ادعاهاي خود ا
  . دهند ائتالف و اتحاد را گسترش دهيم  دهد بلكه براي آنچه آنها در مورد تروريسم انجام مي  مي

 و آاندوليزا رايس بار ديگر ادعاي خود مبني بر دخالت ايران در عراق حمايت مالي از تروريسم در لبنان
  . فلسطين و تحت فشار قرار دادن مردم آنها تكرار آرد

  
  ايراني ها بايد جامعه بين المللي را متقاعد آنند : دبير کل سازمان ملل
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  . دبير آل سازمان ملل متحد خواستار حل مسالمت آميز پرونده هسته اي ايران از طريق مذاآره شد

آنم   فكر مي: گفت, عنان به خبرنگاران  آوفي, ايلنا, ش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري آار ايرانبه گزار
المللي را متقاعد آنند آه هدف آنها   ها بايد به نصيحت محمد البرادعي گوش دهند و جامعه بين  ايراني

  . اي است  آميز از انرژي هسته  صرفًا استفاده صلح
ها بايد به ميز مذاآرات باز گردند ؛ اين در حالي   ايراني: عنان تصريح آرد, به گزارش خبرگزاري شينهوا

ها پاي ميز مذاآره   ها نيز موضع خود را درك آنند و براي مذاآره بيشتر با ايراني  است آه اروپايي
  . بنشينند

بست   بنشوراي امنيت سازمان ملل متحد براي برون رفت از : آوفي عنان همچنين ابراز اميدواري آرد
  . حلي بيابد  اي ايران راه  آنوني درباره برنامه هسته

  
  امنيت در مورد ايرانی شورای دايمیپيشرفت در مذاکرات اعضا
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 امنيت به توافق بر ی گويند که پنج عضو دائم شورای ها در سازمان ملل متحد مديپلمات:بی بی سی
 . ايران بسيار نزديک شده اندی برخورد با برنامه اتمی در مورد چگونگیسر بيانيه ا

 سازمان ملل عليه آن ی عليه ايران که ممکن است به تحريم های و روسيه، که با به کار بردن زبانچين
 شورا پيشرفت حاصل ی دائمی گويند که در مذاکرات اعضایکشور منجر شود مخالفت کرده اند، م

 .شده است
 ی را در مورد ايران ميان اعضای اکنون پيش نويس بيانيه تازه ای و فرانسوی بريتانيايی هاديپلمات
 . امنيت توزيع خواهند کرد که اميدوارند روز چهارشنبه مورد توافق قرار گيردیشورا
 آن به توافق بر سر نحوه ی امنيت گفته بودند پنج عضو دايمی نمايندگان اين دو کشور در شوراپيشتر
 . ايران نزديک تر شده اندیرد با پرونده هسته ابرخو
 مذاکرات ی دسامبر از پيشرفت نسب28 نماينده بريتانيا در سازمان ملل، روز سه شنبه ،ی جونز پرامير

 .خبر داده بود
 که قرار بود روز پنجشنبه ميان وزيران امور خارجه پنج ی معلوم نيست در سايه اين تحول، نشستهنوز

 امنيت به همراه وزير امور خارجه آلمان در برلين در اين زمينه انجام شود برگزار خواهد یعضو دايم شورا
 .شد يا خير

 ی تصويب متن يک بيانيه در شورای آمريکا، بريتانيا و فرانسه در طول دو هفته گذشته برای هاتالش
 . نتيجه مانده بودیامنيت با مخالفت چين و به ويژه روسيه، ب

 امنيت نيز در یمارک د ال سبليه، نماينده فرانسه در شورا- روز سه شنبه جان،یريتانياي بر مقام بعالوه
  . پنج کشور خبر داده بودیمصاحبه با خبرنگاران از پيشرفت در گفتگوها

  
  المللي در خاك خود را مطرح آرد  اي بين ايران پيشنهاد ايجاد مرآز سوخت هسته
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ايش  المللي به منظور توليد سوخت براي برنامه هسته ايران پيشنهاد آرد يك مرآز بين: خبرگزاري فارس
  . در خاك اين آشور ايجاد شود

