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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(ن و دولتهای بزرگرژیم ایرا

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  
  
  
  
  

  رويدادهاي مهم بين المللي و منطقه اي
  
  
  
  
  
  
  
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

ایی وزارت امور خارجه اعالم کرد که در سفر معاون وزیر امور خارجه عراق به تهران در معاون عربی آفریق
  . الجزایر ميان دوکشور انجام خواهد شد 1975آینده نزدیک مذاکراتی درباره قرارداد 

  )2007  نوامبر6 (١٣٨۶  آبان15ه سه شنب
ق و موضوعات مطرح در آن و نتایج به منظور بحث و بررسی در مورد اهداف اجالس استانبول در مورد عرا

این اجالس محمد رضا باقری معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه با حضور در برنامه کنکاش شبکه 
  .جهانی جام جم به سئواالت مختلف در این زمينه پاسخ گفت

وی اجالس استانبول را ادامه سه اجالس گذشته دانست که هيچ تمایزی به نشست های قبلی 
  .اشته استند

به لحاظ امنيتی، سياسی و اجتماعی اوضاع عراق به گونه ای است که همچنان مورد : باقری افزود
توجه و دقت همسایگان این کشور از جمله جمهوری اسالمی ایران است چرا که هم منافع ملی و هم 

جالس با اجالسيه یکی از وجوه تشابه این ا. امنيت و ثبات منطقه منوط به صلح و ثبات در عراق است
آنچه در این اجالس قابل توجه به نظر می . های قبلی حضور نمایندگان کشورهای صنعتی جهان بود
البته سایر کشورها هم سعی می کردند . رسيد فعاليت هيئت های ایرانی، عراقی و آمریکایی بود

 این اجالس فعاليت مسائل خود را همراه با این سه هيئت مطرح کنند به عنوان مثال سوریه هم در
  .خوبی داشت

در این نشست دو جلسه برگزار شد که جلسه اول جلسه : وی در مورد شکل برگزاری اجالس گفت
 ماده مطرح شد که نوعا نکات کلی 21کارشناسی بود که مدیریت آن با اینجانب بود که یک بيانيه ای در 

جلسه دوم جلسه وزیران . مطرح شدو اجماعی از مسائل عراق و ضرورت همکاری کشورهای همسایه 
البته در این اجالس نخست وزیر عراق، . بود روسای هيئت ها همراه خارجه بود که با سخنرانی وزیران و

  .نخست وزیر ترکيه و دبير کل سازمان ملل هم شرکت داشتند
جالس و اینکه معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوالی در مورد آثار حضور کشورهای صنعتی در این ا

ما مخالفتی با حضور آنها دراین گونه : آیا حضور آنها ضامن اجرایی شدن تصميمات خواهد بود، گفت
اجالسيه ها نداریم اما به نظر می رسد در اجالس همسایگان عراق اگر به طور واقعی تنها کشورهای 

باورم این نيست که ضمن اینکه من . همسایه حضور داشته باشند، نتایج بهتری حاصل خواهد شد
حضور کشورهای صنعتی می تواند به صدور قطعنامه ها و اتخاذ تصميمات جدی تر و اثر گذارتری منجر 

  .شود
بر چگونگی " پ ک ک"وی در مورد تاثير حوادث و رخدادهای اخير ترکيه به ویژه مبارزه دولت این کشور با 

که آثار حضور نظامی عراق و تحرکات و البته پيش بينی می شد : برگزاری اجالس استانبول گفت
بر این اجالس سایه افکند به همين دليل جمهوری اسالمی ایران " پ ک ک"حمالت تروریستی گروهک 

سفر . سعی زیادی داشت تا به هر شکل به کم کردن آثار این حوادث بر اجالس استانبول کمک کند
بين مسئولين عراقی و ترکيه ای به وجود آمد، آقای متکی به ترکيه، عراق و سوریه و ارتباط خوبی که 

موجب ایجاد جوی دوستانه و صميمانه ميان دو کشور شد و تعهدی دو جانبه را برای احترام به تماميت 
از یک سو عراقی ها متعهد شدند به تروریستها اجازه ندهند از خاک عراق . ارضی یکدیگر به وجود آورد

