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 حقوقدان -اميرفيض - داستان پايان پوچ اشغال نظامی عراق      ٢برگ   ٢۶/ ١٢/ ٢٠١١ 

مريکائی ازعراق آ وضعيت مردم عراق به مراتب بدترازقبل از اشغال عراق است وتا تمام سربازان< :ھولمز>  گفت<
   .خارج نشده اند اشغال عراق ادامه دارد

مريکائی درقلب آسربازوافسر ١۵٠٠٠وجمھوری اسالمی مردم جھان رانادان فرض ميکنند که با حضورمريکا وعراق آ
 .رمينازندعراق به تخليه عراق ازقوای اشغالگ

 در دربغداد، مريکاآقای مايکل مکالالن سخنگوی سفارت آ. يکی از شروط پايگاه ھای نظامی موافقت دولت ميزبان است
نفراست که  موافقت دولت عراق  ١۵٠٠٠مريکا دربغداد درحال حاضرآان سفارت گفت تعداد کارکن ٢٠١١ دھم دسامبر

  .ورده ايمآرابدست 

باموافقت  مريکا تبديل پايگاه نظامی به پايگاه نظامی ديپلماتيکی استآمقصود از استناد به اظھارات سخنگوی سفارت  
وکسب  اصل دروظايف پايگاه ھای نظامی مالحظاتکه ھزاران مرتبه خطرناک تراز پايگاه نظامی است زيرا  ،دولت عراق

   .مداخله گرانه است نظامی ست ولی اصل درحضورنظاميان درسفارت فعاليت ھای سياسینظامی ا اطالعات 

وجود چنين سفارتی درکشورشان مخالفند ولی عليرغم اين  با ،ناگفته نماند که احزاب وشخصيت ھای عراق باتفاق
   .موافقت کرده استدرچنين وضعی مريکا آسفارت کيل باتشدولت عراق   ھامخالفت

کليه  ٢٠١١مريکا توافق نامه ای راامضا ومجلس عراق تصويب کرد که تاپايان سال آعراق و ٢٠٠٩درحاليکه درسال 
 افسر سرباز و ١۵٠٠٠مالکی نميتوانسته باحضورالنوری  ،مريکائی از عراق بايد خارج شوندآسربازان وافسران 

   .ھرعنوان  که باشد موافقت نمايدمريکائی تحت آ

مريکا آھزارکارمند سفارت  ١۵باقی ماندن دسامبرگفت < ١٢سالمی عراق به رھبری سيد عمارحکيم  درا مجلس اعالی
ھاوشيوه ھای ديگری برای ادامه باقی ماندن  مريکائی ھا راهآ، توجيھی برای باقی ماندن تعداد بيشتری است ودرعراق

  درعراق يافته اند>

   >مريکا درعراق نصف پنتاگون استآسفارت < :عراق گفت عاليه تصنيف سخنگوی فراکسيون  البيضاء

  >اشغالگران از عراق خارج نشده اند< :دبيرکل شورای علمای عراق گفت ،الناصری

راق باقی نان به شکل ديگری درعآاشغالگران از عراق خارج نشده اند بلکه روزنامه دارالخليح  چاپ امارات نوشت <
   >خواھند ماند

مان که انياجنگ مابادشمنآمريکا درکشورمان تمام شده باشد اما آشايد جنگ < :يک نويسنده معروف عراقی نوشت
نھا تنھا امری صوری است که درراستای رقابت انتخاباتی موجود آبسيارھستند ھم تمام شده است يااينکه عقب نشينی 

   >.ده شده استبين جمھوريخواھان ودمکرات ھاترتيب دا

  :نكته اينجاست

بودند وحقوق بين الملل بعنوان يک نيروی اشغالگربه  سياسی مريکائی وھمراھانشان فاقد مصونيتآتاکنون سربازان 
مريکائی درپايگاھی بنام سفارت ھم واجد مصونيت ھستند وھم سفارتخانه آنظامی  ١۵٠٠٠نھا نگاه ميکرد ولی باتمرکز آ
مريکا ميدھد که آمريکا درعراق اين حق رابه آباشد يعنی حمله عراقيھا به سفارت نھا بمنزله خاک کشورشان ميآ

وھمين بھانه جای پائی است که  مفلوک گردد وخواستاراھرم ھای اجرائی عليه عراق موضوع رابه شورای امنيت احاله 
مريکا دست نخورده آنظامی  تمام پايگاه ھای مريکا راپس از انتخابات رياست جمھوری به عراق باز گرداندآميتواند 

نان وقفه ای درکارنيست وايجاد ناارامی ھا وسقوط دولت فعلی عراق که پس از موافقت آباقی مانده است وبرای بازگشت 
مريکا واسرائيل آنفری حتمی است وايجاد دولت ايادی تسلط سياسی ونظامی واقتصادی  ١۵٠٠٠با تشکيل سفارت 
مريکا نيروھای نظامی اش راازعراق به کويت وبحرين برده است مرخص نکرده آ .سان خواھد ساختآرابرعراق سھل و
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 رسمی جمھوری اس
 جايزه برای شخص

  ت.
٠وسی برای وعده

ستگمريکائی راد
٢١ارجه عراق

تباطی بين لوث
 پاسخ اين است

مه واعدام صدام

قابل( ق انداختند

ی واحمد چلپی ھ
مآ رابرای حمله

نھا خواھان قآ
ق مسئول خسار
ت وارده به ايران

يراچلپی ھای ا

مريکا دستوآبه

ھدف از حمالت

مريکا درانجام م

وويران شد اشک

  
بامداد به ١۵:۴ ٢٠

آمريکا را بکلی رد
. خبرگزاری نيمه ر
کرد ده ميليون دالر
ھد تعيين کرده است
ی ايرانيان به جاسو

مآ دھھا سرباز
عالم وزارت خا

شود که چه ارت
شناخته شده اند

 خواستارمحاکم

رابرعھده عراق

 

  ه 

لپی ھای عراقی
ه نگری زمينه ر

از باب مثال ،ند
يکا مانند عراق
ه ای ازخسارات

احمد چ  اينکه

 دليل است که ب

و قاطعانه باشد

مرآھم اگر ونند 

ن ھم تجزيه و

                  
٠١١دسامبر  ٢۵ه 

ی اسالمی) اتھام آ
وری اسالمی است.
شنبه گذشته اعالم کر

بدھ مشھور است ل
م نوعی کشيدن پای

  ۴برگ   ٢۶/ ١٢

ائتالف ھوائی 
اع -ين مونيتور)

 است پرسش ش
الزم وملزوم ش 

ران عراق جدا

غاز جنگ رآيت

 ه براي نتيجه 

كيلي درمقايسه

سه تيم احمد چل
يندهآحساب وور

عراقی ھاراندارند
مريکآند که ھست

ه و اعدام خامنه

 ديگرخداوکيلی

بھمين  .راجرا

، منصفانه  وقه

ه فراموش نکن

ی لت وپاروايرا

   .ل> است

                  
تھران يکشنبه - ترز
ايران (جمھور» ز

شته است در جمھو
متحده آمريکا سه ش
لخليلدين عبدالعزيز

شد، اينھمنوشته 

 ٢/ ٢٠١١

نيروی
کريستي

ممکن
٢٠٠۵

زمامدار

مسئولي

مقايسه

خدا وك

درمقايس
تفکر با

ھای ع
ايران ھ
محاکمه

نمونه

رامامور

ظريفانه

مخمصه

بسياری

دستمال

 

        
رويت - ٣
رويترز«

دست داش
ماياالت 
عزال بنام