اي ظاهرا طرح  به گزارش خبرگزاري فرانسه از مسكو، سفارت ايران در روسيه امروز با انتشار بيانيه
تواند خود را به  ه را رد و اعالم آرد نمياي در خاك روسي سازي سوخت هسته مسكو براي غني

  . المللي وابسته آند توليدآنندگان سوخت بين
المللي براي توليد سوخت  بر اساس بيانيه سفارت ايران، در عين حال تهران از ايجاد يك مرآز بين

  . دآن المللي در خاك خود استقبال مي اي با شرآت ديگر آشورها در چارچوب يك آنسرسيوم بين هسته
، وزير دفاع روسيه در روز دوشنبه خواستار پاسخ بدون ابهام ايران درباره »سرگي ايوانف«پيش از اين 

  . سازي اورانيوم ايران در خاك روسيه شده بود پيشنهاد مسكو در خصوص غني
ها در ايران بايد پاسخ مثبت يا منفي بدون ابهام را به اين پيشنهاد بدهد تا همه نگراني«: وي تاآيد آرد
  » .المللي برطرف شود جامعه بين

  
 ی هسته ای هاتي فعالقي تعلی برارانی و درخواست از ایالبرادع

  ٢٠٠۶ مارس 28 -1385 فروردین 8شنبه سه 
 خواند و ی آنچه که اعتماد سازی خواست تا برارانی از اگری باردی اتمی انرژی المللني آژانس برکلیمد
 . کندقي را تعلی سازی غنی هاتيا فعال گفتگوها با اروپیري از سرگیبرا
 ی های بدون اشاره به همکاری البرادعن،ي از برلترزی رویبه نقل از خبرگزار"  مهر "ی گزارش خبرگزاربه

 . را کاهش دهدی المللني جامعه بی های نگراندی بارانی با آژانس گفت ارانیسه ساله ا
  ی هسته ایبرنامه ها:" د در جمع خبرنگاران افزود خوی  در ادامه اظهارات متناقض و دوپهلویالبرادع

 ی ها مدتی رفع نگرانی برارانی نباشد و مهم است تا ازي صلح آمی ابعادی ممکن است کامًال دارارانیا
 ".  شروع کرده است متوقف کندی سال جالی خود را که  اوای سازی غنی هاتيفعال
ما در :  امور خارجه آلمان گفتریوز" ری مانیالتر اشتافرانک و" کل آژانس که پس از  نشست خود با ریمد

 . استزي اهداف صلح آمی صرفًا برارانی ای برنامه هامي که بگوئميستي نیموضع
 هياني بجهي که نتمیدواري درآورد و امقي خود را به حال تعلی برنامه هارانی تا اميلیما:  آژانس افزودرکلیمد
 . گفتگوها شودزي میبازگشت تمام طرف ها به پا سازمان ملل سبب تي امنی شوراسيرئ

 هياني درباره بتي امنی در شورای اذعان کرد که اختالفاتنبارهی درازي امور خارجه آلمان نری  وزری مانیاشتا
 . وجود دارد یشنهاديپ

 . کندی در اندازه کوچک هم خودداری سازی خواستند تا از غنرانی از اني همچنی و البرادعری مانیاشتا
 س،ي خارجه انگلی ضمن اشاره به نشست روز پنجشنبه وزراورکیوي ها در نپلماتی دگری دی سواز

 هياني گشودن بن بست در رابطه با بی برایري آن را مسني و آلمان در برله،ي روسن،ي چکا،یفرانسه ، آمر
 . عنوان کردندتي امنیشورا

 اجماع جادی نشست انیگفتند که هدف ا از آنها برده نشده است ی که نامیسي ارشد انگلمقامات
 و اتخاذ نیری با سای همراهی براهي روسبي آن ترغی است و هدف اصلرانی اهيدرباره  اتخاذ اقدام عل

 . استرانی مشترک درباره ایاستراتژ
 تي امنی شورای از جو پرتالطم گفتگوهازي نیسي مقام ارشد انگلکی فرانسه ی گزارش خبرگزاربه

 . خبر داده است  رانیدرباره ا
 مدت تا بلند مدت درباره انيموضوع بر مسائل م: گفتکای وزارت خارجه آمریسخنگو" شان مک کورمک"