 مسالمت  ض نکنند و از سوی دیگر ترکها نيز متعهد شده اند مشیبه ترکيه و یا هر کشور دیگری تعر
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در واقع این توافق ثمره و نتيجه . آميز و برادرانه ای در حدود مرزهای خودشان با عراقی ها داشته باشند
  .تالش جمهوری اسالمی ایران بود

ان به منظور حل و فصل باقری در ادامه ضمن تایيد اینکه هم عراق و هم ترکيه خواهان ميانجيگری تهر 
اختالفات و مناقشات شده بودند، سفر آقای باباجان وزیر خارجه ترکيه به ایران و سفر آقای دکتر متکی 

  .به ترکيه که بعد از آن صورت گرفت را نشانه ای از تمایل ایران به ایفای این نقش دانست
: ان به اجالس ارائه کرده بود، گفتکه آقای متکی از سوی ایر معاون وزیر امور خارجه در مورد طرحی

 اجرا است به  طرحی که جمهوری اسالمی ایران ارائه داد، طرحی بسيار مفصل، قابل توجه و قابل
طوری که توجه تمامی هيئت ها را به خود جلب کرد و آنها تقاضای اکيد داشتند که این طرح را مطالعه 

اولين بند آن این باشد که . ت و بندهای مختلفی داردطرح ایران تقریبا طرح مفصلی اس: وی افزود. کنند
دولت عراق یک جدول زمان بندی شده را آماده کند و بر اساس این جدول نيروهای اشغالگر از عراق 

سازمان ملل هم از این جدول بندی حمایت کند چون تاریخ خروج را باید سازمان ملل متحد . خارج بشوند
  .اعالم کند

بند دوم راجع به سپردن اوضاع امنيتی عراق به دست نيروهای امنيتی، پليس و : باقری تصریح کرد 
ارتش این کشور و نيز اعالم عفو عمومی بود، به عنوان مثال گروه های مسلحی که در عراق با 

برخی در نيروهای امنيتی و برخی دیگر در دولت . تروریستها ارتباط نداشته اند بيایند و خلع سالح شوند
بحث دیگر، این بود که به تدریج کشورهای همسایه سفارتخانه های خود را در . ر گرفته شوندبه کا

زیرا حضور و فعاليت سفارتخانه ها با . عراق بازگشایی نمایند تا بتواند از یک آرامشی برخوردار شود
آمریکا بحث دیگر این بود که شرکتهای امنيتی . خودش حيات سياسی جدیدی به عراق باز می گرداند

. از عراق خارج شوند و حتی عملکرد آنها توسط نهادها و محاکم بين المللی بررسی و رسيدگی شود
موضوع دیگر در مورد اوضاع اقتصادی عراق و کمک کشورها به بهبود شرایط اقتصادی این کشور ثروتمند 

  .ز قدرتمند شودچون عراق کشور فقير نيست و تنها باید بر زخم های آن مرهم گذاشت تا با. است
وی ادامه داد ما یک ميليارد دالر اعتبار برای عراق در نظر گرقته ایم تا شرکتهای ایرانی اعم از دولتی و 
. غير دولتی بتوانند از این رقم برای صادرات، سرمایه گذاری و اجرای طرح های صنعتی استفاده کنند

عم از کرد، سنی و شيعه در حاکميت این همچنين در طرح ایران بر ضرورت همکاری همه مردم عراق ا
خوب اینها طرح هایی است که دنيا آنها را می پسندد و در واقع خواسته های . کشور تاکيد شده است

ضمن اینکه معتقدیم اصوال هر اقدامی که در عراق صورت می گيرد باید . مردم عراق را شامل می شود
  .در چارچوب قانون اساسی این کشور باشد

 طرح   با اشاره به مخالفت برخی کشورهای منطقه از جمله برخی کشورهای عرب با بعضی مفاد باقری
االن وارد سال پنجم اشغال عراق : ایران از جمله بند ابتدایی آن یعنی خروج نيروهای اشغالگر گفت

یکایی آمر. شده ایم، تروریستها ادعا می کنند چون عراق اشغال شده است باید با اشغالگران بجنگيم
این پارادوکس و دور باطل طبعا . ها هم می گویند باید در عراق باقی بمانيم تا با تروریستها مبارزه کنيم

