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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢١ فبروری ١٨

  
 لاربي ی بهراکت ۀردپای توطئه در حمل

ھای  عراق برای اخراج نيرو، پس از درخواست نمايندگان مجلس امريکای به پايگاه راکت ۀبه اعتقاد کارشناسان حمل

  .ال برانگيز استؤخارجی از اين کشور، مشکوک و س

 عراق خواستار برقراری آرامش ھستند، زمان، ۀھای مؤثر در عرص تلويزيون العالم، در حالی که طرفبه گزارش 

ايندگان پارلمان  کردستان عراق شک برانگيز شده است و نمۀ در منطقئیامريکای به پايگاه راکت ۀمکان و اھداف حمل

  .ھای خارجی، از سوی نخست وزيری اين کشور را خواستار شدند عراق اجرای تصميم پارلمان برای اخراج نيرو

  

    در عراق علت اصلی ناامنیئیامريکاحضور نظاميان 

 در امريکابرخی نمايندگان پارلمان عراق از مصطفی الکاظمی خواستند تصميم پارلمان برای پايان دادن به حضور 

  .ھم زدن امنيت و ثبات شده است ه در عراق منبع بامريکاکيد کردند حضور أاين نمايندگان ت.  کندءعراق را اجرا

  . در اربيل در شمال عراق مطرح شدامريکای به پايگاه ائتالف راکت ۀموضع اين نمايندگان در پی حمل

 رياست ۀ در عراق در دورامريکاھای نظامی  هحمله عليه يکی از پايگا: نويد بھروز خبرنگار اين شبکه گزارش داد

اين پايگاه نزديک فرودگاه اربيل واقع شده است که . شود جمھوری جو بايدن، در نوع خود نخستين حمله محسوب می

 کشته شد و ئیامريکادر پی اين حمله، يک پيمانکار غير . تر است شود در مقايسه با ديگر مناطق عراق امن تصور می

ھا از نظر کميت و کيفيت  نج ش تشديد خطرناک تۀھا از جمله يک سرباز زخمی شدند که نشان دھند ئیامريکاُنه تن از 

آن ھم در حالی که . شود  طرفی که در اين حمله دست دارد، منجر میۀھا دربار است و به مطرح شدن بسياری از سؤال

  . عراق خواستار آرامش در اين کشور ھستندۀھای مؤثر در عرص طرف

  

   اسرائيلۀدپای توطئر

ی را انجام دادند، راکت ۀ که حملئیھا از نظر ما و ملت عراق طرف«:  پارلمان عراق گفتۀمختار الموسوی نمايند

رای ايجاد ھرج و مرج در کشور ھای اسرائيلی ھستند که ب بلکه برخی طرف. ھای مقاومت و بسيج مردمی نيستند نيرو

  ».کنند یعمل

در عراق، رؤسای قوای سه گانه . ھای محلی و بين المللی مواجه شد اين حمله با محکوميت: دخبرنگار اين شبکه افزو
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ای برای اجرای   کردستان عراق، کميتهۀنخست وزير دستور داد با مشارکت منطق. اين عمليات را محکوم کردند

  .ھم زدن برگه ھاست ه مرج و ب وی، به دنبال ايجاد ھرج وۀ اين عمل تروريستی تشکل شود که به گفتۀتحقيقات دربار

  

  تالش واشنگتن برای حضور طوالنی مدت در عراق

و خارجی از  ئیامريکاھای  ھای اشغالگر، نيرو از آنجا که اخراج نيرو«:  پارلمان عراق گفتۀاکتفاء الحسناوی نمايند

 ءد اين قانون را اجرای به تصويب رسيد، رئيس مجلس نمايندگان و ھمچنين نخست وزير بايئ ھای ترکيه جمله نيرو

  ».کردند می

 برای ئیھا ھا و ايجاد بھانه ھم زدن برگه هھا به برخی از طرف ھاست که به دنبال ب  برخی پيامۀاين موضع دربردارند

  .ھا در عراق ھستند ئیامريکاطوالنی کردن زمان حضور 

 کردستان ۀای امنيتی و دفاع از منطقھ ھای امنيتی موسوم به نيرو طرف«: فالح الجزايری استاندار سابق بغداد گفت

ھای   و پايگاهئیامريکاھای  کرديم که اين مناطق با حضور نيرو  تصور میًواقعا. عراق، از خود سستی نشان داند

  ».، در امنيت ھستندئیامريکا

 شک برانگيز برند،  که از آن نفع میئیھا اين حمله با توجه به محل، زمان، اھداف و طرف: نويد بھروز در پايان گفت

  .ھم زدن امنيت و ثبات اين کشور است ه در عراق ھمچنان عامل اصلی بامريکابا اين حال، حضور . است

 