 منع ی اصلانی  و بازگشت تهران به چارچوب و جری تی ها بر اساس ان پی به همکاررانیبازگرداندن ا
  .ت اسی هسته ای  و دست برداشتن از برنامه های هسته ای سالح هاريتکث
  

اعالم کرد که مقامات چين ) امروز( روز سه شنبه - سخنگوي وزارت امور خارجه چين -کونک گوانگ 
تالش مهمي از طرف جامعه جهاني " 5+1"معتقدند که ديدار روز پنجشنبه اين هفته وزيران امور خارجه 

  . يي ايران است براي حل مسالمت آميز مساله هسته
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به نقل از خبرگزاري ريا نووستي، سخنگوي وزارت امور ) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
  . خارجه چين تاييد کرد که چين براي شرکت در اين ديدار دعوتنامه دريافت کرده است

ران شود يي اي چين نسبت به هر ابتکاري که منجر به حل مسالمت آميز مسئله هسته: وي تاکيد کرد
  . واکنش مثبت نشان مي دهد

يي ايران در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي و از  گوانگ ابراز اطمينان آرد آه حل مساله هسته
  . طريق مذاکره هنوز هم امکان دارد

انتظار مي رود آه در اين ديدار که روز پنجشنبه در برلين برگزار خواهد شد، وزيران امور خارجه 
  . انگلستان، فرانسه، آلمان، روسيه، چين و آمريکا شرکت آنندکشورهاي 

  
 انی تبار در جری روس9 ني در برلنتي امی شورای دائمی امور خارجه اعضارانیدرآستانه نشست وز

   بازداشت شدند رانی حساس به ای فنزاتيکشف شبکه فروش تجه
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 ی امور خارجه پنج کشور عضو دائمرانی امور خارجه آلمان روز پنجشنبه وزری وزری مانی والتر اشتابدعوت
 برسر ی به توافقیابیگرچه هنوز چشم انداز دست . نندي نشی میزنی به راني در برلنتي امیشورا
 ملل متحد ابراز مان در سازايتانی برندهی نمای جونز پارريام. ستي روشن نرانی اتمام حجت به ایچگونگ

 آماده ني از نشست روز پنجشنبه در برلشي پنتي امی قطعنامه شوراسی نوشي کرد که متن پیدواريام
 ی شبکه از شرکت هاکی شهر پتسدام خبر از کشف ی دادستانی تحوالت سخنگونیهمزمان با ا. شود
 یبگفته سخنگو. داشتند را رانی حساس به ای فنزاتي داد که احتماال قصد فروش تجهی صنعتیتجار

 نی شود ایگفته م.  ها بازداشت شده اندی بازرسنی اانی تبار در جری روس9 شهر پتسدام یدادستان
 آلمان یبرابر قانون تجارت خارج.  دهندلی تحورانی به اهي روسقیشرکت ها قصد داشتند قطعات را از طر

  .  ممنوع استرانی به ازاتي تجهنیفروش ا
 در باره عراق کای متحد آمراالتی و ارانی ای چشم انداز گفتگوهاکهيدر حال):  فرداویراد( زرنگار دونیفر

 موضوع نی همچنان مهمتررانی ای در باره پرونده هسته ایزنی رسد، کشمکش و رایروشن بنظر م
  .  جهان استیاسيس
 الي امورخارجه سوسری وزکی محافظه کار هرچند با استمداري کار آمدن دولت آنگال مرکل سی روبا

 بر سر برنامه ی جهانی در کشمکش هاشي از پشي بی گذشته نقشی در ماه هانيبرلدموکرات، 
 ارجه امور خری وزری مانیقرار است روز پنجشنبه بدعوت والتر اشتا.  به عهده گرفته استرانی ایهسته ا
 ی در باره چگونگني سازمان ملل در برلنتي امی شورای امور خارجه پنج کشور عضو دائمرانیآلمان وز

  . نندي بنشیزنی به رارانی به اتي امنیدامه برخورد شوراا
 ني و چهي و فرانسه نتوانسته اند روسايتانی برکا،ی آمریعنی نتي امی عضو شورای بحال سه کشور غربتا