باید پایان یابد و چاره آن چيزی جز ارائه یک جدول زمانبندی شده برای خروج نيروهای اشغالگر نيست به 
پليس و ارتش عراق به خود عراقی ها داده طوری که به تدریج اختيارات و قدرت اداره امور کشور و اداره 

ما معتقدیم دولت آقای نوری المالکی باید از قدرت و توان تمامی طوایف، فرقه ها و گروه های . شود
  .سياسی از جمله اهل تشيع، اهل سنت، کردها و عشایر در این جهت استفاده کند

: حادیه عرب در مورد مسائل عراق افزودوی با اشاره به موضع نسبتا مثبت آقای عمرو موسی دبير کل ات
چنانچه پيشنهاد ایران برای حضور در نشست های این اتحادیه به عنوان عضو ناظر قبول شود ما می 
توانيم هماهنگی های بيشتری با کشورهای عربی در مورد دیدگاه ها و نقطه نظرات خودمان با آنها 

بار در اجالس سران عرب در ریاض به عنوان ميهمان البته وزیر امور خارجه ایران یک . داشته باشيم
  .شرکت و سخنرانی کرد

باقری نتایج اجالس استانبول را در مقایسه با نشست های قبلی آشتی جویانه تر خواند و با اشاره به 
کشورهای همسایه عراق کم کم به این : نگرانی و خستگی کشورهای همسایه از بحران عراق گفت

اینکه . که چاره ای جز وحدت در عراق و حمایت از دولت قانونی این کشور نيستنتيجه رسيده اند 
برخی کشورها اخيرا موافقت خود را با گشایش سفارتخانه در عراق اعالم کرده اند می تواند تا حدی 

  .ناشی از همين مسئله باشد
نی اجالس استانبول تاکيدی بر  آفریقایی وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه در بيانيه پایا-معاون عربی 

واقعيت این است که آمریکایی ها عالقه ای ندارند که در : خروج نيروهای آمریکایی از عراق نشد، گفت
این گونه اجالس ها این مسئله مطرح شود اما ما تالش خواهيم کرد که تا روزی در بيانيه های پایانی 

  . نيروهای اشغالگر از این کشور باشداجالس همسایگان عراق بند اول آن تاکيد بر خروج
  

هایی چون بلک واتر و امثال آن در عراق  باقری در مورد برخی اقدامات آمریکا از جمله فعاليت شرکت
استفاده از مزدورها در کشورها . های قبلی مغایرت دارد اینگونه اقدامات آمریکا با مصوبات نشست: گفت

های بين المللی فعاليت   دارد و بر اساس کنوانسيونحتی کشورهای تحت اشغال قواعد خودش را
های امنيتی نظير شرکت آمریکایی بلک واتر و مزدورانی که به اسم حفظ امنيت عراق وارد این  شرکت

و همه کشورهای . کشور شده اند و کاری جز کشتن انسانها ندارند غير قانونی و محکوم است
های امنيتی که اهانت و کشتار مردم   اینگونه شرکتهمسایه باشد به این مساله تاکيد کنند که

  . اند باید هر چه سریعتر از این کشور خارج شوند دفاع عراق را در دستور کار خود قرار داده بی
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ها مایلند بحران عراق را بين المللی کنند تا از این  آمریکایی: معاون وزیر امور خارجه در ادامه تاکيد کرد
کنند اگر بتوانند اجماع بين  ها گمان می آمریکایی. در عراق مشروعيت پيدا کنندطریق برای حضور خود 

این در حالی است . المللی راجع به تحوالت عراق به دست آورند حضورشان در عراق اعبتار خواهد یافت
که ما معتقدیم باید حفظ امنيت و ثبات عراق و منطقه به دست خود مردم عراق و کشورهای منطقه 

  . بگيرد و حضور نظاميان آمریکایی در عراق به هيچ وجه به نفع مردم این کشور نيستصورت 
 بين المللی کردن بحران عراق به نوعی نشانگر عملکرد غلط کاخ تالش آمریکا برای: باقری تصریح کرد

های گذشته از دیکتاتوری  دولت آمریکا در سال. سفيد در عراق و منطقه طی پنج سال گذشته است
اش مشکالت  عراق حمایت همه جانبه کرد تا نه تنها برای مردم عراق بلکه برای کشورهای همسایه