 ورکیويدر ن) دوشنبه (روزید.  قانع سازندتي امنی شورای از سوی متن قطعنامه اسی نوشيرا به قبول پ
آنها اعالم کردند . تند نشسیزنی به راگریکدی دو بار با تي امنی شورای عضو دائم پنج کشورندگانینما

  . رندي گی خود را از سر می گفتگوهاگری باردی مرکزیکه امروزبعد از ظهر بوقت اروپا
 عضو گری ده کشور دندگانی با نمای پنج کشور عضو دائمندگانی نماروز،ی دی فاصله دو گردهم آئدر

 برسر ی به توافقیابیهنوز چشم انداز دست .  داشتندی مذاکراتی رسمريبطور غ هم تي امنیشورا
 بتواند پنج عضو ني روز پنجشنبه در برلی گردهم آئدیشا. ستي روشن نرانی اتمام حجت به ایچگونگ
  .  کندکتری نزدگریکدي را بتي امنی شورایدائم
 پنج کشور عضو ینبه پس از گفتگوها در سازمان ملل روز دوشکای متحد آمراالتی اري بولتن سفجان
 ی به شورای اتمی انرژی المللني آژانس بمي گفت اکنون سه هفته از ارجاع تصمتي امنی شورایدائم
 در ايتانی برريف سی جونز پارريام. مي برسی اجهي به نتندهی آی در روزها مي گذرد و ما در تالشی منتيام

 ار نشست روز شي پنتي امی قطعنامه شوراسی نوشي پ کرد که متنیدواريسازمان ملل هم ابراز ام
 به ازي اما هنوز نمی داشته انهي زمنی در ای هائشرفتي گفت ما پیو.  آماده شودنيپنجشنبه در برل

  . می داریشتري بی هاشرفتيپ
 ی کند، سخنگوی می امور خارجه پنج قدرت هسته ارانی وزیرائی خود را آماده پذني برلکهي در حالاما
 داد که احتماال قصد ی صنعتی تجاری شبکه از شرکت هاکی شهر پتسدام خبر از کشف یستانداد

 ريغ عی هم درصنایعنی را داشته اند که کاربرد دوگانه دارند رانی حساس به ای فنزاتيفروش تجه
 مورد استفاده ی و هسته ای فنساتي توانند در ساخت تاسی منکهی قابل استفاده اند و هم اینظام
  .رندير گقرا

 رن،ی آلمان از جمله در باالتی شرکت در ده اکی مامور دفاتر چهل و 250 آلمان ی مقام قضائنی ابگفته
 ضبط ی بررسی از اسناد موجود را برایاري قرار دادند و بسی هسن وهامبورگ را مورد بازرسن،يبرل

  . کردند
.  ها بازداشت شده اندیبازرس نی اانی تبار در جری روس9 شهر پتسدام ی دادستانی سخنگوبگفته
 مخصوص به ی ترانسفورماتورها و کابل های اجزاژه،ی وی شرکت ها با صدور پمپ هانی رود ایگمان م
 ی خارجرتبرابر قانون تجا.  دهندلی تحورانی به اهي روسقی قطعات را از طرنی قصد داشته اند اهيروس

  . ممنوع استرانی به ازاتي تجهنیآلمان فروش ا
 در رانی همچنان بر حق ای جامعه جهانی ظاهرا بدون توجه به چالش هایرانی ای مقام هااني منی ادر

 که در ی اسالمی جمهورسي نژاد رئیمحمود احمد.  فشارندی می پای هسته ایاستفاده از فن آور
سير  از مف احمد بود، روز دوشنبه احتمال انحراری و بوهیلوي استان کهکدارازی گذشته سرگرم دیروزها

 را بهانهاي از سوي دشمنان ارزيابي و تاآيد آرد آنان از ايران داراي رانی ایصلح آميز هسته اي از سو
 نژاد ملت ايران راه پرافتخار خود را ی احمدیبگفته آقا. فناوري هسته اي نگرانند نه از سالح هسته اي

  .ي استيافته و يكپارچه خواهان دستيابي و استفاده صلح آميز از اين فناور
  

  دولت آينده  و نيروهاي موثر در آينده عراق،عراق رويدادهاي 
  
   درجنوب و مرکز عراق شد ی فدرالستمي سی خواستار اجراگری باردميحک

  ٢٠٠۶ مارس 29 -1385 فروردین 9شنبه چهار 
 ی اجرای عراق درخواست خود را برای انقالب اسالمی مجلس اعالسي رئمي حکزی عبدالعزديس
  .  درجنوب و مرکز کشورش تکرار کردیرال فدستميس
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 ی عراق طانيعي شکپارچهی ائتالف ستي لسي فرانسه ، رئی مهر به نقل از خبرگزاری گزارش خبرگزاربه
 در بغداد و جنوب عراق را مطرح کرده سمي فدارلليما درخواست تشک: به  درشهر نجف گفتیسخنان

  . است ق مناطنی حقوق مردم در اني تضمی راه برا تنهای مناطق براساس نظام فدرالنی اجادی وامیا
 و تي امنی مناطق به برقرارنی اجادی ای به اعتقاد ورای درخواست را مطرح کرده بود زنی ازي نشتري پميحک

 عراق دربرابر خطرات و حفظ تي اقدام به مصوننی انکهی کند کما ای کمک مسمی با ترورزمبارزهيثبات و ن
  . کندیکشور کمک م نی ایکپارچگیوحدت و 

 که به مناطق مختلف مهاجرت کرده اند خواست به خانه و کاشانه ی عراقی ازخانوادهاني همچنیو
  . کرددي آنها تاکتي امننيخود بازگردند و درهمان حال  بر ضرورت تام

 یانهای گروهها و جرریما با سا:  عراق هم اظهار کرد ندهی دولت آلي درمورد تشکميزحکی عبدالعزديس
 ی برای بلندی همچنانکه ما گامهامیدي به توافق رسی ملتي امنی شورالي تشکی عراق برایاسيس

   .می و قادر به حل تمام مشکالت و رفع همه موانع برداشته استهی دولت مقتدر و شاليتشک
  

در روز روشن به يك ) سه شنبه) افراد مسلح نقابدار آه عمدتا يونيفورم نظامي به تن داشتند روز
  .ها هزار دالر را به سرقت بردند ربودند و ده  عراقي را24رافي و دو فروشگاه در بغداد حمله آردند و ص
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نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، با توجه به گروگان  ، به)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

مداران شيعه آه مذاآرات تشكيل دولت  ساعت، سياست 24 ر از عراقي در ظرف آمت40گرفته شدن 
  .وگوها بازگشتند حسينيه در بغداد ترك آرده بودند، به گفت جديد را در اعتراض به حمله به يك

ترين فراآسيون شيعه در  بزرگ» اتحاد عراق متحد» جورج بوش، رييس جمهور آمريكا، از بازگشت اعضاي
  .خوشحالي آرد ، ابرازمجلس عراق به ميز مذاآرات

زده شده و در اثر شليك گلوله به سر آشته   جسد ديگر را آه همگي دستبند17پليس روز سه شنبه 
  .شده بودند آشف آرد

يي و  هاي جاده خودروهاي درحال حرآت و انفجار بمب چنين روز سه شنبه در اثر شليك گلوله از هم
  . زخمي و دست آم هفت تن آشته شدندعراقي ديگر ها گذاري شده، ده خودروهاي بمب

اعضاي شوراي تكريت را داشتند، به جاي وي  افراد مسلحي آه قصد شليك به يكي از: پليس گفت
  .پسرش را به اشتباه آشتند

ي  عراقي هنگامي آه قصد داشتند يك بمب را در خانه سه: نگاران نصيريه، گفت ي روزنامه رييس اتحاديه
  .بگذارند، در اثر انفجار بمب مذآور آشته شدند ي آارنگار عراق يك روزنامه
  .آند شود، آار مي ي آمريكا اداره مي آه با سرمايه «الهورا«ي تلويزيوني  نگار براي شبكه اين روزنامه

گذار انتحاري خود را در مقابل ايستگاه پليس  بمب دو: سرهنگ خليل عبدالرضا از پليس عراق گفت
  .ي زن انجاميد  پليس و يك عابر پياده11شدن  آه به زخمياسكندريه منفجر آردند 