توان نتيجه گرفت هدف آمریکا از حمایت این دیکتاتور و پس از آن حمله   میدر واقع. فراوانی بوجود آورد
ها در  ببينيد آمریکایی. هایش در منطقه و عراق بوده است به عراق، غارت نفت و گسترش پایگاه

آنها در مقطعی از طالبان حمایت کردند و در مقطعی دیگر به بهانه مبارزه با . افغانستان چه کار کردند
در عراق هم شيعيان و اهل سنت معتقدند آمریکا دموکراسی و .  خاک افغانستان را اشغال کردندطالبان

ها  ما اطالع داریم که آمریکایی. رود کند و به سراغ حمایت از گروه های تندرو می رای مردم را محکوم می
ای تندرو را   عدهها همانگونه که در افغانستان آمریکایی. دهند های تندرو را آموزش می برخی گروه

آمریکا باید از این تجربيات درس . آموزش دادند و بعد از مدتی بالی جان آنها در افغانستان و عراق شدند
  . بگيرد

ها را در رفتار آنها  ها اعتماد زیادی نداریم و برخی تندروی اگر چه به نيت آمریکایی: باقری درادامه گفت
. نست که رویکرد آنها نسبت به گذشته آرام شده استمشاهده می کنيم ولی تحليل شخصی من ای

گردد چرا که آنچه امروز در   ریاست جمهوری نيز باز می2008این تا حد زیادی به مساله انتخابات سال 
های انتخاباتی  گذرد و شاهد هستيم حتما در فعاليت عراق و خاورميانه و به معنای فلسطين و لبنان می

  . گيرد د توجه قرار میکاندیداهای آمریکایی مور
ادامه این مذاکرات بستگی : معاون وزیر امور خارجه در مورد اجالس سه جانبه ایران، آمریکا و عراق گفت

اند که مایلند  هایی در این زمينه داده ها عالمت اخيرا آمریکایی. ها دارد ها و عراقی به درخواست آمریکایی
ردیم به اینکه اگر درخواستی دارند حتما از طریق سفارت ما هم منوط ک. با ما مذاکره داشته باشند

ها مایلند با شما مذاکره کنند ما  ها هم رسما اعالم کردند که آمریکایی سویيس به ما اعالم کنند عراقی
  . هم مخالفتی نداریم

شورهای های دو یا چند جانبه ميان عراق و ک باقری در پایان با تاکيد بر ضرورت عملياتی شدن توافقنامه
های مرزی این  البته ما در اجالس.  به تدریج عملياتی شود1975الزم است قرارداد : همسایه گفت

معاون وزیر امور خارجه عراق هم قرار است به زودی به تهران سفر کند و طی . ایم موضوع را مطرح کرده
  . خواهيم داشت1975آن مذاکراتی درباره قرارداد 

  
 جسد دریک گور دسته 22ک نيروهای عراقی و نيروهای چندمليتی ، کشف انجام عمليات نظامی مشتر

 نيروهای پليس از مهمترین تحوالت امنيتی امروز عراق می 8جمعی در منطقه الثرثار و کشته شدن 
  .باشد

  )2007  نوامبر6 (١٣٨۶  آبان15ه سه شنب
رئيس شورای استان " یشيخ حسين الخالد"به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، 

عمليات نظامی گسترده ای به زودی با مشارکت نيروهای چند مليتی مستقر : دیوانيه امروزاعالم کرد 
  .درعراق دراستان دیوانيه آغازمی شود

به گفته این مسئول عراقی این عمليات با هدف بازگرداندن امنيت به این منطقه و همچنين بازپس 
  . که تحت کنترل افراد مسلح است، انجام می شود درصد از اراضی آن50گيری 

: مسئول عمليات پليس عراق اعالم کرد" عبدالکریم خلف الجبوری"خبری دیگرازعراق اینکه سرهنگ 
یکی ازاعضای شورای استانداری نينوا در موصل " عارف یوسف قنبر"افراد مسلح ناشناس به خودروی 

  .ک تن از همراهانش زخمی شدحمله کردند که درپی این حمله وی کشته و ی
به گفته این منبع این حمله درمنطقه المثنی در مرکز موصل در زمانی که این عضو شورای استانداری 

  .نينوا عازم محل کار خود بود به وقوع پيوست
ارتش عراق درخالل عملياتی نظامی که درمنطقه : ازسوی دیگرارتش آمریکا امروز دربيانيه ای اعالم کرد

  . جسد درآن مدفون شده بود، کشف کرد22انجام داد، یک گوردسته جمعی را که  ار در شمال الثرث
 نفر از افراد مظنون را دستگير کنند و 30نيروهای عراقی توانستند : درادامه این بيانيه آمده است

  .همچنين دو خودروی بمبگذاری شده را به همراه مقدار زیادی اسلحه پيدا کنند
درپی حمله افراد مسلح به یک خودروی : امنيتی عراق امروز سه شنبه اعالم کردندهمچنين منابع 

  .نيروهای پليس عراق درغرب شهر موصل شش تن از این نيروهای پليس کشته شدند
درحمله ای دیگر که درنزدیکی شهرالعماره به وقوع پيوست، افراد مسلح که سوار بر موتورسيکلت 

  .دازی کردند که منجر به قتل وی شدبودند، به سوی یک پليس تيران
  .دربعقوبه هم درپی وقوع حمله مسلحانه ای یک نيروی پليس کشته شد

همچنين دراین شهر افراد مسلح ناشناس در دوحمله جداگانه که در شمال و شرق بعقوبه به وقوع 
  . تن را زخمی کردند5پيوست، 

  .شدند تن زخمی 5درکرکوک و بغداد هم درپی وقوع انفجارهایی 
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 هيماني و سللي در اربرانی ایهایافتتاح کنسولگر
  )2007  نوامبر6 (١٣٨۶  آبان15ه سه شنب

 در کردستان هيماني و سللي اربی در شهرهای دو کنسولگری مراسمی طرانی ادولت:بی بی سی
 .عراق افتتاح کرد

 در رانی اريه با سف حکومت خودگردان کردستان عراق همراسي که رئلي در شهر اربرانی ایکنسولگر
 یندگی تحت عنوان دفتر نماشتري است که پی همان محلافت،یعراق در مراسم افتتاح آن حضور 

 . قرار گرفتییکای آمراني هدف حمله نظامشي شهر فعال بود و حدود ده ماه پنی در ای اسالمیجمهور
اشت آنان با وجود اعتراض  دفتر بازداشت شدند که بازدنی ایرانی حمله پنج تن از کارکنان انی ایط

 . و عراق همچنان ادامه داردرانی ایدولتها
 در عراق فعال بوده اند، ی شورشی به گروههایحاتي پنج نفر را متهم کرده که در کمک تسلنی اکایآمر
 . دانسته استکيپلماتی افراد را نقض مقررات دنی اتهام، بازداشت انی با رد ارانیا

 به ی دفتر به عنوان کنسولگرنی اعالم کرده بود که الي در اربرانی ایندگیر نما هنگام حمله به دفتکایآمر
 دفتر نکهی بودن بازداشت شدگان و اپلماتی در آن زمان، دزي شناخته نشده بود و دولت عراق نتيرسم
 . نکرددیي است تأخته شنای متي به رسمی را به عنوان کنسولگرلي در اربی اسالمی جمهوریندگینما

 به لي کشورش در اربی مراسم افتتاح کنسولگری در عراق طرانی اري سف،ی قمیکاظم حسن
 خواهد فای در اقتصاد کردستان عراق ایشتري نقش بی دو کنسولگرنی اقی از طررانیخبرنگاران گفت که ا

 .کرد
 است و  دالرارديلي بالغ بر دو مانهي و عراق سالرانی ای حجم مبادالت تجار،ی قمی کاظمی گفته آقابه
 کنند که اغلب ی به عراق سفر میرانی اونيلي ممي و نرانی به ای عراقونيلي مکی حدود انهيسال

 . دهندی ملي تشکعهيمسافران از هر دو کشور را زائران ش
 در ی دفاتر کنسولشی به گشارانی عراق خواست که همچون اهی همسای کشورهاگری از دني همچنیو

 .عراق بپردازند
 ی با هماهنگهيماني و سللي در اربرانی ایهای کرد که کنسولگردي حال تأکني در عیم قی کاظمیآقا

 دو نی اتي دولتها مسئول امننی عراق و دولت خودمختار کرد شمال عراق افتتاح شده و ایدولت مرکز
 . اندیکنسولگر