ادامه يافت به طوري آه افراد مسلح در  جمعي روز سه شنبه هاي دسته ربايي ي آدم موج گسترده
ها هزار   عراقي را به گروگان گرفتند و ده24آردند و  حمالت جداگانه به يك صرافي و دو فروشگاه حمله

  .يي اتفاق افتاد  دقيقه30ي زماني  در يك فاصله  حمالتاين. دالر را سرقت آردند
اند آه به دليل  مهاجمان شبه نظامياني بوده احتماال: سرهنگ فالح المحمداوي از پليس عراق، گفت

  .اند زده هايشان دست به اين اقدام تمام شدن پول
  .قي در بغداد اتفاق افتادآارآنان يك شرآت تجاري عرا  تن از16اين حمالت يك روز پس از ربوده شدن 

  
  ائتالف يكپارچه عراق سفير آمريكا را عامل اصلي فجايع و توطئه ها در اين آشور معرفي آرد 

  ٢٠٠۶ مارس 28 -1385 فروردین 8شنبه سه 
اي آم سابقه و شديد اللحن ، نظاميان آمريكا و سفير  ائتالف يكپارچه عراق در بيانيه: خبرگزاري فارس
غداد را مسؤول جنايت حسينيه المصطفي در محله اور شهرك الشعب درشمال بغداد اين آشور در ب
  . معرفي آرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس در خوزستان به نقل از تلويزيون العراقيه ، اين بيانيه را جواد المالكاي 
 در اين بيانيه آمده .العاده آميته سياسي اين گروه قرائت آرد  عضو ائتالف يكپارچه پس از نشست فوق

نيروهاي آمريكايي و يك نيروي ويژه عراقي آه تحت امر مستقيم نيروهاي امريكايي عمل مي :است 
ائتالف . آنند مسبب اصلي آشته شدن ده ها نفر ازنمازگزاران درمسجد حسينيه المصطفي هستند 

  . مورد ادعاي امريكا مي دانديكپارچه عراق اين جنايت را توجيه ناپذير دانست و آن را خالف دمكراسي 
همچنين ائتالف از اظهارات مداخله جويانه زلماي خليل زاد سفير آمريكا درعراق : اين بيانيه مي افزايد

انتقاد آرده و اعالم مي آند اين اظهارات و رفتارهاي نيروهاي آمريكايي باهدف زمينه سازي براي جنگ 
 تحقيق سريع و آامل درباره پشت پرده و عوامل دخيل ائتالف خواستار. گيرد داخلي درعراق شكل مي

اي را آه تحت  در اين حادثه توسط دولت عراق مي باشد و از دولت عراق مي خواهد آه نيروهاي ويژه
ها دفاع و آشور عراق هستند  امر مستقيم نيروهاي امريكايي عمل آرده و خارج از سيطره وزارتخانه

  . شناسايي آند
ائتالف معتقد است اين نيروهاي ويژه با هدف وقوع جنگ داخلي در عراق : نيه آمده استدر ادامه اين بيا

  . با حمايت نيروهاي امريكايي اقدام به جرايم سازمان يافته در عراق مي آنند
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گروه اآثريت در پارلمان جديد عراق با حمله شديد به دخالت هاي زلماي خليل زاد در روند سياسي 
فير را از مقاصد خطرناك دولت امريكا بر ضد تجربه سياسي عراق و دموآراسي در عراق اين اقدامات س

اين آشور دانسته و جرايم شنيع قبلي از جمله حادثه انفجار حرمين عسگريين در سامرا و آشتارهاي 
  . انگيز امريكا بر ضد عراق عنوان آرده است هاي فتنه مختلف در سطح عراق را توطئه

ايان بيانيه خود از دولت عراق خواسته است هر چه سريع تري مسوليت هاي امنيتي ائتالفيكپارچه در پ
را از نيروهاي خارجي بويژه امريكا گرفته و از مردم عراق نيز دعوت آرده با هوشياري در برابر اين 

  . ها تحريك نشوند و مانع از بروز جنگ داخلي در اين سرزمين اسالمي شوند توطئه
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