 نی مهم ا شهرني که دومزي نهيماني مقر حکومت خودمختار کردستان عراق است و شهر سللي اربشهر
 ی حزب مهم کرد عراقني کردستان عراق، دومیهني مهی حزب اتحادی رود، مقر سنتیقلمرو به شمار م

 .است
 . داردی کنسولگرزي عالوه بر سفارتخانه در بغداد، در کربال نرانیا

 شود ی در شهر کرمانشاه است و گفته می کنسولگری هم عالوه بر سفارتخانه در تهران، داراعراق
  . داردهي در شهر ارومی کنسولگرسي تأسی برایراق برنامه ادولت ع

  
  

  نه تن از ایرانيان بازداشتی در عراق آزاد می شوند
  )2007  نوامبر6 (١٣٨۶  آبان15ه سه شنب

ارتش آمریکا اعالم کرد که نه شهروند ایرانی را که در عراق در بازداشت خود دارد طی :بی بی سی
و تن از بازداشت شدگان جزو پنج مسئول دفتر نمایندگی ایران در شهر روزهای آینده آزاد می کند، د

  .اربيل در کردستان عراقند که حدود ده ماه پيش به دست نظاميان آمریکایی دستگير شدند
همزمان با اعالم خبر آزادی این افراد، سفير ایران در عراق، دفتر نمایندگی کشورش در اربيل را طی 

  .  فعاليت این دفتر این بار رسمًا تحت عنوان کنسولگری آغاز شدمراسمی بازگشایی کرد و
دریابان آدميرال گریگوری اسميت، سخنگوی ارتش آمریکا در عراق اعالم کرده که نه ایرانی بازداشتی به 

این دليل آزاد می شوند که ارتش آمریکا به این نتيجه رسيده است که این افراد دیگر اهميتی ندارند و 
  . ی امنيت عراق ایجاد نمی کنندخطری برا

این افراد طی ماههای گذشته در نقاط مختلف عراق به بازداشت نظاميان آمریکایی درآمده اند و با اینکه 
همگی تحت عنوان دیپلمات یا مسئوالن دولتی جمهوری اسالمی در عراق به سر می بردند، آمریکا 

 متهمشان کرده که در کمک تسليحاتی و آنان را افسران نيروی قدس سپاه پاسداران معرفی و
  .آموزشی به شورشيان عراقی به منظور ایجاد نا امنی و بی ثباتی در عراق نقش داشته اند

ایران این اتهامات را بشدت رد کرده و دولت عراق نيز همواره به بازداشت این افراد معترض و خواهان 
  .آزادی آنان بوده است

داشت شدند، سخنگوی ارتش آمریکا از هویت هفت ایرانی دیگری که قرار جز دو نفری که در اربيل باز
  .است آزاد شوند سخنی به ميان نياورده است

خبر آزادی این افراد سه روز پس از آن اعالم شد که وزیر امورخارجه ایران در همایشی درباره ثبات و 
یس، وزیرخارجه آمریکا نيز از امنيت در عراق در شهر استانبول ترکيه شرکت جست که کاندوليزا را

  .شرکت کنندگان آن بود

www.iran-archive.com 



در این همایش، وزیران خارجه عراق و همسایگان این کشور به اتفاق همتایان خود از پنج عضو دائم 
شورای امنيت سازمان ملل متحد، کانادا، آلمان، ژاپن، نخست وزیر عراق و دبيرکل سازمان ملل متحد 

  .نيز حضور داشتند
تهای مشابه قبلی، خبری از اینکه طی این اجالس ميان وزیران امورخارجه ایران و آمریکا بر خالف نشس

  .جمالتی رد و بدل شده باشد گزارش نشد
وزیر امورخارجه ایران در این همایش بازداشت مسئوالن دولتی جمهوری اسالمی در عراق را محکوم 

رداندن ثبات و امنيت در عراق پيشنهاد کرد کرد و خواهان آزادی آنان شد، وی همچنين طرحی برای بازگ
که در آن تعيين برنامه ای زمانبندی شده برای خروج ارتشهای آمریکا و متحدانش درنظر گرفته شده 

  .است
  .این طرح با مخالفت دولت عراق مواجه شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
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